VAKINSPIRATIEDAG
‘HECHTING BIJ HET JONGE KIND’
Zaterdag 29 juni 2019

Met trots kondigen wij de Vakinspiratiedag 2019 aan met als thema 'Hechting bij het
jonge kind'. Het belooft een dag te worden boordevol leerzame en inspirerende
workshops, waarin we echt de verdieping opzoeken. Laat je inspireren door de
verschillende trainers, sprekers en deel je ervaringen met collega's!
Je bent van harte welkom en we kijken er erg naar uit om deze dag samen te
beleven. We garanderen alvast dat je vol inzichten naar huis gaat!
Heb je je nog niet aangemeld? Stuur een mail naar: secretariaat@stichtingnysa.nl,
Voor deelnemers van Stichting Nysa wordt deze dag GRATIS aangeboden.
Voor gastouders die (nog) niet aangesloten zijn: €75,00.
De dag is inclusief een goed verzorgde lunch en certificaat van deelname.
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WORKSHOPS

PROGRAMMA
29 juni 2019
09.00

Ontvangst

09.30

Welkom en opening

09.45

WORKSHOPRONDE 1

12.00

LUNCH

13.00

WORKSHOPRONDE 2

15.15

PAUZE

15.30

Interactieve lezing
Els Pronk

16.30

Afsluiting en evaluatie

17.00

Einde programma

Als hechten niet
vanzelf gaat

Kijken achter het
gedrag

Een stevige basis in
Samenspel

Hechting en
gastouderopvang
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Er zijn twee workshopsrondes van elk twee uur. Je kunt je voor 1 workshop per
ronde opgeven. Hieronder meer uitleg over de workshops en de trainers.

WORKSHOPS
ALS HECHTEN NIET VANZELF GAAT!
Ben jij gastouder en heb jij bij sommige van jouw gastkinderen
het gevoel dat er iets aan de hands is waar jij je vinger niet kunt
opleggen? Ben jij gastouder van een kind met Autisme of AHDH
maar heb jij een onderbuikgevoel dat er meer aan de hand is?
Of lukt het je simpelweg niet om met sommige kinderen een fijne,
veilige en liefdevolle relatie op te bouwen?
Esther helpt dagelijks adoptie-, pleeg-, en biologische ouders van
getraumatiseerde kinderen met hechtingsproblemen. Bevlogen
en met compassie weet zij de complexe hechtingstheorie in
praktisch, makkelijk toepasbare tools, tips en methoden te omschrijven. Er is al veel
over dit onderwerp geschreven maar de kennis die Esther met je deelt, laat zien hoe
je met de juiste benadering echt een groot verschil kunt maken in het leven van een
kind met hechtingsproblemen.
Met deze workshop heb jij de sleutel in handen om de ideale band met je
opvangkinderen op te bouwen waar iedereen zo naar verlangt.
Geen eindeloze theorieën over onderzoeken die gedaan zijn naar vroegkinderlijk
trauma en hechtingsproblemen maar korte praktische tools en tips die je direct
kunt toepassen.
Deze workshop wordt verzorgd door: Esther Groenwegen-Jonker
Internationaal spreker, schrijver en expert hechtingsproblematiek

www.alshechtennietvanzelfgaat.nl
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ACHTER HET GEDRAG KIJKEN

Tijdens deze workshop gaan we samen op zoek
naar het authentieke kind dat schuilgaat achter het
soms moeilijk (aanmatigend, angstig, clownesk, agressief,
onwillig…) gedrag dat we vaak te zien krijgen en waarmee
we niet altijd raad weten. Je krijgt ook handvatten aan om
hiermee om te gaan.
Vanuit de visie van oplossingsgericht en talentgedreven werken, waarderend
onderzoek en geweldloze communicatie, is dit een interactieve workshop met
korte stukjes stevig onderbouwde theorie, afgewisseld met concrete oefeningen!

Filmpje: Kijken achter het gedrag:
https://www.youtube.com/watch?v=BpF30R3_XLE

Deze workshop wordt verzorgd door: Els Pronk
Na vele jaren werken in het onderwijs merkte Els dat ze het liefst bezig was om
het zelfvertrouwen bij kinderen te verstevigen. Sinds 2007 heeft deze drive vorm
gekregen met het ontwikkelen van de Blij met mij! kindertraining. Alles wat zij
écht belangrijk vindt, haar ervaringen en de kennis die zij in haar praktijk
‘Grootsklein’ heeft opgedaan, is samen gebracht in deze training.
Els Pronk is, samen met Luk Dewulf, initiatiefnemer van het project van
Kindertalentenfluisteraar. In 2018 is haar boek uitgekomen dat gaat over talent,
veerkracht en áchter het gedrag van kinderen kijken.

www.grootsklein.nl
www.blijmetmijacademie.nu
www.kindertalentenfluisteraar.com
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EEN STEVIGE BASIS IN SAMENSPEL
Ouders zich er bewust van maken DAT en HOE zij
het anders kunnen gaan doen voor hun kinderen
en inzicht geven in het belang van een veilige
basis is de passie en het werk van Hanneke
Goldsteen. Zij heeft binnen de gezinspsychiatrie
de Sherborne Samenspel geïmplementeerd.
Sherborne Samenspel is een "doe"-methode,
gericht op het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en het versterken van de
hechting tussen het kind en zijn ouder(s)/verzorger(s). Dit gebeurt middels gerichte
bewegingsspelvormen die hun oorsprong vinden in de Sherborne
bewegingspedagogiek. Hanneke vindt het elke keer weer bijzonder en
indrukwekkend om te mogen meemaken dat er zichtbaar iets veranderd in de band
tussen ouder en kind.
De workshop wordt verzorgd door: Hanneke Goldsteen
Tijdens de workshop zal Hanneke jullie vertellen over het belang van een veilige
basis voor elk kind en wat je hier als ouder/verzorger/professional in kan doen. Ook
zal ze jullie beelden laten zien van, en kennis laten maken met, oefeningen van
Sherborne Samenspel. Samen hoopt ze tot iets te komen wat direct toepasbaar is in
jullie dagelijkse praktijk. Als gastouder ben je een secundaire hechtingsfiguur en
heb je een belangrijke rol in het leggen van een stevige basis van waaruit een kind
kan opgroeien tot iemand die weet: Ik ben iemand en ik kan wat!

www.sherbornesamenspel.nl

WWW.STICHTINGNYSA.NL

HECHTING en GASTOUDEROPVANG

In de gastouderopvang zie jij de kinderen vanaf baby tot
misschien wel de pre-pubertijd, een belangrijk deel van het
leven waarin zij met betrekking tot het aangaan van een
hechtingsrelatie al heel veel doen en beleven. Wat is
hechting en hechtingsgedrag? Op welke manier speel jij
als hechtingsfiguur een rol in het leven van jouw
gastkinderen en hun ouders? Wat heeft een kind van jou
nodig om zich goed te kunnen hechten?
Deze workshop wordt verzorgd door: Verena Elfring
Verena is altijd bezig met haar eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling en
heeft een grote interesse in de persoonlijke ontwikkeling van de ander. Ruim 15 jaar
werkt zij als coach, pedagogisch begeleider, docent en vertrouwenspersoon. Na de
opleiding Sociaal Pedagogisch werk is zij de opleiding Omgangskunde gaan doen,
diverse trainingen gericht op coaching, de opleiding kindercoaching (Atma) en allerlei
scholingen (o.a. bij het Nederlands Jeugd Instituut, How to talk to kids, Kinderen en
emoties, Het grote interactievaardighedenspel).
Het moederschap heeft haar pedagogische inzichten alleen maar versterkt en extra
motivatie gegeven om aan de slag te gaan met Samenkind. Verena is van mening
dat een goed en eerlijk contact met kinderen en jongeren belangrijk is voor hun
ontwikkeling. Door bewust stil te staan en te kijken naar jezelf, het kind in jezelf
en een kind gelooft zij dat je Samenkind kan zijn.

www.samenkind.nl
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INTERACTIEVE en plenaire LEZING:
”Talenten als bouwstenen voor hechting”
door: Els Pronk
Achter het gedrag van kinderen kijken, is een van de voorwaarden om tot
hechting te komen. We weten dat en vinden het ook nog niet altijd gemakkelijk.
Tegelijk gaat het soms gewoon vanzelf. Ontdekken en het laten groeien van talent
is daarbij een belangrijk middel, dat ons helpt te kijken met ogen die wérkelijk op
zoek gaan, naar talent op identiteitsnivo, en een waarderende onderzoekende
houding
Talenten zijn bouwstenen voor een goede hechting, hoe je de talenten bij jonge
kinderen kunt ontdekken als gastouder?
Els helpt jullie graag dit inzichtelijk te krijgen, hoe talenten kunnen helpen om
zelfvertrouwen bij kinderen te laten groeien. Zelfvertrouwen zorgt voor
ontspanning en mogelijkheid om te hechten.
Daarnaast zal Els jullie meenemen en inspireren in de manier waarop zij met
kinderen, ouders en professionals werkt. Heel concreet, zodat je de volgende dag
zelf meteen kunt beginnen met het ontdekken van talenten en met het laten
groeien van zelfvertrouwen en veerkracht in je eigen opvang.

Wil je nog meer te weten komen van Els? Check haar website:

www.blijmetmijacademie.nu

WWW.STICHTINGNYSA.NL

PRAKTISCHE INFORMATIE
DATUM
Zaterdag 29 juni 2019

TIJDEN
09.00 – 17.00 uur

LOCATIE
Simon van Collemstraat 3
1325 NA Almere

PRIJS
Deelnemers Nysa: gratis
Niet deelnemers: € 75,00
Inclusief lunch, certificaat van deelname

INSCHRIJVEN
Stuur een mail naar: secretariaat@stichtingnysa.nl
Je ontvangt een bevestiging en verdere informatie.
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Partners die deze dag mede mogelijk maken en
aanwezig zijn met een kraampje:

IRMKE de webshop voor bedrukken,
bestickeren en gepersonaliseerde artikelen!
Je vindt bij haar ook een collectie kleding voor beer Pip van Piramide, beer KIKI en Bobbi.

www.facebook.com/HandmadebyIrmke
of op de website: www.irmke.weebly.com
Kijk voor meer inspiratie op:

DE TOVERLANTAARN
Kinderboekwinkel
Er gaat niets boven een goed boek. De meeste kinderen weten dat en sommige kinderen hebben
gewoon het juiste boek nog niet gevonden. Wij vinden dat lezen leuk moet zijn, op elke leeftijd en op
elk niveau. Wat het ene kind geweldig vindt, vindt het ander helemaal niets. Daarom geven wij
specialistisch advies speciaal voor elk kind, zodat je altijd met het juiste boek naar huis gaat.

CHECK de website:

www.kinderboekwinkeldetoverlantaarn.nl
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HOUTSPEL.NL
Duurzaam houten speelgoed

CHECK de website:

www.houtspel.nl

MUISJESENSITIEF
Webshop voor bijzondere kids

CHECK de website:

Muisje Sensitief
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