
  Ik tel tot 10.......
        maar word niet gezien!?

  Woensdag 8 oktober a.s. vindt de elfde KOPP/KVO-studiedag 
  plaats. Dit keer weer in de vorm zoals jullie die kennen van 
  eerder. Vorig jaar gingen we de provincie in met de 
  documentaire ‘Lieve mama’ van filmmaakster Sophie Franken. 
  Een zeer succesvolle activiteit met een groot bereik en hoge 
  waardering.

  De studiedag van dit jaar wordt georganiseerd in ‘de Week van de 
  Opvoeding’. Het thema van deze week is ‘Ik tel tot 10 …’ Een titel 
  welke wij wat meer KOPP-proof hebben gemaakt. We willen het 
  thema niet zozeer belichten vanuit de positie van de ouder maar 
  vanuit het KOPP/ KVO kind. Vandaar ook onze toevoeging ‘…..
  maar word niet gezien!?’ 
  Het is soms maar al te waar dat KOPP/KVO kinderen juist in de rol 
  van opvoeder terechtkomen, taken en verantwoordelijkheden krijgen 
  die een kind eigenlijk niet zou moeten dragen.
  Met de invulling van deze studiedag willen we het KOPP/KVO kind 
  centraal zetten en zichtbaar maken. We willen jullie instrumenten in
  handen geven waarmee je die zichtbaarheid kunt vergroten. De 
  rol van de ouder is daarbij van wezenlijk belang. Uitgangspunt hierbij
  is dat deze ouders de opvoeding zo goed als mogelijk vorm geven 
  maar  …....  is het goed genoeg!? 

  Voor wie?
  Ben je hulpverlener, werk je in het onderwijs of heb je op een andere
  manier als professional te maken met kinderen van ouders met 
  psychische problemen en/of verslavingsproblematiek (KOPP/
  KVO)? Dan ben je van harte uitgenodigd voor deze inspirerende 
  studiedag.

  Datum: woensdag 8 oktober 2014
  Aanvang: 15.15 uur, ontvangst vanaf 14.45 uur
  Sluiting:  20.30 uur
  Locatie:  hoofdlocatie Emergis, Oostmolenweg 101,
                             4481 PM Kloetinge 
  Kosten:  50 euro per persoon, inclusief maaltijd en 
  symposiummap

         Programma

   14.45 uur

  
   15.15 uur

  
   15.30 uur

  
   16.30 uur

   17.00 uur

   18.00 uur

   19.00 uur

  
   20.00 tot
   20.30 uur

  Ontvangst

  Opening door dagvoorzitter Anieck
  Hoogesteger, coördinator CJG Goes/
  Noord Beveland
  
  Workshopronde 1

  Pauze

  Workshopronde 2

  Pauze met maaltijd

  KOPP-el in Zorg, vroegsignalering en
  preventie bij KOPP, lezing door Liesbeth  
  Venken, medewerker Familieplatform 
  Geestelijke Gezondheid Projectlijn Kind 
  van: ‘KOPP Vlaanderen’
  
  Afsluiting

  

    Plenaire lezing ‘KOPP-el in Zorg’

    Sinds 2010 houdt KOPP Vlaanderen zich bezig met de 
    implementatie van een werkmodel voor vroegsignalering en 
    preventie bij KOPP in Vlaamse GGZ-organisaties voor volwasenen.    
    Het werkmodel werkt met een KOPP-preventiegesprek, een 
    gesprek met de ouder met psychische prolemen. Dit model
    gaat uit van het principe ‘veerkracht’. KOPP Vlaanderen wil op deze
    manier ouders laten stilstaan bij de impact van de problematiek
    op hun kinderen en welke taken de ouder wel op zich kan nemen.
    Liesbeth Venken volgde de opleiding voor maatschappelijk
    werker en Bachelor in de Geestelijke Gezondheidszorg. Zij is
    werkzaam bij het Familieplatform Geestelijke Gezondheid,
    Projectlijn Kind van: KOPP Vlaanderen.

  

  Workshops
   
    Op deze studiedag kun je uit twee van de in totaal vijf workshops    
    kiezen. Geef op het aanmeldformulier aan welke workshops jouw
    voorkeur hebben.
    De workshops worden toegewezen op volgorde van inschrijving.
    

    1. Documentaire ‘Lieve Mama’ (wegens succes herhaald)
                Afstudeeropdracht, een documentaire over haar
                manisch depressieve moeder.
 De problematiek is niet bespreekbaar in de familie en 
                sociale omgeving. De film brengt de onmacht en 
                verantwoordelijkheid om voor moeder te zorgen indringend
                in beeld. Na de film wordt met elkaar én de filmmaakster
                in gesprek gegaan.
                Sophie Franken is filmmaker en KOPP-kind.

 En....laat je
 verrassen door het 
 Helder Theater!!!?



    Workshops

2. Een eerste kennismaking met KOPP/KVO
 Een eerste kennismaking met de belangrijkste theoretische weetjes.
 Informatie over achtergronden, risico’s, aantallen en beschermende 
 factoren voor KOPP/KVO-kinderen. Verder word je bijgepraat over het
 recente zorgaanbod voor KOPP/KVO kinderen.
 Els van Diemen is coördinator KOPP/KVO bij Indigo Zeeland. 

3. Wat als je ouder binnen 10 tellen uit zijn/haar slof schiet?
 Als liefde omslaat, praten over veiligheid thuis.
 Een ouder met een psychische stoornis is niet altijd makkelijk te bena-
 deren voor een gesprek over hun ouderschap. Toch is het voor kinderen
 heel belangrijk dit gesprek aan te gaan en voor meer veiligheid in het
 gezin te zorgen. Tijdens deze interactieve workshop komt aan de orde:
 -       Hoe signaleer ik rolomkering?  
 -       Creatieve werkvorm met stripverhaal over rolomkering. 
 -       Praktische tips over hoe je rolomkering met ouders en kinderen 
         bespreekbaar maakt. 
 Petra van der Pool is trainer LTAK (Landelijke Trainer Aanpak 
           Kindermishandeling) bij Stichting Laat je horen! 

4. ‘Signs of Safety’, de focus op veiligheid van kinderen
 Het betrekken van het netwerk en het verhaal voor het kind om 
 de veiligheid te vergroten.
 In deze interactieve workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden 
 dieper in gegaan op hoe het netwerk betrokken kan worden om de 
 veiligheid voor kinderen te vergroten en hoe je een boekje voor kinderen 
 maakt met hun verhaal. Voor welke dilemma’s kun je komen te staan? 
 Verder een korte film waarin twee moeders vertellen wat hun ervaringen 
 zijn met het maken van een boekje voor hun kind.
 Yvonne Heerschop (coach) en Nicole Miedema (ambulant 
 hulpverlener) werken beiden bij Juvent. 

5. Steun voor kind en ouder vanuit de gedachten van
 Nieuwe Autoriteit
 Een bijdrage aan ‘Goed Genoeg Ouderschap’
 De Israëlitische hoogleraar psychologie Haim Omer ontwikkelde het 
 concept van “Nieuwe Autoriteit”. Deze vorm van autoriteit is gebaseerd 
 op gerichte aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse. De nadruk
 ligt op de kracht van de volwassenen. 
 In deze workshop kunnen jullie horen, zien en ervaren hoe deze 
 onderdelen van Nieuwe Autoriteit op eenvoudige wijze bijdragen aan het 
 welzijn van KOPP kinderen én aan ‘Goed Genoeg Ouderschap’.
 En jullie kunnen ze vanaf vandaag toepassen.... Van “ik” naar “wij”....!
 Durven jullie deze workshop aan....?
 Wim Braamse is trainer en coach bij ‘VraagKracht’.

      S
tudiedag

Organisatie
Deze studiedag wordt mogelijk gemaakt 
door Agathos, Centrum voor Jeugd en 
Gezin CJG Oosterschelderegio, Indigo in 
Zeeland, Juvent, SMWO, Stichting 
Laat je Horen! en Emergis. 
De gezamenlijke gemeentes uit de 
Oosterschelderegio dragen bij in de 
financiering van deze dag.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met André Nijssen, 
senior preventiewerker Indigo Zeeland, 
telefoonnummer 0113 24 60 60 of 
e-mail: nijssen@indigozeeland.nl

Aanmelden en betalen
Je kunt je aanmelden voor deze studiedag via de site
www.koppkvostudiedag.nl. Je krijgt van ons digitaal een
bevestiging. De aanleiding is echter pas definitief als het 
inschrijfgeld binnen is. Het inschrijfgeld bedraagt 50 euro per 
persoon. Je kunt dit overmaken op bankrekeningnummer:
NL26 RABO 0472 1788 06 (Rabobank Goes), 
ten name van Emergis, onder vermelding van KOPP/KVO-
studiedag. Vermeld ook je naam en werkgever. Bij grote 
belangstelling geldt: deelname op volgorde van aanmelding.

Annuleringsvoorwaarden
Tot 3 oktober a.s. kun je je aanmelding kosteloos annuleren.
Vanaf 3 oktober ben je het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
Vanzelfsprekend kun je altijd iemand in jouw plaats laten gaan. 
Zorg dan wel dat je je inschrijfbewijs meegeeft.

       KOPP/KVO
     studiedag
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