Crosslink - Driedaagse Vorming
Kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek
Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek

LIGANT,

het Limburgs netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren, staat voor
verbindend werken, over sectoren heen. Met het programma Crosslink zet het netwerk in op
het delen van expertise. We willen gaan voor sterke hulpverleners via intersectorale
kruisbestuiving.
In de begeleiding van een kind of jongere kom je geregeld in aanraking met een ouder die
worstelt met een psychische kwetsbaarheid. Zij die het traject met de ouders aangaan willen
dan weer extra zorg bieden voor het kind aanwezig in de context. Hulpverleners komen hoe
dan ook in aanraking met het thema KOPP / KOAP. Met deze vorming willen we jullie
sensibiliseren in het omgaan met deze thematiek.

Inhoud:

•
•
•

•
•

We maken kennis met elkaars ervaringen met het thema, achtergronden en
verwachtingen. Door inbreng van getuigenissen van kinderen en gezinssystemen
worden we onder gedompeld in het thema.
We zoomen in op signalen, beschermende factoren en risicofactoren, gevolgen voor
de ontwikkeling. We koppelen dit steeds aan praktijkvoorbeelden.
Samen gaan we op zoek naar een manier om te praten over KOPP/KOAP. Hoe ga je in
gesprek met het kind, met de ouder of met het gezin? We koppelen de theorie aan
de praktijk met behulp van videomateriaal, rollenspelen en maken kennis met
specifieke methodieken.
Doorheen dit traject willen we steeds ruimte maken voor jullie eigen ervaringen en
reflecties. De casussen waar jullie dagdagelijks mee in aanraking komen bieden ons
inhoud voor dialoog.
We zetten in op de verbinding tussen verschillende expertises (KOPP, KOAP en het
jonge kind) en slaan de brug tussen volwassenhulpverlening en kind- en
jongerenhulpverlening.

Sprekers:

•

Inez Vandewinkel DAGG Maaseik, LIGANT - referentiepersoon ‘KOPP’
• Ellen Gibney
ZorGGroep Zin, LIGANT - referentiepersoon ‘KOAP’
• Hilde Seys
Praxis-P, LIGANT - referentiepersoon ‘Jonge Kind’
• Vicky Terteka
ZorGGroep Zin, LIGANT – Mobiele Care medewerker
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Doelgroep:
Alle hulpverleners die te maken krijgen met de thematiek van KOPP/KOAP,
zowel uit de volwassenhulpverlening als kind- en jongerenhulpverlening. We
streven naar een mix tussen de twee. Gezien de grote interesse en de wens zo
veel mogelijk diensten te bereiken, kan één iemand per organisatie/team zich
inschrijven.

Data:
Vrijdag 7 oktober 2022
Vrijdag 14 oktober 2022
Vrijdag 28 oktober 2022
Praktisch: Telkens van 9.30u tot 16.45u
Locatie: Provinciaal Natuurcentrum Genk (Craenevenne 8486 Genk 3600)
Prijs: 90 euro (incl. water, koffie, thee en broodje onder de middag)
Facturatiegegevens ontvangen jullie bij bevestiging van de inschrijving.
Voor praktische vragen kan je steeds terecht bij Dries Vanderputte:
0479 85 23 46 – dries.vanderputte@ligant.be

Je kan je inschrijven via deze link.
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