De Kindreflex: Praktijkvorming
In het voorjaar 2021 werden jullie opnieuw ondergedompeld in de Kindreflex. Je kon
deelnemen aan de online basisvorming en op 19 april vond het infomoment Kindreflex in
de CAW en GGZ plaats. Dit najaar plannen we nog een praktijkvorming Kindreflex per
provincie.

Workshop
Aan de hand van casusmateriaal en rollenspelen oefenen we met de Kindreflex.
Mogelijke thema’s en boogde competenties zijn:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hoe vul je elke stap van het stappenplan in, aan de hand van concrete
voorbeelden?
Hoe knoop je op gepaste wijze een gesprek met de cliënt aan over verontrusting en
ouderschap?
Hoe schat je in of een situatie verontrustend is?
Welke ondersteunende middelen kan je gebruiken?
Hoe bundel je de krachten in een samenwerking rond de leefsituatie van je cliënt?
Hoe ga je om met dillema’s bij het delen van informatie?
Wat heb je nodig om de Kindreflex te doen in jouw organisatie?
Wat leren we van elkaar over de moeilijkheden en mogelijkheden die je ervaart bij
de Kindreflex?

Voor wie?
De workshops zijn telkens voor 15 deelnemers en gericht op nieuwe medewerkers of
medewerkers die de workshop tijdens de vorige uitrol misten.

Wanneer en waar?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

West-Vlaanderen: 26/11 namiddag
Vlaams-Brabant: 28/10 voormiddag
Limburg: 25/11 voormiddag
Oost-Vlaanderen: 9/11 voormiddag
Antwerpen: 26/10 namiddag
Brussel: 8/11 voormiddag

De exacte plaats wordt nog later meegedeeld na inschrijving.

Hoe inschrijven?
Om de meeste vakantiegangers gelijke kansen te geven wordt er begin september een
inschrijvingsmodule geopend per workshop. De inschrijvingsmodule wordt dan per mail
rondgestuurd en de inschrijvingen lopen via het principe ‘first come first serve’ snel zijn is dus
de boodschap!

Opfrissen?
Wil je nog graag de basisopleiding opnieuw bekijken of het infomoment waar Peter
Adriaenssens en anderen hun licht lieten schijnen op de kindreflex? Dat kan nog steeds via
onderstaande links. Zowel de basisopleiding als het infomoment krijgen een vaste plek op de
vernieuwde website die in september gelanceerd wordt.
Basisopleiding: https://vimeo.com/527279364/56d3f3fa6d
Infomoment: https://vimeo.com/541546959
Ik wens jullie allen nog een fijne zomer en kijk uit naar het najaar!
Liv Leeman, Coördinator Kindreflex
Meer info? Liv.leeman@expertisecentrumkindermishandeling.be of
www.kindreflex.be

