
Kinderen groeien op in verschillende 

systemen, zoals (pleeg)gezinnen of 

leefgroepen. Als professional heb je te 

maken met ouders en andere betrok-

kenen die verschillende (schurende) 

belangen en ideeën kunnen hebben 

over wat het beste is voor het kind in 

kwestie. 

Meerzijdige partijdigheid is de basis-

houding van de professional, waarbij 

de belangen van alle betrokken 

partijen worden gezien. Dit zónder 

iemand uit te sluiten en met oog voor 

de meest kwetsbaren. Tijdens deze 

training leer je meer over dit thema.

Grip op veilig leven 

Deskundigheid

TRAINING 
Meerzijdige Partijdigheid

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel



Meerzijdige partijdigheid

Voor wie?
Medewerkers gebiedsteams, jeugdgezondheidszorg,  
politie, (ouderen)zorg en andere geïnteresseerden. 

Inhoud:
 • Meerzijdige partijdigheid en de grondleggers.
 • De basishouding van meerzijdig partijdig handelen.
 • Verschillende vormen van loyaliteit, loyaliteitsproblemen  
  en parentificatie.
 • Achtergrond van erkenning geven en stellen van verbin- 
  dende vragen.

Wat leer je?
Tijdens deze training komen diverse aspecten van meerzij-
dige partijdigheid aan bod. Na afloop van de training…
 • ken je de theorie van meerzijdige partijdigheid;
 • ben je je bewust van alle belangen die rond een cliënt  
  en rol spelen;
 • kun je werken met een genogram;
 • heb je geoefend met erkenning geven en het stellen van  
  verbindende vragen; 
 • heb je geoefend met gespreksvoering vanuit eigen  
  casuïstiek in het meerzijdig partijdig zijn en heb je  
  gereflecteerd op je eigen houding en positie.

Praktische informatie:
 • De training bestaat uit 1 dagdeel van 3,5 uur. 
 • De training is SKJ-geaccrediteerd. 
 • Maximaal 14 deelnemers.
 • Incompany: op locatie opdrachtgever, data in overleg.
 • Incompany, open aanbod of online?  
  Kijk voor de actualiteit op onze website. 
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Expertisecentrum Bescherming en 

Veiligheid deelt kennis, expertise en 

ervaring op het gebied van kindermis-

handeling, huiselijk geweld, ouderen-

mishandeling en complexe jeugd- en 

gezinsproblematiek. Dit doen we door 

het trainen, adviseren en inzetten van 

professionals.

Het Expertisecentrum is onderdeel van 

Regiecentrum Bescherming en Veilig-

heid ( Jeugd- en Gezinsbescherming en 

Veilig Thuis), dat bescherming biedt 

aan kinderen, jongeren en 

volwassenen in Friesland.

Deskundigheidsbevordering

Duurzaam inzetbare professionals 

Diagnostiek voor jeugd en gezin


