
  

 

 

 

                      

 

 

 
 

 

 

Jonge kinderen, “infants" (kinderen van 0 – 3 jaar, bij uitbreiding t.e.m. 5 jaar) ontwikkelen zich zeer snel in 

interactie met hun ouders en ruimere omgeving. De manier waarop de hechting tot stand komt en 

ontwikkelingskansen geboden worden, spelen een cruciale rol in het verdere leven en het psychisch 

welbevinden van elk kind. 

Soms bestaat er twijfel over de mate waarin de omgeving waar deze jonge kinderen in opgroeien voldoende 

ontwikkelingskansen biedt. Gezien de directe impact op de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind is 

het belangrijk hier alert voor te zijn en te ondersteunen of in te grijpen waar nodig.  

Ook wanneer jonge kinderen in jeugdhulpvoorzieningen verblijven is het belangrijk dat er van bij het begin 

intensief gezocht wordt naar manieren om de interactie met zorgfiguren (ouders, begeleiders, pleegouders, 

…) te stimuleren in hun nog jonge leven. De Infant Mental Health (IMH)-visie kan hieromtrent een aantal 

aanknopingspunten bieden. 

Werk jij met infants en/of hun hechtingsfiguren? Twijfel je wel eens aan de mate waarin de omgeving veilig 

is? Bots je soms op grenzen bij de context? Hecht je veel belang aan de emotionele ontwikkeling van deze 

kwetsbare groep? Zoek je partners om samen de zorg op te nemen? Dan is dit leerplatform misschien wel 

iets voor jou! 

LEERSESSIES. 

Een leerplatform is intersectoraal samengesteld, bestaat uit maximum 12 deelnemers en wordt ondersteund 

door 1 procesbegeleider en 1 inhoudelijk IMH-deskundige. De deelnemers zijn professionelen uit alle 
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sectoren die werken met jonge kinderen (= zwangerschap tot 5 jaar) en/of hun hechtingsfiguren. Er is geen 

IMH-voorkennis vereist.  

De leerplatformen worden georganiseerd op 2 locaties: Brugge (VAC, aan station) en Kortrijk (CIG Nestel). 

Indien fysieke bijeenkomsten op bepaalde data niet mogelijk zijn, schakelen we over op online ontmoeting.  

Binnen het leerplatform zullen bestaande zorgpraktijken tussen de deelnemers uitgewisseld worden en 

getoetst aan ervaringen en uitgangspunten binnen de IMH visie. Ervaringen, inzichten en kennis uitwisselen 

staat centraal. 

Er zijn 5 sessies voorzien in het kalenderjaar 2021: 

3 in het voorjaar (april, mei, juni) en 2 in het najaar (september, oktober). In november 2021 wordt 1 

reservesessie gepland voor het geval een eerdere sessie niet is kunnen doorgaan. We starten de cyclus met 

een gezamenlijke theoretische inleiding over de IMH visie op 15 maart 2021.  

Elke sessie duurt ongeveer 3 uur en opent met een verdiepende bespreking van een concept dat in de IMH-

visie gehanteerd wordt en toepasselijk is bij de casusbespreking (vb. ghosts in the nursery, mentaliserend 

vermogen, …).  

INSCHRIJVEN 

Het aanbod is gratis (de kosten worden gedragen door IROJ West-Vlaanderen en WINGG). Je kan enkel 

deelnemen als je je engageert om op elke sessie aanwezig te zijn.  

Inschrijven kan door ten laatste op 3 januari 2021 een mail te sturen naar cedric.kemseke@wingg.be. 

Vermeld daarin: 

- Uw naam 

- Uw organisatie 

- Voorkeur voor Brugge of Kortrijk (we proberen hier rekening mee te houden) 

- Een motivatie waarom u wenst deel te nemen aan het leerplatform.  

De plaatsen zijn beperkt, er worden max. 2 deelnemers uit dezelfde organisatie toegelaten. In het geval er 

meer inschrijvingen zijn dan beschikbare plaatsen wordt voor 8 januari een selectie gemaakt op basis van 

deze criteria: intersectorale groepssamenstelling, werken met de doelgroep en motivatie. Wie eerder 

deelnam aan cyclus 1 of 2 van het leerplatform kan opnieuw inschrijven, maar we geven voorrang aan wie 

nog niet eerder kon deelnemen.  

DATA 2021 

 Leerplatform Brugge Leerplatform Kortrijk 

Theoretische inleiding 15 maart (9u-12u, AZ Delta Roeselare) 

Sessie 1 2 april (9u30-12u30) 22 april (13u30-16u30) 

Sessie 2 7 mei (9u30-12u30) 20 mei (13u30-16u30) 

Sessie 3 11 juni (9u30-12u30) 10 juni (13u30-16u30) 

Sessie 4 17 september (9u30-12u30) 16 september (13u30-16u30) 

Sessie 5 15 oktober (9u30-12u30) 21 oktober (13u30-16u30) 

Reservesessie  19 november (9u30-12u30) 18 november (13u30-16u30) 

 


