BE2DAY

COACHING, TRAINING EN INTERIM OPDRACHTEN BINNEN DE JEUGDZORG

Heeft u als professioneel begeleider wel eens het gevoel dat u geen
prettige positie heeft binnen het gezin of team dat u begeleidt? Merkt
u bij binnenkomst van bijvoorbeeld een trainingslokaal dat u zich direct
ongemakkelijk voelt? Heeft u regelmatig het idee dat er iets in de weg
staat, dat er maar geen beweging in een team/situatie lijkt te komen?
Vraagt u zich wel eens af waarom die ene vader maar steeds buiten
beeld blijft en niet werkelijk voor zijn zoon gaat staan? Dan heeft u
zeker baat bij de workshop ‘Dynamische Systeembegeleiding’.

workshop
DYNAMISCHE SYSTEEMBEGELEIDING

Voor wie is deze workshop?
Gezinsbegeleiders
binnen de jeugdzorg, groepswerkers, teambegeleiders, docenten, trainers en managers.
Het resultaat
Deelnemers aan de workshop krijgen zicht op de systemische
dynamieken binnen de gezinnen, groepen en teams die zij begeleiden/
aansturen. Tijdens de workshop zult u ervaren dat binnen systemen
bepaalde dynamieken een rol spelen, die met rationele en logische
argumenten niet of nauwelijks te verklaren zijn. Die ervaringen stellen
u in staat op een nieuwe manier uw ‘systemische positie’ te herkennen.
Een inzicht dat bijdraagt bij aan uw professionaliteit en werkplezier.
BE2DAY begeleidt (persoonlijke)
groei en veranderingsprocessen
binnen de jeugdzorg.
BE2DAY biedt trainingen op
maat, individuele coaching en
teamcoaching. Daarnaast zijn
wij beschikbaar voor interimopdrachten, waarbij voor korte
of langere tijd inzet van een
orthopedagoog, projectleider of
interimmanager gewenst is.

Werkwijze
BE2DAY gaat ervan uit dat deelnemers aan deze workshop bereid
zijn vraagstukken uit hun professionele praktijk in te brengen en deze
vraagstukken samen met de andere deelnemers te onderzoeken. Aan
de hand van de ingebrachte casuïstiek werken we met zogenaamde
‘opstellingen’. Hierbij kunnen de deelnemers opgesteld worden als
representanten of gevraagd worden de rol van observant in te nemen.
Aan het begin van de workshop maken we heldere afspraken over de
manier van werken, waardoor voor de deelnemers ruimte ontstaat
vragen en thema’s te delen met de andere deelnemers.
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BE2DAY

Binnen de Systemische Benadering
gaat men ervan uit dat systemen
(teams, gezinnen, groepen, etc.)
volgens een bepaalde ordening
functioneren. De dynamieken die
binnen systemen zichtbaar en
voelbaar zijn, kunnen beschouwd en
veelal verklaard worden aan de hand
van deze ordeningsprincipes.
Het systemisch werk richt zich op het
waarnemen van de werkelijkheid
binnen een ‘systeem’ en het ‘laten
zijn’ van dat wat zich voordoet.

DYNAMISCHE SYSTEEMBEGELEIDING

Programma/inhoud van de workshop
De volgende onderdelen komen tijdens de workshop aan bod:
• systemische principes en uitgangspunten
• systeemopstellingen
• toepassingsmogelijkheden ‘op de werkvloer’
Praktische informatie over de workshop
De workshop duurt vier uur en kan op locatie worden aangeboden.
Dynamische Systeembegeleiding vraagt om een voldoende grote
ruimte, waar geen verstoringen van buitenaf plaatsvinden. Mocht u
een dergelijke ruimte niet voorhanden hebben, dan kan BE2DAY deze
verzorgen.
Kosten van de workshop
De kosten van de workshop bedragen € 60 per deelnemer (minimaal 12,
maximaal 20)
Alle bedragen zijn excl. BTW, incl. reiskosten en materiaalkosten.
Wij gaan ervan uit dat de opdrachtgever ruimte beschikbaar stelt. Voor het verzorgen van een
trainingsruimte door BE2DAY wordt een meerprijs in rekening gebracht.
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