Het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg vzw i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

Ouder-kracht
Responsabilisering van ouders: kans of gevaar?
Vrijdag 18 maart 2011
Provinciehuis West-Vlaanderen (Boeverbos)
Steeds meer ontwikkelingen en methodieken leggen de nadruk op de eigen kracht van gezinnen in
het omgaan met hun problemen. De teneur lijkt: laat gezinnen nu eens los van hulpverlening
formuleren wat hun vraag eigenlijk is, en laat hen aan het stuur zitten in het zoeken naar
oplossingen. Benader gezinnen vanuit hun competenties veeleer dan vanuit hun tekorten, vanuit
mogelijkheden veeleer dan vanuit problemen.
Twee opvallende voorbeelden daarvan zijn: de ‘Eigen Kracht Conferenties’, en het project ‘Ouders als
onderzoekers’. Dit zijn zelfs niet zozeer hulpverleningsmethodieken, maar veeleer ontwikkelingen op
het domein van burgerrechten, met een expliciete politiek-maatschappelijke dimensie.
Verantwoordelijkheid geven en nemen is hierin een sleutelbegrip. Tijdens deze studievoormiddag
willen we nadenken over deze evoluties, over de benadering van ‘verantwoordelijkheid’ die eraan
ten grondslag ligt en over de betekenis daarvan voor de hulpverlening.
Programma

08.45 – 09.15

Onthaal

09.15 – 09.30

Welkomstwoord
dhr. Dirk De Fauw, gedeputeerde Welzijn provincie West-Vlaanderen
dhr. Koen Gevaert, voorzitter regionaal Contactcomité West-Vlaanderen

09.30 – 09.45

Een getuigenis van een ‘ervaren ouder’
mevr. Heidi Braye, ervaringsdeskundige Kind en Gezin

09.45 – 10.30 Eigen Kracht Conferenties
dhr. Matthias Bouckaert, Steunpunt Eigen Kracht
10.30 – 11.00 Pauze
11.00 – 11.45 Ouders als onderzoekers
mevr. Myriam Deroo, lector/onderzoeker Hogeschool West-Vlaanderen, Sociaal Werk,
Brugge
11.45 – 12.15 Een beschouwing en reflectie
Prof. Dr. Michel Vandenbroeck, UGent, Vakgroep Sociale Agogiek
12.15 – 13.00 Vragen uit de zaal aan de sprekers
13.00

Broodjesreceptie

Praktisch
De studiedag gaat door op vrijdag 18 maart 2011 in het Boeverbos, Provinciehuis West-Vlaanderen,
K. Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Voor de bereikbaarheid van het Provinciehuis:
http://www.westvlaanderen.be/provincie/beleid_bestuur/provincialeAdministratie/locaties/Pages/boeverbos.aspx
Prijs: 20 euro, inbegrepen is deelname, koffie en broodjeslunch. Voor betalende individuele leden
van het Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg is de studiedag gratis. Van organisaties met
lidmaatschap kunnen 5 medewerkers gratis deelnemen.
U kunt zich inschrijven door ten laatste op 11 maart 2011 volgende gegevens op te sturen, te mailen
of faxen naar: FPPW, Vakgroep Sociale Agogiek, t.a.v. Thomas Maeseele, Henri Dunantlaan 2, 9000
Gent. E-mail: thomas.maeseele@ugent.be Fax: 09/264.64.93
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Naam en voornaam:
Organisatie:
Functie:
Adres:
Tel:
E-mail:
Lidmaatschap Contactcomité:
o Ja/nee
o Individueel/institutioneel

De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer 0012160812-19, met mededeling naam + studiedag ouder-kracht.

Info
Thomas Maeseele, Universiteit Gent, Vakgroep Sociale Agogiek
Tel: 09/264.91.27 - E-mail: thomas.maeseele@ugent.be

