PROGRAMMA DESKUNDIGHEID PLEEGOUDERS 2021/ 2022
Een gezamenlijk programma voor pleegouders, georganiseerd
door de organisaties Leger des Heils, Pactum, Timon en WSGV.
Door onze krachten te bundelen kunnen we u een zeer interessant en
gevarieerd programma bieden en de gelegenheid geven om ook pleegouders van
andere organisaties te ontmoeten.

INHOUD

PROGRAMMA DESKUNDIGHEID
PLEEGOUDERS 2021/2022
KINDEREN EN SOCIAL MEDIA (LEGER DES HEILS)
DATUM
TIJD		
WAAR		

KINDEREN EN SOCIAL MEDIA			

3

TRAINING TRAUMA SENSITIEF 		
HANDELEN			

4

LICHT VERSTANDELIJK BEPERKT EN
OPGROEIEN BIJ PLEEGOUDERS: EEN
UITDAGING VOOR ALLEBEI!
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VERBINDEND GEZAG				6
SEKSUELE ONTWIKKELING MET 		
BEHULP VAN HET VLAGGENSYSTEEM

De digitale wereld van social media is best lastig bij het opvoeden. Steeds maar
weer dat mobieltje waar ze op kijken! Maar waar bestaat die digitale wereld
eigenlijk uit? Wat zijn de positieve kanten van social media en waar liggen de
uitdagingen?
Deze avond praat Fetske Verhagen jullie bij over wat er online speelt bij
kwetsbare pleegkinderen. Onderwerpen als games, challenges, vriendschappen,
maar ook sexting en grooming zullen aan de orde komen. Aan de hand van
verhalen uit de praktijk horen jullie praktische informatie en krijgen jullie tips om
thuis mee aan de slag te gaan.
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OVERZICHT 2022				8

2

21 september 2021
Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur
Weth. Janssenlaan 51, Harderwijk

Aanmelden via: pleegzorggelderland@legerdesheils.nl

Ik ben Fetske Verhagen. Ik ben mediacoach, geef
les op een basisschool en ik ben moeder van vier
kinderen. Ik ben ervan overtuigd dat handige tips voor
de online opvoeding tegenwoordig onmisbaar zijn
voor ouders, leerkrachten en jeugdwerkers. Op een
leuke, interactieve manier en met veel plezier geef
ik ouderavonden, bijeenkomsten en workshops over
online-opvoeden.
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TRAINING TRAUMA SENSITIEF HANDELEN (PACTUM)
DATUM
TIJD		
WAAR		

16 en 30 september 2021
Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur
Hunneperkade 84, Deventer

LICHT VERSTANDELIJK BEPERKT EN OPGROEIEN BIJ
PLEEGOUDERS: EEN DUBBELE UITDAGING, VOOR ALLEBEI!
(WILLIAM SCHRIKKER STICHTING GEZINSVORMEN)
DATUM
TIJD		
WAAR		

2, 9 en 16 november 2021
9.30 uur tot 12.30 uur
Apeldoorn, locatie gegevens volgen

Kinderen en jongeren in pleeggezinnen hebben allemaal in ieder geval één
traumatische ervaring in hun leven meegemaakt, namelijk de uithuisplaatsing. Vaak
is er al veel aan vooraf gegaan voordat het tot een uithuisplaatsing kwam. Dit heeft
effect op hoe kinderen zich voelen, zich gedragen en hoe zij naar de wereld kijken.
In de twee daagse training traumasensitief handelen geven pleegzorgwerkers Lotte
Looijmans en Linda Manning informatie over de nieuwste inzichten over trauma en
hechting en traumasensitief handelen.

In de pleegzorg zijn er kinderen met een beperking en/of kinderen van ouders
met een beperking. Het is voor ouders niet makkelijk om hun eigen kind niet op
te kunnen voeden. Het kan zijn dat ouders het niet eens zijn met de plaatsing
van hun kind in een pleeggezin. Voor de pleegouder kan dit betekenen dat je
ouders tegenkomt die boos en verdrietig zijn en daardoor niet toegankelijk zijn.
Terwijl ouders een belangrijke rol in het leven van hun kind hebben en het ook
belangrijk is voor het kind dat ouders en pleegouders goed samenwerken.

De eerste avond zal vooral psycho-educatie bevatten over wat is trauma, de
ontwikkeling van de hersenen en de onzichtbare koffer die pleegkinderen met zich
meedragen. Pleegouders leren te kijken door een “trauma-bril”.  

De training heeft verschillende thema’s:
• Wat is een licht verstandelijke beperking, wat vraagt dat van een opvoeder
en wat werkt hierbij in de opvoeding en communicatie, wat zijn handvatten
voor de pleegouder?
• Welke kwetsbaarheid zien we bij ouders en kinderen met een licht
verstandelijke beperking en welke gevolgen kan dat hebben; wat kun je
daarmee als pleegouder?
• Wat werkt in het samenwerken met ouders van pleegkinderen?

Aanmelden via: workshops@pactum.org  

Aanmelden via: www.kansrijkopvoeden.nl

Trainers; Lotte Looijmans (rechts)
en Linda Manning (trainer en
pleegzorgwerker bij Pactum)
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Corine Binnekamp werkt als
video interactie begeleider (met
gehechtheid specialisatie),
Sherborne samenspeltherapeut
en trainer bij de WSGV. Daarvoor
heeft ze een aantal jaar als
pleegzorgbegeleider gewerkt.
Naast haar werk zorgde ze 14
jaar als mantelzorger voor haar
oom met een licht verstandelijke
beperking. Arnold Onnink werkt
als pleegzorgwerker en trainer
bij de William Schrikker
Gezinsvormen.
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VERBINDEND GEZAG (TIMON)
DATUM
TIJD
WAAR

28 oktober, 11 en 25 november
Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur
Ichthuskerk, Campherbeeklaan 69, Zwolle

De training Verbindend Gezag geeft pleegouders handvatten hoe op een
krachtige - en tegelijk liefdevolle - manier te blijven reageren als hun (pleeg)kind
extreem agressief of juist terug getrokken gedrag vertoont. Je leert om te deescaleren, juist als er even geen conflict is. Deze methodiek is bijzonder geschikt
voor wat oudere kinderen. Je herkent de eigen triggers en die van jullie kinderen
en oefent met manieren om kinderen na te laten denken over hun gedrag
zonder te verzanden in een negatieve spiraal van sancties.
Aanmelden via:
www.timon.nl/pleegouders/trainingen/verbindend-gezag

SEKSUELE ONTWIKKELING MET BEHULP VAN HET
VLAGGENSYSTEEM (PACTUM)
DATUM
		
TIJD		
WAAR		
WIE		

27 september en 4 oktober
(1 training bestaat uit 2 avonden)
Inloop vanaf 18.30 uur, start 19.00 uur
Hofveld 21- 23, Apeldoorn
Maximaal 16 deelnemers

Hoe bekijk jij als pleegouder seksueel gedrag?
Wil je handvatten om gezond seksueel gedrag te kunnen duiden?
Wil je seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkómen en terugdringen van
kinderen en jongeren? Het vlaggensysteem biedt jou ook als pleegouder
handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te
maken en om gepast te reageren.
Quotes van eerdere deelnemers
“Door het vlaggensysteem kan ik meer vragen stellen, open kijken, en ben ik
minder normatief.”
“Ik heb handvatten om gedrag te duiden en een passende reactie te geven.”  

Mirjam van Tilburg is Trainer VG en
Ambulant Jeugdzorgwerker bij Timon

Aanmelden via: workshops@pactum.org

Marjolein Steenbergen (links)
en Karen Buursen beiden
werkzaam bij Pactum  
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PLANNING

In het voorjaar van 2022 gaan we uiteraard verder en daarvoor hebben we de
volgende plannen:
PROGRAMMA VANAF SEPTEMBER 2022
Inge Vandeweegen
(lezing)

Apeldoorn, Hofveld

Traumasensitief opvoeden

Apeldoorn, Hofveld

Verbindend Gezag

Nunspeet

LVB en opgroeien bij
pleegouders: een dubbele
uitdaging

WSGV

Eigen kinderen

Met gebruikmaking van e-learning Augeo

Door onze krachten te bundelen kunnen we u een interessant en gevarieerd
programma bieden en u de gelegenheid geven pleegouders van andere
organisaties te ontmoeten.
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