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Open intervisie
NIEUWE AUTORITEIT - GEWELDLOOS VERZET
EN OPLOSSINGSGERICHT HANDELEN
Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet en het Oplossingsgericht
Handelen heeft de afgelopen jaren flink aan naamsbekendheid gewonnen. Deze benaderingen blijken op tal van terreinen hun vruchten
af te werpen en vormen dan ook een krachtige combinatie om in de
praktijk mee te werken.
Vraagkracht wil iedereen die als hulpverlener, professioneel opvoeder
en leerkracht werkt de gelegenheid geven om zijn kennis en vaardigheden in Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet en het Oplossingsgerichte werken te delen met elkaar. Aan de hand van vragen en casussen die je zelf meebrengt, ga je samen met een ervaren coach/trainer
van VraagKracht én met elkaar aan de slag om elkaar, heel praktisch,
verder op weg te helpen.

van 14u30 tot 17u

Maandag 28/01 Brugge
Maandag 18/02 Gent
Maandag 18/03 Brugge
Maandag 29/04 Gent
Maandag 27/05 Brugge
Maandag 24/06 Gent
Maandag 26/08 Brugge
Maandag 23/09 Gent
Maandag 21/10 Brugge
Maandag 25/11 Gent
Maandag 23/12 Brugge

Waar?
GENT
(exacte adres volgt)
BRUGGE

Voor wie?
Deze intervisie is voor iedereen bedoeld die in de praktijk werkt met
dit gedachtengoed. Let op! Het is geen training dus voldoende basiskennis over de visie
en methodiek is wel noodzakelijk.
Bedenk wat je

anders wilt in
plaats van te
bedenken
waarom er een
probleem is.

DATA 2019

Je komt wanneer het voor jou past, we vragen wel vooraf in te schrijven! De intervisie
gaat afwisselend door in Gent of Brugge.
Info en inschrijven:
greet-lust@vraagkracht.be
0032 486 62 66 776

BINNENSTAD, Boninvest 44

Heb je interesse om de intervisies in jouw voorziening te
laten doorgaan? Contacteer
ons voor de mogelijkheden!
Kostprijs?
€ 12,50 graag cash of via betalingsapp te betalen in ruil voor
een betalingsbewijs.
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VraagKracht voor ouders/opvoeders…
Ouders/opvoeders kunnen bij ons terecht met opvoedingsvragen over kinderen en jongeren. We luisteren naar de veranderingswensen en behoeftes
van het gezin. Vanuit VraagKracht zijn we ervan overtuigd dat elk gezin de
kracht heeft om samen met familie, vrienden, hulpverleners of anderen oplossingen te vinden. Afhankelijk van de vraag bieden we handvaten en oefenen we vaardigheden. Een begeleidingstraject kan thuis, op kantoor of samen met andere ouders doorgaan.

Oplossingsgericht

VraagKracht voor professionals…

Geweldloos Verzet

VraagKracht heeft in de loop van de jaren heel wat expertise opgebouwd in
het geven van trainingen, workshops, bijscholingen, inter– en supervisie,
coaching,… en dit in diverse werkvelden zoals jongerenwelzijn, bijzondere
jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijk werk en welzijn, ouderenzorg, psychiatrie, gemeenten en het bedrijfsleven in Vlaanderen en
Nederland.

handelen
Nieuwe Autoriteit

Oudergroepen

...

VraagKracht is... een team van zelfstandige professionals dat in

nauwe samenwerking met andere partners een snelle en oplossingsgerichte hulpverlening biedt aan kinderen en jongeren, hun ouders/opvoeders,
volwassenen en andere professionals. Ons werkgebied in Vlaanderen voor
ouders/opvoeders bestaat momenteel uit regio Limburg, Oost en WestVlaanderen.

CONTACT EN INFO
Algemeen: info@vraagkracht.be
Regio Limburg: Danielle Budo

Gsm: 0496 02 95 67 e-mail: danielle-budo@vraagkracht.be
Regio Oost en West-Vlaanderen: Greet Lust
Gsm: 0486 62 66 76 e-mail: greet-lust@vraagkracht.be

www.vraagkracht.be

