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Emotionele ontwikkeling in de praktijk
Door: Leen De Neve - Konekt

Wil je zelf concreet aan de slag gaan met het kader rond emotionele ontwikkeling in de praktijk?
Wil je weten hoe je een hechtingsproblematiek herkent en hoe je daarmee moet omgaan als
begeleider? Dan is deze vorming iets voor jou!

Deze vorming is
☒ Specifiek Mobiel Ambulant

☐ Theoretisch

☒ Handicap-specifiek

☒ Praktijkgericht

☒ Interactief

☐ Een initiatie

☐ Vul hier aan

Doelpubliek
☒ Begeleiders

☒ Starters

☐ Teamcoaches

☒ Gevorderden

☐ Vul hier aan

☐ Directie

Programma
Hoe je zelf aan de slag kan gaan met het kader rond emotionele ontwikkeling in de praktijk. Welke
emotionele noden hebben mensen met een beperking? En wat betekent dit voor jou als
ondersteuner? We maken samen de vertaalslag naar jouw team en het netwerk van je cliënten.
Daarvoor werken we met casussen die je zelf mag aanbrengen.

Wat kan jij verwachten?
De trainer zal dieper ingaan op de hechtingsproblematiek:
•
•
•
•

Algemeen kader, praktische handvaten binnen de begeleiding
Hoe herkennen? Waarmee rekening houden als begeleider? Hoe reageren en zelf rond in
gesprek gaan? Waar ermee naartoe? doorverwijzing
link met EO
link met ontwikkeling vanaf baby.

Wat wordt van jou verwacht?
Je bent vertrouwd met het ontwikkelingsdynamisch kader van Došen.
Je neemt casussen mee naar de opleiding.
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Praktisch
Wanneer?

1/10/2021 + 15/10/2021 van 09:00 uur tot 16:00 uur

Waar?

Konekt vzw – zaal 1 / Lijnmolenstraat 153, 9040 Sint - Amandsberg

Bereikbaarheid?

busverbinding van station Dampoort (+/- 15’)
Parking in de buurt: Betalend

Prijs?

162 € / persoon, lunch Inclusief, lesmateriaal Inclusief

Inschrijving?

https://www.spond.be/inschrijving-vorming/inschrijving-emotionele-ontwikkeling-inde-praktijk

Meer info?

Tina Kennes - SPOND VZW, info@spond.be
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