Save the Date
ZOOMinn Reeks:
Veiligheid

Vrijdag

Vrijdag

April

Mei

Vrijdag

Vrijdag

Juni

Juli

23 21
04 02
Locatie: online via ZOOM
Tijden: 9.30 - 11.00 uur

Principes voor
ondersteuning van
gezinnen als
veiligheid in het
geding is
Het Nederlands Jeugdinstituut, Programma Geweld Hoort Nergens
Thuis en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd nodigen je uit om
deel te nemen aan één of meerdere sessies in deze ZOOMinn reeks.
Die richt zich op hulp en ondersteuning aan gezinnen wanneer er (ook)
zorgen zijn over de veiligheid. Op 23 april, 21 mei, 4 juni en 2 juli zijn er
in totaal 4 sessies waarop je je als professional, ervaringsdeskundige
en beleidsmaker kunt inschrijven.
Wat zijn jouw uitgangspunten in je handelen? En jouw werkzame
principes en bestanddelen? Deze vragen zijn niet eenduidig te
beantwoorden. Voor jezelf en met elkaar. Het is een zoektocht in de
praktijk. Een ontdekkingstocht door middel van reflecteren, leren,
bijstellen en weer toepassen. Samen met en voor kinderen, jongeren
en opvoeders. Samen ook met andere professionals in de eigen
organisatie en daarbuiten.
In 4 sessies wordt met inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en
inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland duidelijk wat die
zoektochten voor hen opleverde. Samen met elkaar voeren we per
sessie ook gesprekken over wat opvalt en wat jij zelf tegenkomt en
wat je bezighoudt. Zodat je elkaar kunt bevragen, aanvullen en de
zoektocht kunt verbreden en verdiepen. Door ook onderling dilemma’s
met elkaar te delen.
Het worden leerzame én interactieve bijeenkomsten, met iedere keer
inspirerende sprekers.
Zien we je op één of meerdere sessies?
Zet de data en vaste tijd van vrijdag 9.30 tot 11.00 uur dan in je
agenda. De uitnodiging inclusief inschrijfmogelijkheid en programma
volgt binnenkort per sessie.
Deelname is gratis en online.
Tot ziens, namens
Caroline Vink (NJi)
Ineke Glissenaar (OZJ)
Lieke Bruinooge (GHNT)

23 april: zoektocht naar gezamenlijke principes
21 mei: spreken ze in Denemarken over veiligheid?
4 juni: welke principes zijn leidend in de toegang?
2 juli: wat zijn uitgangspunten in de specialistische zorg?

