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Regio Utrecht
Afgelopen 11 september, op een zaterdag ochtend, is de
eerste intervisie bijeenkomst geweest die wij hebben
georganiseerd in samenwerking met Stichting Praat.
Ted Kloosterboer heeft ons meegenomen in het bespreekbaar
maken van het altijd ongemakkelijke onderwerp.
Zonder al te veel theorie, zonder de verwachtingen om alle
kennis in huis te hebben we in een zeer fijne setting elkaar
ontmoet.
Wat wordt er gezien aan een kind, aan een situatie, aan het
gezin. Wat zien we niet en hoe goed is een kind om mee te
gaan met de stroom, ook wanneer haar of zijn hele leven op
zijn kop staat?

SIGNALEREN SIGNALEREN SIGNALEREN
Signaleren is niet vanzelfsprekend, voor niemand niet. Daar zijn we mensen voor. Het blijft
ingewikkeld. Hoeveel tijd wij ook besteden aan cursussen en theorie. Maar wat is het wat ons
tegen houdt. Hoe kan het dat we feiten echt niet zien? Wat is het wat ons diep van binnen tegen
houdt om stappen te ondernemen of eigenlijk heel simpel, in gesprek al te gaan met het kind
zelf?
Omdat iedereen zijn eigen opvoeding meeneemt, zijn eigen waarheid kent, of vindt dat iets
hoort zoals het is, ligt de realiteit ergens in het midden waardoor de vinger op de zere plek
leggen ingewikkelder is dan we denken. Ga er maar aanstaan om uberhaupt hierover in
gesprek te gaan met ouders, kinderen of collega's. De methodiek van de Signalenwijzer zorgt in
ieder geval dat er openingen in gesprekken ontstaan waardoor diepgang en verbinding mogelijk
is.
De ochtend is afgesloten met een gezamelijke lunch.
Dank aan Erna Janssen voor het organiseren en dank aan de aanwezige coaches! We gaan
hier een gewoonte van maken!

Regio coordinatoren Adiona

Onderwerp intervisies

Op 26 oktober wordt de tweede bijeenkomst
georganiseerd in regio Overijssel, in het
mooie Deventer. Daar heeft de coordinator
in samenwerking met andere coaches die
aangesloten zijn bij Adiona voor een fijne
locatie gezorgd.

Welk thema is voor jou van belang? Spreek
je behoefte uit voor een specifiek onderwerp
en ga ermee aan de slag. Neem contact op
met jouw regio coordinator of laat het ons
weten.

Check regelmatig de AGENDA op onze
website om op de hoogte te blijven.

Samen gaan we kijken naar wat mogelijk is,
we zijn dus reuze benieuwd met welke
ideëen je gaat komen.

Je bent altijd welkom ook in een andere regio dan waar je zelf woont. Voel je vrij om aan te
schuiven bij intervisie bijeenkomsten die jouw interesse hebben.
Weet jij wie jouw regio coordinator is?
Neem een kijkje op de volgende pagina: Deelnemersraad – Adiona

Vragen?
Wist je dat de intervisie bijeenkomsten door Adiona aan de leden gratis aangeboden worden?
Heb je vragen, wil je meedenken, voel je vrij om contact op te nemen.
Spreekuur:
Elke donderdag 15 - 16 uur
(uitgezonderd schoolvakanties)
Voor uitgebreid overleg kun je het beste een mail sturen naar:
aandachtsfunctionaris@adiona.nl

Met vriendelijke groet,
Ottavia van den Broek
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
T: 06-44008380

Heb jij je al aangemeld?

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u support@adiona.nl toe aan uw adresboek.

