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Intervisiebijeenkomsten vanaf dit najaar!
Vanaf september is het mogelijk om op verschillende locaties
in Nederland aan te sluiten bij professionele
intervisiebijeenkomsten. De data van de intervisies zullen o.a.
op de website gepubliceerd worden.
Het bestuur heeft al geruime tijd de wens om leden deze vorm
van kennisontwikkeling aan te bieden. Zo kunnen we elkaar
versterken door een beroep te doen op elkaars expertise en
waardevolle inzichten te verkrijgen.

Wat kun je verwachten van deze bijeenkomsten?
Als kindercoach wil je natuurlijk steeds meer vaardigheden en kennis krijgen om je vak goed uit
te oefenen. Tijdens deze intervisie bijeenkomst(en) focussen we op de vaardigheid om signalen
te herkennen en hierop stappen te ondernemen.
Signalen van wat?
Eigenlijk van alles wat de ontwikkeling van een kind kan verstoren, maar specifiek het
signaleren van kindermishandeling. Juist omdat dit zo’n impact heeft op de ontwikkeling van
kinderen is het belangrijk dat je als kindercoach blijft oefenen met signaleren en met het
bespreekbaar maken.
We gaan o.a. met begeleiding van een ervaringsdeskundige van Stichting Praat casuïstiek
bespreken en zetten de methodiek van de Signalenwijzer in.
Er zal meer duidelijkheid komen in de mogelijke verschillen in opvattingen over een situatie en
waar deze vandaan komen. Het doel van de onderlinge bespreking is hoe we casuïstiek kunnen
‘beoordelen’, tot een zorgvuldige afweging komen en welke stappen er eventueel gezet dienen
te worden.
Duur van de intervisie: 120 minuten
Aantal deelnemers: max. 15
Wist je dat de intervisie bijeenkomsten door Adiona aan de leden gratis aangeboden worden?

Regio coordinatoren Adiona

Onderwerp intervisies

In de laatste nieuwsbrieven is vaker
gesproken over de deelnemersraden.
Inmiddels hebben we voor elke provincie
een deelnmersraad en een regio coordinator
(aanspreekpunt voor de leden).

Het zal je niet verbazen dat de intervisies
gestart worden met het thema van huiselijk
geweld en kindermishandeling.

In samenwerking met de coordinatoren zal
de aandachtsfunctionaris één of twee data
voorstellen vanaf het najaar van dit jaar. We
houden uiteraard rekening met de
maatregelen die dan eventueel van
toepassing zijn.
Weet jij al wie jouw regio coordinator is?
Neem een kijkje op de volgende pagina door
hieronder te klikken:
Deelnemersraad – Adiona

Echter is dit één van de mogelijke
onderwerpen van het gehele aanbod.
Wil je wat anders? Dat ligt volledig in jullie
eigen handen. Heb jij behoefte om met een
specifiek onderwerp aan de slag te gaan,
laat het ons weten of neem contact op met
jouw regio coordinator.
Samen gaan we kijken naar wat mogelijk is,
we zijn dus reuze benieuwd met welke
ideëen jullie gaan komen.

Vragen?
Heb je vragen, wil je meedenken, voel je vrij om contact op te nemen.
Spreekuur:
Elke donderdag 10 - 11 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 aandachtsfunctionaris@adiona.nl toe aan uw adresboek.

