
Welkom op de 

DAG VAN DE JEUGDHULP 2018



Frappant, cassant, amusant … ? 
Formuleer jouw mening via 

#jeugdhulptransparant

Participeer mee aan de dag van de Jeugdhulp 2018! 

Schrijf of teken jouw gedacht op de mica pagina in het mapje, fotografeer 
het, en post dit op sociale media met de hashtag #jeugdhulptransparant.

Illustrator en participartiest van dienst Wouter Schoutteten laat live zijn 
licht schijnen op jullie bedenkingen en indrukken. Het resultaat vind je 

terug in het atrium tijdens de pauzes, en doorlopend op instagram via het 
account @jeugdhulptransparant.

WIFI-CODE
Gebruikersnaam: Bel event 

Paswoord: Bel011018



Stem jouw favoriet project naar de 
PUBLIEKSPRIJS DVJH 2018

19 inzendingen, 5 genomineerden, 1 juryprijs …

Maar wie ontvangt dit jaar de publieksprijs? 

In de loop van de voormiddag presenteren we de 5 genomineerden in een 
promo-filmpje. Aan jullie de keuze om één van hen te belonen met de 

publieksprijs.

Stemmen kan online, en tot uiterlijk 14u, via de link 

http://www.jeugdhulp.be/dvjh2018

WIFI-CODE
Gebruikersnaam: Bel event 

Paswoord: Bel011018

http://www.jeugdhulp.be/dvjh2018


Participatie

door Ann Clé



Dag van de Jeugdhulp
11 oktober 2018

Ann Clé



Over participatie valt veel te zeggen…



“Als ik denk aan participatie, participeren, en al dat soort woorden die
voorbijkomen… Ik weet niet juist wat het wil zeggen, maar ik denk dat
het betekent dat je deel van iets uitmaakt om eender welke reden. Dat ze
achter uw mening vragen en daar iets mee willen of kunnen doen. Dus
dat je eigenlijk partij van iets bent. Parti-cipatie: ik leid daarvan af dat
je partij bent van iets. Zoals een ministerie en allemaal partijen.”

(Kenny, 17)



Er zijn al vele stenen verlegd



Een cadeau… maar vaak zonder strik



We hebben goede vertalers nodig



… en versterkers



Een sprong in het diepe



Een brede blik ziet meer



Documenteer het traject



Soms tegen de stroom in 
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Thema dag van de jeugdhulp 2019

door Chris Swerts





Kwaliteit van leven. 

Een beloftevol concept voor 

de jeugdhulp?

Chris Swerts

Expertisecentrum Quality of  Life (E-QUAL)

Hogeschool Gent

Faculteit Mens en Welzijn

Vakgroep Orthopedagogiek
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Kwaliteit van leven.

Niet nieuw, wel vernieuwend.



Right to left thinking

doe je niet alleen. 



Kwaliteit van leven gaat over gedeelde 

verantwoordelijkheden.



Kwaliteit van leven 

als beloftevol concept.



Contactgegevens

chris.swerts@hogent.be

www.hogent.be/e-qual

Dag van de Jeugdhulp
11 oktober 2018

Extra informatie
Swerts, C., Reynaert, D., De Nil, G., De Maeyer, J. 

& Vanderplasschen, W. (2018). Kwaliteit van 

leven. Een beloftevol concept voor de 

jeugdhulp? Agora, 34(2), 4-9

http://www.hogent.be/e-qual
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Toespraak minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Gezin,

dhr. Jo Vandeurzen.
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Debat omtrent
participatie.



Stellingen debat:

1. Participatie kan en moet altijd,  maar de manier 
waarop kan zeer gevarieerd zijn.



Stellingen debat:

2. Participatie moet in het DNA van je organisatie 
zitten. Nu is dit nog teveel ad hoc.



Stellingen debat:

3. Participatie gaat uit van gelijkwaardigheid, maar 
niet van een gelijke positie. 



Stellingen debat:

4. Vele hulpverleners zitten niet echt te wachten op 
participatie, het vraagt kwetsbaarheid en is 
confronterend. 

Maar participatie betekent ook zorg dragen voor 
wie zorg draagt, misschien schieten we ook daar 
nog tekort.



Stellingen debat:

5. Participatie is ook: kinderen en jongeren 
vertrouwen, verbinden en verrassen. 
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Een terugblik van en door de 
winnaar van vorig jaar … 

door Lotte Soete



Dansen met 
kwetsbare gezinnen

Infant Mental Health in een Centrum voor Integrale Gezinszorg



Dansen op een
slappe koord

• Kwetsbare gezinnen

• Stresserende factoren

• Weinig ruimte om ouderschap te laten
groeien

• Zelfregulatie staat onder druk

• Haalbaar ouderschap



Infant Mental 
Health



Begeleiden tijdens zwangerschap en pril 
ouderschap

• Vroege investering loont!

• Ongeboren kinderen zijn reeds cliënt in een CIG

• Ouder-kindband faciliteren van voor de geboorte

• "Platte baby's" initiëren en reageren op contact



Kijken naar infants

• Wie is die baby – peuter – kleuter (in het gezin)?

• Wat heeft dat kind nodig (in het gezin)?

• "Speaking for the baby"

• Observeren (tijd nemen!)



Focus op de ouder-kindrelatie

• Een kind ontwikkelt in een warme sensitieve relatie.

• Een ouder heeft de taak om het leven aantrekkelijk genoeg en voldoende beheersbaar te
maken.

• Opvoeden bestaat voor een groot deel uit een verkeerde afstemming. Herstel is het 
sleutelwoord.

• Ouders en infants samen op gesprek.



Zorgen voor ouders zodat ze voor hun kinderen kunnen zorgen

• "Mothering the mother"

• CIG als holding environment

• Containment

• Aanwezig zijn, ondersteunen, samen doen, voordoen, op de handen zitten ...



Kleine kinderen, 
kleine zorgen?

• Nieuwe bril

• Kader om noden van de kinderen te
formuleren

• Ondersteunen van ouder-kindinteracties

• Werkgroepen

Implementatie in CIG

• Vorming IMH

• Werkgroep jonge kind

• Infant-verkenning vanuit WINGG

• Conceptnota uithuisplaatsing jonge
kinderen

• Werf 2

Evoluties in het werkveld



Dans per dans

• We creëren een vangnet onder de 
slappe koorden

• We werken per gezin nieuwe choreo-
grafieën uit

• We streven naar een stevige volksdans
in plaats van een fragiele tango

• We blijven verwonderd om de 
intuïtieve dansbewegingen tussen
infants en ouders

• We willen ons engagement blijven
opnemen op de ruimere dansvloer
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Stem jouw favoriet project naar de 
PUBLIEKSPRIJS DVJH 2018

19 inzendingen, 5 genomineerden, 1 juryprijs …

Maar wie ontvangt dit jaar de publieksprijs? 

In de loop van de voormiddag presenteren we de 5 genomineerden in een 
promo-filmpje. Aan jullie de keuze om één van hen te belonen met de 

publieksprijs.

Stemmen kan online, en tot uiterlijk 14u, via de link 

http://www.jeugdhulp.be/dvjh2018

WIFI-CODE
Gebruikersnaam: Bel event 

Paswoord: Bel011018

http://www.jeugdhulp.be/dvjh2018


Namiddag:
Workshops in VAC Herman Teirlinck

Sessie 1: 13u15 – 14u15

Sessie 2: 14u30 – 15u30

15u45: Prijsuitreiking en slotmoment in deze aula 

16u15: receptie


