
  

   Workshops
    Op dit symposium kun je uit twee van de in totaal acht workshops    

    kiezen. Aanmelden kan via www.indigozeeland.nl. Geef op het digitale 
aanmeldformulier aan welke workshops jouw voorkeur hebben.   

    De workshops worden toegewezen op volgorde van inschrijving.    

  Op woensdag 1 november a.s. vindt het twaalfde KOPP/KVO-
  symposium plaats met als thema ‘Ik zie je’.

  Je werkt met kinderen/jongeren. Ken je ook het verhaal van hun 
  thuissituatie? Wanneer er sprake is van psychische problemen en/of 
  verslavingsproblematiek bij (één van) de ouders is de kans groot dat
  dit kind overbelast is. Zie je dat? Zie je werkelijk het kind? 

  KOPP/KVO kinderen hebben vaak meer taken en verantwoordelijk-
  heden in het gezin (op praktisch en emotioneel gebied) dan passend 
  is voor de leeftijd van het kind. Hierdoor ontstaat parentificatie 
  (rolomkering): het kind zorgt voor de ouder, in plaats van andersom. 
  Hierdoor komt het kind niet altijd toe aan de normale ontwikkelings-
  taken. Er kan sprake zijn van schaamte en het kind cijfert zichzelf 
  vaak weg.

  We willen jou als bezoeker van het symposium instrumenten in 
  handen geven waarmee je die zichtbaarheid kunt vergroten. 
  
  Voor wie?
  Voor alle professionals en vrijwilligers uit de zorg en het onderwijs die 
  te maken hebben met kinderen waarvan (één van) de ouders lijdt aan 
  verslaving, depressie, burn-out of andere psychische problematiek.
  Je bent van harte uitgenodigd voor dit inspirerende symposium.

  Datum: woensdag 1 november 2017
  Aanvang: 15.30 uur
  Sluiting:  21.00 uur
  Locatie:  Theaterzaal van Emergis, Oostmolenweg 101,
                             4481 PM, Kloetinge 
  Kosten:  50 euro per persoon, dit is inclusief maaltijd

  * KOPP:  Kinderen van ouders met psychische problemen
    KVO:     Kinderen van verslaafde ouders

    Plenaire lezing ‘Hecht echt’
    Een grote dreiging rond kinderen met een 
    psychiatrische ouder is hun hechtingsontwikkeling.
    We bespreken daarom de vier hechtingsstijlen die 
    kinderen zichzelf naar aanleiding van hun 
    ervaringen aan kunnen meten en we onderzoeken 
    hoe we menselijk contact minder bedreigend voor ze kunnen maken. 

    Steven Pont is oud-onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog, systeem-  
    therapeut, mediator en schrijver van verschillende boeken over de 
    ontwikkeling van kinderen. Hij werkte jarenlang in de hulpverlening, 
    zowel ambulant als residentieel en zowel met basisschoolleerlingen 
    als pubers. Daar kwam hij ook in aanraking met kinderen waarvan
    minstens één ouder een psychiatrisch probleem kende.

   15.30 uur

   16.00 uur

   16.10 uur

   16.45 uur

   17.45 uur

   18.30 uur

   19.30 uur
  

   19.45 uur

   21.00 uur

  Inloop en bezoek informatiemarkt

  Opening door dagvoorzitter Marcel van As 
  
  
  Theater door Theatergroep Roodkapje
  

  Workshopronde 1

  Pauze met avondmaaltijd 

  Workshopronde 2

  Koffiepauze
  

  Plenaire lezing door Steven Pont
  

  Sluiting

  

 1.   Workshop ‘KOPP/KVO-kinderen: wie zijn ze?’
       Een eerste kennismaking met KOPP/KVO
       Je krijgt informatie over achtergronden, risico’s, aantallen en 
       beschermende factoren voor KOPP/KVO-kinderen. Daarnaast 
       word je geïnformeerd over de KOPP/KVO-interventie ‘Genieten van 
       uw baby’ en het groepsaanbod voor kinderen en jongeren.
       Karin Dek en Els van Diemen zijn preventiewerkers bij Indigo.

 2.   Documentaire ‘Lieve Mama’ 
       Over de zoektocht van een dochter naar hulp voor haar psychisch 
       zieke moeder. De problematiek is niet bespreekbaar in de familie en
       in de sociale omgeving. De film brengt de onmacht en de verant-    
       woordelijkheid om voor moeder te zorgen indringend in beeld. Na de 
       film wordt met elkaar én de filmmaakster in gesprek gegaan. 

 3.   Workshop ‘Zie je mij?’
  Praktische tips over vroegsignalisering
  Tijdens deze workshop maak je een praktisch stap waarmee je 
  vroegsignalering op basis van de meldcode in jouw organisatie kunt 
  implementeren. Jij zorgt er straks voor dat je zelf en jouw collega’s 
  goed kunnen signaleren en hun zorgen om een kind of volwassene 
  bespreekbaar kunnen maken op een laagdrempelige manier door een 
  spel te gebruiken. Je organisatie wordt slagvaardiger en kan écht het 
  verschil maken in het (vroegtijdig) stoppen van de geweldspiraal bij 
  een kind. 
  Petra Duijzer is sociaal ondernemer en game-designer.

   
   Laat je verrassen door  
   Theatergroep Roodkapje!

         Programma        Thema: Ik zie je
Plenaire lezing door Steven Pont

   Onze dagvoorzitter   
   Marcel van As werkt sinds 2006 in het primair en 
   speciaal basisonderwijs. In zijn jaren voor de klas en 
   daarna als leidinggevende heeft hij vaak te maken 
   gehad met leerlingen en ouders/verzorgers met 
   allerlei zorg en bagage. Marcel heeft ervaren dat het 
   kennis nemen van de situatie, het verplaatsen in de 
   ander en het verbinden van het systeem rond de 
   leerling of cliënt oplossing kan bieden. Naast zijn 
   werk als schooldirecteur presenteert hij en maakt hij 
   theater, om zo een bijdrage te leveren aan wat leeft 
   in de maatschappij.

https://www.indigo.nl/nieuws/?id=222&Symposium+KOPP+KVO+%27Ik+zie+je%27


    Workshops
4.  Workshop ‘De drie huizen’ 
     Een praktisch instrument voor een goed gesprek met kinderen 
     Loop jij met vragen rond hoe je op een geschikte en eenvoudige
     manier met kinderen in gesprek kan gaan over moeilijke onder-
     werpen? Het instrument ‘De drie huizen’ helpt iedereen die graag met 
     kinderen in gesprek wil in een zorgelijke situatie en hen wil helpen 
     hun verhaal te vertellen. Kinderen vinden dit vaak lastig. Ze hebben 
     het al zo vaak gedaan, willen eigenlijk niets vertellen of zitten klem in 
     hun loyaliteit tussen ouders. 
     Tekeningen zijn een goed hulpmiddel om met kinderen in gesprek te 
     gaan aan de hand van ‘De drie huizen’. Het huis van de goede 
     dingen, het huis van de zorgen en het huis van de dromen. Je leert 
     op een praktische manier aan de slag te gaan en de zorgen en 
     wensen van kinderen in beeld te krijgen. 
     Thea Lievaart is coach intensief ambulante hulpverlening bij de 
     Lelie zorggroep

5.  Preventieve ondersteuning van KOPP-gezinnen met een andere 
     culturele achtergrond
     De oplossing voor psychische problemen wordt door deze gezinnen 
     vaak gezocht binnen de somatische zorg. Er is in het algemeen meer 
     sprake van een taboe op psychische problematiek dan bij autochtone 
     gezinnen. Allochtone kinderen die opgroeien met een ouder, een 
     broer of zus met psychische of psychiatrische problematiek kunnen 
     als gevolg daarvan behoorlijk in de knel komen. Hoe kunnen we ook 
     deze kinderen bereiken met de KOPP-activiteiten? Hoe gaan we in 
     gesprek met deze ouders? Hebben we voldoende oog voor het 
     opvoeden in twee culturen? Over deze vragen gaat de workshop 
     waarin Theo Mathot onder meer zal vertellen over zijn ervaringen met 
     KOPP-activiteiten in de wijken Kanaleneiland en Overvecht in Utrecht.
     Theo Mathot is preventiewerker/behandelaar bij Indigo Midden 
     Nederland

6.  Workshop ‘Kansen voor KOPP-kinderen’ 
     Hoe organiseer je dit binnen het basisonderwijs?
     In deze workshop kijken we hoe we kunnen signaleren, gaan we in 
     gesprek over welke hulp we kunnen bieden en hoe we de expertise 
     van zorg en onderwijs op elkaar aan kunnen laten sluiten. 
     Dinie Francke-Ortelee is intern begeleider bij de Alphascholen
     groep en Sjoerd van Pelt is maatschappelijk werker/ cliënt
     ondersteuner bij SMWO.

7 & 8. Workshops ‘Het pedagogisch antwoord op dreiging’ (PO&VO)
     Hoe je het ook wendt of keert, alle ervaringen worden eerst in het 
     brein verwerkt voordat ze uiteindelijk tot gedrag leiden. Daarom is het 
     zinvol om eens te onderzoeken hoe dreiging in het brein wordt 
     verwerkt én welke ingangen we vervolgens hebben om situaties en 
     gesprekken voor kinderen minder bedreigend te maken, zodat ze 
     uiteindelijk meer grip op de situatie kunnen krijgen.
     Deze workshop wordt in twee varianten aangeboden; één keer met
     een focus op het primair onderwijs (workshop 7) en een keer voor het 
     voortgezet onderwijs (workshop 8).
     Steven Pont is oud-onderwijzer, ontwikkelingspsycholoog en 
     systeemtherapeut.

Organisatie
Dit symposium wordt georganiseerd door 
Indigo Zeeland, Koninklijke Auris Groep en 
Qwestor.

Met medewerking van Agathos, Emergis,           
Juvent, RBL Oosterschelderegio en Scalda.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met:
* Jan de Vlieger, senior preventiewerker 
   Indigo Zeeland, telnr. 06 2377 3114 of 
   e-mail: devlieger@indigozeeland.nl
* Geralda Jansen, relatiebeheer Qwestor, 
   telnr. 06 10 60 22 98 of e-mail: 
   g.jansen@qwestor.nl

Aanmelden en betalen
Je kunt je aanmelden voor deze studiedag via de website
www.indigozeeland.nl. Je krijgt van ons digitaal een
bevestiging. De aanmelding 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-symposium. 
Vermeld ook je naam en je werkgever. Bij grote 
belangstelling geldt: deelname op volgorde van aanmelding.
Aanmelden kan tot vrijdag 27 oktober.

Annuleringsvoorwaarden
Tot 26 oktober a.s. kun je je aanmelding kosteloos annuleren.
Vanaf 26 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.

 Ik zie je
   Het KOPP/KVO symposium
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Voor alle professionals en 
vrijwilligers uit de zorg en het 

onderwijs die te maken hebben 
met overbelaste kinderen. 

   Aanmelden via www.indigozeeland.nl

 
    Woensdag 1 november 2017
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