training, coaching en advies

Training Hechting en LVB
Hechting is hot. LVB is populair. Deze thema’s zijn onderwerp op veel congressen en symposia. Wil je echt eens
de diepte ingaan en je kennis en praktisch handelen naar
cliënt, ouders/verzorgers en begeleiders toe vergroten,
dan is deze training een mooie kans!

problematisch gedrag bij kind en jeugd en de VG-sector. Ze is
werkzaam voor Locus Training, Coaching & Advies. Voor meer
informatie zie www.locustraining.org

Kosten, data en locatie
€ 596,00 (inclusief het boek ‘Als hechten moeilijk is’)
9, 16 en 23 september 2019 13.00-17.00 uur
C-Mill, Jan Campertstraat 7, Heerlen

Voor wie?
We hebben een training ontwikkeld specifiek voor gedrags
deskundigen, orthopedagogen, psychologen, behandel-/ zorgcoördinatoren en intern begeleiders die deze cliëntengroep,
hun netwerk, begeleiders en/of leerkrachten ondersteunen.
Inhoud
Deze training bestaat uit 3 dagdelen van 4 uur met scholing
over hechtingsproblematiek / hechtingsstoornissen.
1. Actuele visies en methodieken m.b.t. de begeleiding en behan
deling van jongeren met hechtingsproblematiek / -stoornissen,
in combinatie met LVB.
2. Hoe communiceer je met ouders/verzorgers van deze cliënten?
3. Hoe coach je medewerkers in de omgang met cliënten met
hechtingsproblematiek / -stoornissen?

de trainers:
Giel Vaessen
Ervaren gezinstherapeut en gedragsdeskun
dige in het speciaal onderwijs en geestelijke
gezondheidszorg. Giel is een veelgevraagd
spreker en trainer in zorg en onderwijs,
schrijver van diverse boeken en werkzaam
vanuit zijn eigen bedrijf. Voor meer informatie
zie www.kinkindekabel.nl
Virginie Jacobs
Ervaren pedagogisch hulpverlener en trainer
binnen zorg en onderwijs. Virginie heeft
ruime ervaring als trainer en opleider
binnen de zorg met een specialiteit op
het vlak van begeleiden van complex en

inhoud per bijeenkomst
•
•
•
•
•
•

Dagdeel 1 • Algemene introductie Hechting en LVB
Basiskennis: ben je nog up-to-date?
Normale gehechtheidsontwikkeling
Wanneer spreken we van afwijkend gedrag in de hechting van
een kind?
Verschillende vormen van hechtingsproblematiek
Biologische component: de fysieke impact van onvoldoende
affectie
Introductie in oorzakelijke factoren, systeem aspecten en
intergenerationele problematieken (verdieping in dagdeel 2).

Dagdeel 2 • Communicatie met ouders-verzorgers
• Genogram invullen samen met ouders-verzorgers
• Gespreksvoering bij de verschillende kind-dynamieken die je
bij ouders terugziet
• Interventiecirkel: welke gesprekstechnieken/interventies kun
je toepassen bij ouders-verzorgers en welke interventies zijn
contra-geïndiceerd?
• Territorium: welk mandaat heb je?
Dagdeel 3 • Coachen van collega’s
• De aanpak naar de jongere toe: welke aanpak werkt?
• Hoe kun je vanuit jouw rol je collega’s leren onderscheid te
maken tussen belangrijk en lastig gedrag?
• Hoe kun je collega’s inzicht geven en ondersteunen, op het
moment dat deze in de dysfunctionele homeostatische
dynamiek van de hechtingsproblematiek zitten?
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