Datum en locatie
Woensdag 26 september 2018 in Aristo Utrecht
Aristo ligt naast station Lunetten en er is (beperkt) gratis parkeergelegenheid

Interactieve Studiedag

Uw investering
€ 340,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Begeleiders, gedragskundigen en andere professionals in onderwijs,
jeugdzorg en gehandicaptenzorg
Informatie en inschrijven
Kijk op onze website voor meer informatie en inschrijven

Ook op onze agenda:

Zorgmijders
met een LVB
 6 juni

Drugs

Wet Zorg en Dwang

LVB & Verslaving

 7 juni

 19 september

 oktober

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

LVB & HECHTING
 26 september 2018

 Utrecht

• Accreditatie NVO/NIP en SKJ (aangevraagd)

Jackie van Wieringen
Programmamanager

• Hechtingstheorie in relatie tot een licht verstandelijke beperking

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



• Workshops over verbinding aangaan met de cliënt

www.leidscongresbureau.nl

 Accreditatie

Interactieve studiedag LVB & Hechting

Maximaal
80
deelnemers

Een onveilige hechting in combinatie met een LVB is een veel voorkomende
oorzaak van onbegrepen gedrag. Leer dit gedrag zoveel mogelijk te voorkomen,
er goed op te reageren en de verbinding te herstellen. Kundige en enthousiaste
sprekers geven u inzicht en handvatten.

UW SPREKERS

PROGRAMMA
9.45 uur

Susan Huijbregts is GZ-psycholoog en heeft jarenlange ervaring in de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze is eigenaresse van meer
psychologie en momenteel werkzaam bij Trubendorffer verslavingszorg

Ontvangst en registratie

10.15 uur Ochtendprogramma
In de ochtend wordt de koppeling gemaakt tussen emotionele ontwikkeling en
hechtingspatronen bij mensen met een verstandelijke beperking.
12.00 uur Lunchpauze
13.00 uur Middagprogramma
In het middagprogramma bieden we twee inspirerende workshops aan. De
workshops duren 75 minuten en tussendoor is er een half uur pauze.

Björn Canfijn en Tessa van der Linden zijn trainers bij
Careflex Zorggroep

Eveline van Dongen is coach, jurist, schrijfster en eigenaresse van
InnerTreasure

Workshop Mentaliserende bevorderende begeleiding
Kenmerkend gedrag vanuit hechtingsproblematiek vormt een uitdaging voor de
hulpverlening. Mentaliserende bevorderende begeleiding geeft hulpverleners
handvatten om persoonlijke behoeftes in interactie los te laten en vanuit inzicht/
inleving in de behoefte van de ander verbinding tot stand te brengen.
Workshop Verbinden met de cliënt door storytelling
Vanuit het vertellen van je eigen verhaal vol ervaringen, emoties, gedachten,
inzichten en wijsheden, waarbij je je dus eerst en vooral verbindt met jezelf,
kun je je met de cliënt verbinden. Op deze manier kun je verbinding maken met
de cliënt en therapie aanbieden op een laagdrempelige manier die begrijpelijk
is en ook daadwerkelijk aankomt. Door storytelling kun je ook onbewust
veranderingen teweegbrengen, waardoor het een zachte en vriendelijk vorm van
begeleiding is.
16.00 uur Einde programma, napraten tijdens borrel

U ontmoet: begeleiders, gedragskundigen en andere professionals
in onderwijs, jeugdzorg en gehandicaptenzorg

 26 september 2018

 Utrecht

Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl

 Accreditatie

