sig-net.be
Participatie als basishouding: de gelijkwaardigheidsreflex
Type vorming

Workshop

Code

119

Wanneer

18/10/2022

Uur

09:30 tot 12:30

Waar

Sig Gijzegem

Prijs

€ 85,00 - € 68,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

04/10/2022

Aantal uren vorming

3,00 uur

Extra info
Trefwoorden
Participatie - gelijkwaardigheid - reflectie

Inhoud
Als therapeut/hulpverlener streef je ernaar om vanuit je opgebouwde kennis er ervaring het verschil te maken voor cliënten. Dit kan
enkel als je ook oog hebt voor de deskundigheid van de ander. Je bent samen wijzer, samen deskundig. Samenwerking is een
fundament in de begeleiding, waarbij je telkens opnieuw moet nagaan: wie ben jij, wie ben ik, hoe kunnen wij samen aan de slag
gaan?
In de literatuur vind je vele definities en beschrijvingen terug van het begrip ‘participatie’. In deze workshop wordt participatie gezien
als essentiële basishouding en een visie die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid. Te vaak wordt dit gezien als vanzelfsprekend, toch
merken we dat dit niet voor iedereen even makkelijk gaat, bijvoorbeeld wanneer je gebukt gaat onder hoge werkdruk of merkt dat je
cliënt wantrouwig is of moeite heeft om zijn noden kenbaar te maken.
Deze workshop nodigt je uit om jezelf en je aanpak in vraag te stellen, maar ook om oog te hebben voor de drempels die er zijn voor
de cliënt en zijn netwerk. Participatief aan de slag gaan betekent niet dat je alles naar je toe moet trekken of dat je alles bij de cliënt
moet leggen. Ga uit van beide expertises en ga samen op pad.
Werkvorm: theoretisch met veel praktische toepassingen en actieve participatie van deelnemers.

Door wie?
Ria Van Den Heuvel
Training – HR projects - loopbaancoaching met specialisatie adhd en andere bijzondere breinen

Voor wie?
Bedoeld voor alle professionele hulpverleners die werken met adolescenten en jongvolwassenen en hun ouders én niet bang zijn
hun eigen denken en handelen te onderzoeken.

Over wie?
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Adolescenten, jongvolwassenen en hun (informeel) netwerk

Praktisch
Documentatie en koffiepauzes inbegrepen.
Minimum 15, maximaal 16 deelnemers.
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