UITNODIGING
Beste professional,

Stichting LOEK@YOU nodigt u uit voor de interactieve avond:

AFGEWEZEN!
Samenwerken rondom het gezin.
De interactieve avond vindt plaats op dinsdag 29 oktober 2019 te Veldhoven.

In Nederland zitten duizenden kinderen en/of jongeren thuis zonder school
omdat er geen of te weinig passend onderwijs voor hen geboden wordt. De
gevolgen van het uitvallen binnen het onderwijs zijn groot. Door alle negatieve
ervaringen zijn de kinderen beschadigd in hun zelfvertrouwen en hun veiligheid
in de samenleving is verloren geraakt. Sociale contacten onderhouden wordt
steeds moeilijker als je niet op school bent. De impact op de eigen rust en de
geestelijke, lichamelijke en emotionele gesteldheid is groot. Dit geldt niet alleen
voor deze kinderen maar ook voor de ouders of verzorgers van deze kinderen.

Stichting LOEK@YOU organiseert de avond AFGEWEZEN!
Zij verzorgen deze inspirerende avond samen met Remko Iedema en meerdere
ervaringsdeskundige. Remko Iedema is schrijver van het boek “Baat het niet dan
schaadt het wel.” Daarnaast is hij manager Sociaal Domein bij een gemeente in
Nederland.

O NDERWERP :
W AT

IS DE IMPACT OP H ET GEZIN ALS JE KIND THUIS KOMT TE ZITTE N
VAN SCHOOL EN HOE WERKEN WE SAMEN ?

De avond is gratis te bezoeken en SKJ geaccrediteerd met 2,5 punt voor jeugd
en gezinsprofessionals.
VOL=VOL

Opgeven kan via: https://loekatyoupresenteertafgewezen.eventbrite.nl
LET OP: opgeven is vereist.
U komt toch ook?

29 oktober 2019
19.00-22.30u
D’n Burgemister
Meiveld 3A, 5501 KA Veldhoven

LEER KIJKEN VANUIT EEN ANDER FRAME!
Programma
Onderwerpen:
•
•
•

Keuzes die we als professional maken in de interactie met anderen en de
impact binnen een gezin.
Op een professionele manier inleven in het kind, de opvoeder(s) en het
gezin.
Professionele communicatie rondom het gezin: afstemmen met het gezin.
Hoe doe je dat?

Thema's die aanbod komen
•
•
•
•
•
•
•

Rouwprocesverwerking
Traumaverwerking zowel van kind
als van ouders
Hechtingsproblematiek
Disbalans tussen draagkracht en
draaglast
Angst
Afwijzing
Onbegrip vanuit de omgeving

19.00 uur: Inloop
19.30 uur: Opening door Arlucia Oosterbosch gezinscoach en Marie RensmaBramer gezinscoach en vakspecialist. Beide werkzaam bij Stichting
LOEK@YOU.
19.45 uur: Gastspreker Remko Iedema, schrijver van het boek: “Baat het niet
dan schaadt het wel” en manager Sociaal Domein bij een gemeente.
20.30 uur: Pauze
20.45 uur: Cindy De Bruijn moeder van een kind wat thuis zit zonder onderwijs
21.05 uur: Marianne Stoesser vakspecialist van Stichting LOEK@YOU leest een
brief voor van een ouder waarvan het kind jarenlang thuis zat.
21.30 uur: Samenvatting van de avond door Remko Iedema
22.00 uur: Afsluiting onder het genot van een drankje tot 22.30 uur

