
CASUSTAFELS OMGAAN MET
VERONTRUSTING EN
MAATSCHAPPELIJKE NOODZAAK

09 FEBRUARI 2021

µ
De gemandateerde voorzieningen, de
Netwerkstuurgroepen Integrale Jeugdhulp van Deinze – Eeklo – Gent, 
Waas & Dender en Zuid-Oost-Vlaanderen nodigen uit:

 voor consulenten en medewerkers van de gemandateerde voorzieningen
(Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) en
partners jeugdhulp in Oost-Vlaanderen

Wil jij de samenwerking en dynamiek binnen jeugdhulp omtrent het thema
'omgaan met verontrusting' versterken?
Wil je het partnerschap tussen de gemandateerde voorzieningen en de
brede jeugdhulp bevorderen?
Wil je dit doen aan de hand van het bespreken van casussen?

Dan ben je van harte welkom op

de casustafels online via Zoom.
 

Op die manier willen we de onderlinge
samenwerking en afstemming bevorderen.

Het kader is 'omgaan met verontrusting en
maatschappelijke noodzaak'



Vooraf casussen insturen aan de
hand van bijgevoegd sjabloon

Wat mag je verwachten?
·      
Een casustafel bestaat uit een groep van een 12-tal
hulpverleners. Aan de hand van reële en geanonimiseerde
casussen wordt met lokale partners jeugdhulp, OCJ en VK 
ingegaan op het omgaan met verontrusting en met het
vermoeden van maatschappelijke noodzaak binnen de
jeugdhulp. In groep wordt de situatie uitgediept vanuit
verschillende perspectieven. De ervaren knelpunten worden
besproken en aangrijpingspunten voor praktijk en structurele
afstemming worden in kaart gebracht. Dit biedt kansen om de
toekomstige samenwerking verder te optimaliseren.

Per tafel is er een procesbegeleider 
·      

We organiseren 3 casustafels in de verschillende
arrondissementen. 
Deelname is gratis. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Arrondissement Zuid-Oost
Vlaanderen
Waar? 

Online. Link voor Zoom-sessie volgt na
inschrijving.

Wanneer? 

09/02/2021 van 13.30 u tot 16.15 u

 13.30 u : welkomstwoord door Ann Saeys
OCJ Aalst en Oudenaarde

 13.50 u - 15.20 u: casustafels

 15.20: pauze

 15.40 u - 16.15 u: plenaire nabespreking

 16.15 u: einde

Online inschrijven tot en met 25/01.

Insturen casussen graag ten laatste
25/01 naar:

barbara.pauwelyn@opgroeien.be

Bedankt om na de casustafels een
evaluatie te versturen!

Evaluatieformulier

We gaan thematisch werken. Casussen
kunnen betrekking hebben op volgende
thema's:

- inzetten op het netwerk als actieve partner

- inzetten op kinderen en ouders als actieve partner

- het doorspreken van verontrusting tijdens een eerste
gesprek met een gemandateerde voorziening

- goede momenten voor het vragen van 
 ondersteuning een een gemandateerde voorziening?

- delen van goede praktijken.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHwmWD_ivTPmpqpqP_31SBg0X-TGSwswhf1QVO6ymMmJcmEA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1IcqQqFVBtdBg9bL3rEkY7ahpUeDX9m2P2bG3PDkKH4nHjQ/viewform

