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Wij staan u graag te woord! U bereikt ons via onderstaande contactgegevens.

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp
Locatie Utrecht | Pahud de Mortangesdreef 61 | 3562 AB | 030 - 272 43 53
Locatie Amersfoort | Piet Mondriaanlaan 48 | 3812 GV | 030 - 272 43 53
E-mail: info@rading.nl | website: www.rading.nl
Facebook.com/DeRading

Twitter.com/DeRadingJeugd

De hulpverleners van De Rading zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd.
Dit houdt in dat zij over de vereiste kennis en vaardigheden beschikken voor
een correcte beroepsuitoefening.

Tiener In Pleeggezin
Training voor startende en ervaren pleegouders met een tiener in huis

Tieners zijn pubers met alle veranderingen die daarbij horen. Doordat
pleegpubers vaak ongunstige ervaringen opdeden, kunnen bij hen
tegenstrijdig gedrag, emotionele uitingen, identiteitsvorming, risicogedrag en seksualiteit heftiger zijn. Gezinnen met pleegtieners in huis
lopen om die reden een groter risico op vroegtijdig afbreken van de
plaatsing (breakdown) omdat die tieners ernstiger probleemgedrag
kunnen laten zien en/of vaak meerdere plaatsingen achter de rug
hebben. Pleegpubers opvangen vraagt hierdoor meer aandacht en
specialisme en daarom is de training Tiener In Pleeggezin (TIP) ontwikkeld.
Tiener In Pleeggezin is een programma van vijf avonden voor pleegouders die een tiener in huis hebben óf in hun gezin willen opnemen.

TIP helpt om uw pleegtiener goed te begeleiden
De TIP-training maakt u rondom de opvoeding van uw pleegkind bewust van
uw sterke kanten en valkuilen. U leert het gedrag achter uw pleegpuber te
herkennen en krijgt handvatten om hem/haar zo goed mogelijk te begeleiden
naar zelfstandigheid.

Wat u kunt verwachten van de training
In de TIP-training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 De ontwikkeling van tieners
 Het ‘puberbrein’
 Verwachtingen van een tiener in je gezin
 Trauma
 Hechting

 Loyaliteit
 Bekrachtigen en begrenzen van gedrag
Daarnaast is er ruimte om ervaringen uit te wisselen over het opvoeden van
pubers en te bespreken waar u moeite mee heeft.

Tijdens de training krijgt u kopieën van de presentaties mee evenals thuiswerkopdrachten die gericht zijn op uw eigen situatie.
Na afloop van elke trainingsavond ontvangt u per e-mail de besproken theorie
en verwijzingen naar websites die van toepassing zijn op de behandelde onderwerpen.

TIP-terugkomavond
Een keer per jaar wordt een extra avond georganiseerd om terug te kijken op
de gevolgde training, en deze extra onderwerpen te bespreken:
 Internet en sociale media
 Seksualiteit in de ontwikkeling van tieners

Ondersteuning door uw pleegzorgbegeleider
Mocht blijken dat u tijdens of na de training extra ondersteuning nodig heeft,
dan wordt contact opgenomen met uw pleegzorgbegeleider om daar afspraken over te maken.

Dit zeggen pleegouders die al deelnamen
“Deze training is bijzonder waardevol.”
“Goede onderwerpen, goed tempo, goede afwisseling en ontzettend leuk de
interactie met andere pleegouders.”
“Top training.”
“Hartelijk dank!! Zeer waardevolle cursus!”
Ga zo door. Fijn dat dit geboden wordt!”

Aanmelden?
Neem contact op met uw pleegzorgbegeleider of stuur Marjolein van Lemmen
van het secretariaat een e-mail: m.van.lemmen@rading.nl

