Programma deskundigheid
Een gezamenlijk programma voor pleegouders

2022
najaar

Door onze krachten te bundelen kunnen we u ook in 2022
een zeer interessant en gevarieerd programma bieden en de
gelegenheid geven om pleegouders van andere organisaties
te ontmoeten.

OVERZICHT
1, 8 & 15 september

Hechting in beeld
6 oktober

Slim opgroeien met schermen
1 en 15 november

Trauma sensitief handelen
8 november

Informatieavond PMTO en VIB
20 oktober

Vlaggensysteem
13 en 27 september, 11 oktober (Zwolle)
20 oktober, 3 en 17 november (Houten)

Verbindend gezag
4 oktober

Pleegoudercafé

1,8 & 15 september 2022

Hechting in beeld

19.45-21.45 uur

Deze training bestaat uit 3 modules van 2 uur over de
hechtingsontwikkeling van kinderen en hoe je als pleeg/gezinshuisouder kunt aansluiten op wat jouw pleegkind
hierbij van jou als opvoeder nodig heeft.

Apeldoorn
Exacte locatie volgt.

Corine Binnekamp
video interactiebegeleider
Sherborne samenspeltherapeut en trainer bij
de WSGV.

Arnold Onnink
coördinator, screener,
trainer, supervisor
& zelf Pleegouder

Wat is hechting en wat zijn mogelijke oorzaken, gedragingen
van kinderen en gevolgen van een onveilige hechting voor de
ontwikkeling van kinderen.
Hoe ga je als pleeg- of gezinshuisouder om met de
hechtingsproblematiek van jouw pleegkind. Wat zijn valkuilen
en hoe kun je de hechtingsontwikkeling van jouw pleegkind
stimuleren. Welke mogelijkheden voor ondersteuning zijn er.
na afloop van deze training kun je: Hechting strategieën
herkennen bij kinderen - Inzicht in eigen reacties op gedrag
van kinderen en valkuilen - Inzicht in de eigen
gehechtheidsontwikkeling - Handvatten en tips toepassen om
zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat jouw pleegkind nodig
heeft.
Er zijn SKJ punten aan deze training verbonden.

www.kansrijkopvoeden.nl

Verrijk je kennis ● Leer
nieuwe vaardigheden ●
Ontwikkel je kwaliteiten
●

Heb plezier!

6 oktober 2022

Slim opgroeien met schermen

19:30 – 21:30

Social media maakt de grote wereld met een paar klikken
heel klein. Voor kinderen is dit een leuke en prettige
ervaring, maar het kan ook confronterend, bedreigend en
gevaarlijk zijn. Als ouder houd je graag vinger aan de pols
bij het gebruik van digitale middelen van je kind. En dat kan
best lastig zijn als je zelf niet bent opgegroeid met deze
mediavormen.

Hofveld 21-23 in Apeldoorn
Korpsgebouw Leger des Heils

Esther Wildeboer
pleegzorgwerker & trainer

Arnold Onnink
coördinator, screener,
trainer, supervisor
& zelf Pleegouder

Met deze online workshop geven wij pleegouders/opvoeders
inzicht in de digitale belevingswereld van kinderen,
bespreken we de mogelijkheden en de gevaren en geven we
tips over hoe het kind te informeren en te begeleiden.

Jaline van Driel
Pleegzorgwerker

www.kansrijkopvoeden.nl

1 en 15 november
19:15- 21:30
Hunneperkade 84 Deventer
Regiokantoor Pactum

Lotte Looijmans
pleegzorgwerker

Linda Manning
trainer en
pleegzorgwerker

Trauma sensitief handelen
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 geven de trainers informatie over
de nieuwste inzichten over trauma en hechting en traumasensitief handelen.
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”.

workshops@pactum.org

8 november 2022

Informatieavond PMTO en VIB
‘Opvoeden is voor ouders sowieso al een hele klus op zich. Het opvoeden van
een pleegkind brengt nog eens een extra taakverzwaring met zich mee’.

20:00 - 21:30
Hunneperkade 84 Deventer
Regiokantoor Pactum

Lisanne de Weerd
PMTO-therapeut

Meta Oostrom
PMTO-therapeut

PMTO (Parent Management Training Oregon) is een effectief
bewezen interventie voor pleegouders van een kind in de
leeftijd van 4-15 jaar dat gedragsproblemen vertoont. Er
wordt bij PMTO nadrukkelijk voor gekozen om met de
pleegouders van het kind te werken omdat we uit onderzoek
weten dat kinderen het meest beïnvloed worden door de
mensen die ze verzorgen en opvoeden. Bovendien zijn zij de
experts van hun pleegkind en met onze kennis van PMTO
kunnen we samen heel zorgvuldig kijken wat werkt bij het
kind.
Wanneer pleegouders met hun pleegkind in een negatieve
spiraal zitten biedt PMTO concrete handvatten om het
positieve gedrag te steeds weer uit te vergroten en aan te
moedigen. PMTO maakt pleegouders vaardig om zo vroeg
mogelijk in gedragsketens in te grijpen waarmee voorkomen
wordt dat emoties en boosheid escaleren. PMTO helpt
pleegouders om zo veilig, positief en voorspelbaar mogelijk
op te voeden.

Door pleegouders op deze manier krachtiger te maken,
handvatten te geven en intensief te ondersteunen in de
belangrijke taak die ze uitvoeren, kunnen forse problemen
bij het kind flink verminderen.

Hedwig Rothengatter
pleegzorgwerker

Veel pleegkinderen hebben te maken met een angstig
onveilige hechting. Deze onveilige hechtingsstrategie hebben
zij zich eigen gemaakt veelal vanaf de geboorte en nemen zij
mee binnen hun plaatsing in het pleeggezin. De strategie die
de kinderen zich hebben aangeleerd, kan vragen of zorgen
bij pleegouders oproepen.
VIB (Video Interactie Begeleiding) legt de focus op de
interactie tussen pleegouders en pleegkinderen en brengt de
hechtingssignalen van pleegkinderen in beeld. Dat kan vanuit
een preventieve of een curatieve vraag. De Basic Trust
methode sluit hier naadloos bij aan. Basic Trust is erop
gericht om het basisvertrouwen van pleegkinderen te
vergroten. Tijdens deze voorlichting gegeven worden over
zowel de hechting, als ook de werkwijze van de methodes
VIB en Basic Trust.
In de voorlichting over VIB en Basic Trust zal Hedwig
Rothengatter, werkzaam binnen Pactum als pleegzorgwerker
u meer vertellen over haar werk als VIB-er met de
specialisatie gehechtheid en de module behandeling bij
trauma en hechting met videofeedback van Basic Trust.

workshops@pactum.org

20 oktober 2022

Vlaggensysteem

19:00 – 22:00

Stationsweg 65, 7611 PC Epe

Ina Hovenkamp
Gezinsonderzoeker

Marion Katz
pleegouder

Kinderen ontwikkelen zich op allerlei gebieden. Als volwassenen begeleiden we ze hierbij. Ze ontdekken, onderzoeken,
spelen, leren van regels en grenzen en gaan hier af en toe
overheen. We begeleiden ze ook in hun seksuele
ontwikkeling, als ze klein zijn en als ze ouder worden.
Seksualiteit is een onderwerp dat sommigen van ons (of
misschien wel velen) moeilijk vinden om te bespreken. Ook
een gesprek over seksueel grensoverschrijdend gedrag is
soms moeilijk te starten. Een concrete aanleiding kan
helpen, zoals de recente gebeurtenissen in het tvprogramma The Voice, de sport, de politiek. Dan komen
soms ook de vragen bij kinderen naar boven.
Wat kunnen we nu doen om op een gezonde en respectvolle
manier met elkaar om te gaan, wat is normaal seksueel
gedrag en wanneer is het grensoverschrijdend? En hoe kun
je daar met kinderen over praten?
Bij Entrea Lindenhout gebruiken we hiervoor het
vlaggensysteem. Dit is een mooie methode om kinderen
grenzen te leren, seksueel gedrag te duiden, het gesprek
hierover te voeren en gepast pedagogisch te reageren.

m.kleinentink@entrealindenhout.nl

dinsdag 13 en 27
september, 11 oktober
2022

Verbindend gezag
Hoe blijf je op een krachtige - en tegelijk liefdevolle - manier
reageren als je (pleeg)kind extreem agressief of juist
teruggetrokken gedrag vertoont?

19:45 – 21:30 uur
Campherbeeklaan 69, Zwolle
Ichthuskerk

Nicole van Schaik
Trainer VG en ambulant
jeugdzorgwerker

In deze training leer je te de-escaleren, juist als er even
geen conflict is. Deze methodiek is bijzonder geschikt voor
wat oudere kinderen. Je leert de eigen triggers en die van je
kinderen kennen en oefent met manieren om kinderen na te
laten denken over hun gedrag zonder te verzanden in een
negatieve spiraal van sancties.

Mirjam van Tilburg
Trainer VG en ambulant
jeugdzorgwerker

www.timon.nl/trainingen
Tweede training
Donderdag 20 oktober, 3 en 17 november 2022 | 19.30 - 21.30 uur | De Lichtboog, Kruisboog 22, Houten
Jorien Treffers
Timon

Petra Tensen
Spoor030

4 oktober, 2022 | 19:45 – 21:30 | De Halte, Zwolseweg 190a, Deventer

Het pleegoudercafé staat in het teken van ontmoeten, delen,
informeren, herkennen en uitwisselen.
Ben je er graag bij?
Leuk! Mail naar w.poel@pactum.org.
Dan kunnen we hier rekening mee houden voor de koffie mét wat lekkers erbij.

Graag tot dan!
Elly, Simone en Wilma (pleegzorgwerkers)

Ontmoet pleegouders
van andere organisaties ●

Laat je inspireren
● Heb plezier!

