HECHTINGSPROBLEMATIEK
Type training:

In Company

Doelgroep:

Beleid, Uitvoering, Wijkteams

Tijd:

Dagdeel

Werkveld:

GGZ, Jeugd

Contactpersoon:

Anne Fockema Andreae | anne@jblorenz.nl | 06 57620654

De training levert kennis en inzicht op in hechtingsproblematiek in de praktijk. Wat houdt
hechtingsproblematiek in? Hoe herken je dit als professional en op welke wijze kun je dan
passende ondersteuning bieden?
Daarnaast levert het inzicht in de eigen rol op, het leert professionals hoe zij zich dienen te
verhouden naar jeugdigen met een hechtingsproblematiek.
De training geeft medewerkers van gemeenten handvatten om jeugdigen en gezinnen beter te
begrijpen en daarmee te begeleiden in hun hulpvraag. Het geeft met name WMO en
Jeugdconsulenten, inzichten in veel voorkomend gedrag van jeugdigen met
hechtingsproblematiek. Het geeft handvatten om op passende wijze verbinding aan te gaan
waardoor de kans op vooruitgang in de hulpvraag toeneemt.
De leerdoelen zijn:


Kennis vergroten rondom hechtingsproblematiek in de praktijk



Herkennen en erkennen van gedrag voortkomend uit hechtingsproblematiek



Bewustwording van de invloed op jou als mens en het ontwikkelen van het zelf
reflecterend vermogen van jou als professional

Deze leerdoelen sluiten aan bij de taken van gemeentelijke teams omdat een veelheid van
jeugdigen met een hulpvraag, problemen ervaren op het gebied van hechting. Zonder kennis
van dit thema kan er geen juiste ondersteuning geboden worden en zullen jeugdigen zich niet
ontwikkelen naar de gewenste uitkomst. Hierdoor worden doelen niet behaald en moet er
wellicht onnodige opschaling plaatsvinden van hulpverlening.

Na deze training:


Kunt u opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen



Weet u theoretische kennis rondom hechting te vertalen naar handelen waardoor u de
jeugdige passende ondersteuning kan bieden



Bent u zich bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op u als
persoon kan hebben



Bent u in staat dit te herkennen en hier op te reflecteren

Deze training wordt gegeven in samenwerking met Hillebrandt Coaching.
Accreditatie is aangevraagd.

