Datum en locatie
Donderdag 8 november 2018, Aristo Amsterdam
Aristo Amsterdam ligt op loopafstand van station Sloterdijk

5e Landelijke Studiedag

Uw investering
€340,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Professionals die in hun werk te maken krijgen met multiprobleemgezinnen.
Beleidsmakers, medewerkers van gemeenten en managers zijn ook van harte
welkom
Meer weten?
Kijk op onze website voor meer informatie en inschrijven

Ook op onze agenda:

Van 18naar 18+
 20 september

LVB & Hechting

GGZ dag – de top 6

LVB en Verslaving

 26 september

 2 oktober

 14 november

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

Multiprobleemgezinnen
 8 november 2018

 Amsterdam

 Accreditatie

• Accreditatie aangevraagd bij het Registerplein, SKJ en Kwaliteitsregister V&V

Natalja Verhoeven
Programmamanager

• Alles wat u wilt weten over signalering, veiligheid en aanpak van multiprobleem-

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



gezinnen
• Interactieve workshops

www.leidscongresbureau.nl

5e Landelijke studiedag Multiprobleemgezinnen
Hoe kun je bij multiprobleemgezinnen binnenkomen en hoe bouw je samen aan
een veilige samenwerkingsrelatie? Op welke manier kun je bij ze aansluiten en hoe
voelen ze zich gehoord, gezien en begrepen? Vragen die in het werkveld regelmatig
gesteld worden maar waar antwoorden uitblijven.
Kom naar onze studiedag en krijg antwoord op al deze vragen!

OCHTENDPROGRAMMA (10:00 tot 12:10 uur)
Opening door de dagvoorzitter
- Blik op actuele ontwikkelingen
- Kaders van de dag
Els Evenboer, postdoctoral Researcher University Medical Center Groningen
Veiligheid: alleen samen kunnen we onveilige gezinnen veilig
maken
Als het gaat om multiprobleemgezinnen spelen er vaak meerdere
problemen op verschillende domeinen die ervoor zorgen dat kinderen
in een onveilige situatie opgroeien.
- Hoe garandeer je de veiligheid voor kinderen en hoe grijp je in bij een
onveilige situatie?
- Hoe ziet de ketensamenwerking eruit als het gaat om duurzame
veiligheid?
Majone Steketee, Voorzitter Raad van bestuur Verwey-Jonker Instituut en
hoogleraar intergenerationele overdracht geweld in gezinnen
LVB in multiprobleemgezinnen
- Hoe signaleer je een lichte verstandelijke beperking?
- Wat is de juiste bejegening en wat is er nodig in de communicatie?
- Hands-on tips voor de praktijk.
Jelle Drost, directeur expertisecentrum LVB

U ontmoet: Professionals die in hun werk te maken krijgen met multiprobleemgezinnen.
Beleidsmakers, medewerkers van gemeenten en managers zijn ook van harte welkom.

€ 25,collegakorting

MIDDAGPROGRAMMA (13:20 tot 16:45 uur )
U heeft keuze uit twee onderwerpen per sessie.
A.	Presentiebenadering inzetten
bij multiprobleemgezinnen

C.	Meetinstrument
opvoedbelasting

	
Spreker namens Stichting Presentie

	
Gert Kroes, projectleider Praktikon

B.	Domeinoverschrijdend
systeemgericht werken

D.	Aanpak voorkoming escalatieAVE: als de samenwerking het
probleem is

	
Annemarie de Beer, (O)MPGaanpak/geëscaleerde problematiek
gemeente Amsterdam

	
Ellen de Bruin, strategisch manager
Sociaal Domein Leeuwarden

E.	Intergenerationele aanpak van
schulden en armoede
	
Peter Wesdorp, bestuurskundige
en oprichter WhatWorks BV en een
spreker namens Platform31
F.	Zorgmijdende gezinnen
	
Jolyn Schoneveld,
gedragswetenschapper, Ellen
Koreman, ambulant hulpverlener
en Sabine Wolbers, ambulant
hulpverlener Entrea Lindenhout

 8 november 2018

 Amsterdam

 Accreditatie

Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl

