
                                                                                                                                                                                                                                                                      

DAGPROGRAMMA 

 

9.00: onthaal met koffie 

9.30: Warm welkom door Johan Feskens, directie CKG Betlehem 

9.45– 10.00: openingspleidooi door Gabriella De Francesco, 
Schepen van Sociale Zaken en Welzijn, Gezin, Kinderopvang, 

Armoedebestrijding, Diversiteit en Gelijke Kansen 
 

10.00 – 11.00: Dr. Binu Singh, toelichting Infant Mental Health 

11.00: pauze met ludiek intermezzo 
 

11.40 – 12.40: Prof dr. Guy Bosmans, gehechtheid vanuit 

ontwikkelingspsychopathologisch perspectief 

12.40 – 13.40: Lunch 

13.40 – 15.00: keuze uit verschillende workshops 

15.10: afsluitend woordje 

15.30: feestelijke receptie met ludiek intermezzo 

 

 

 

INSCHRIJVEN ? 
 

De kostprijs bedraagt €75.  De inschrijving is pas definitief na betaling.  
Gelieve de betaling te vervolledigen voor 1 oktober 2019. Inschrijven 
kan via deze link. 

https://docs.google.com/forms/d/1kVl_um6W1iL2p73Y__wQt8OzGSXlg3k5GlDzXC3AUqY/edit


WORKSHOPS 
 … over initiatieven in samenwerking tussen partners teneinde crisissen te voorkomen…. 

 
1. Samenwerkingsverband HVHK Mechelen 

Wendy Verdickt, coördinator HVHK Mechelen 
 
Meer en meer staat samenwerken centraal.  Samenwerken gaat echter niet 
vanzelf.  In deze workshop wordt dieper ingegaan op een voorbeeld uit de 
praktijk: het samenwerkingsverband HVHK Mechelen.  We staan stil bij enkele 
vragen: Wat is de meerwaarde van samenwerken? Hoe gaan we om met 
belangen van elke organisatie? Wie neemt welke rol op? Wie heeft welk 
mandaat? En hoe komen we tot een gedeelde ambitie?  
 

2. VOORZORG methodiek 
 
VoorZorg is gebaseerd op het Amerikaanse programma ‘Nurse Family 
Partnership’ (NFP), ontwikkelt door David Olds.  Het programma richt zich op 
vrouwen tot 25 jaar die zwanger zijn van hun eerste kind.  Het gaat om hoog-
risico moeders, die vaak alleenstaand zijn, een laag inkomen hebben, weinig 
opleiding hebben genoten of vrouwen die in hun jeugd mishandeld of 
verwaarloosd zijn, te kampen hebben met andere problemen en 
risicofactoren, zoals weinig sociale steun, middelen gebruik, huiselijk geweld 
etc.  VoorZorg is een vrijwillige thuisbegeleiding tijdens de zwangerschap en 
de eerste twee levensjaren. 
 

3. GO-team 
Mieke Matthijs, coördinator GO-team 
 
Het stadsbestuur van Mechelen, geschokt door de ernstige 
armoedeproblemen waarmee sommige gezinnen te kampen hadden, gaf vijf 
jaar geleden het Sociaal Huis carte blanche om een  methodiek te ontwikkelen 
om die gezinnen te helpen.  Maatschappelijke assistenten van het Sociaal Huis  
begeleiden sindsdien op een intensieve manier gezinnen met kinderen die in 
de meest schrijnende omstandigheden leven.  Een methodiek die zijn effectief 
bewees in wetenschappelijk onderzoek.   

 
4. RAKET 

     STOP4-7 team, CKG Betlehem Mechelen 
 
Raket is een preventief programma, gericht op het aanleren van sociale 
vaardigheden in de 3de kleuterklas.  Het heeft als doel om samen met de 
leerkracht en de ouders een positieve ontwikkeling van kinderen te 
ondersteunen door sociaal gewenst gedrag te bevorderen, storend gedrag 
te verminderen en actief in te zetten op bevorderen van het 
zelfvertrouwen.   
 

5. “Als je blaft” 
Signalen van vroegdetectie van emotioneel onwelbevinden en hun 
betekenis. 
Bieke Detavernier, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling 
 
Kinderen die in een complexe thuissituatie opgroeien, verleiden ons als 
hulpverleners om snel tot actie over te gaan.  maar hoe kunnen we vanuit 
het zoeken naar de betekenis van hun gedrag een passend antwoord 
bieden op hun verdoken hulpvraag.  De impact van de gezinscontext dient 
hierbij als leidraad. 

 
6. Netwerkgericht werken bij tienerouders 

     CBAW De Aanzet en CKG Betlehem Mechelen 
 

Jongeren die op 17 jarige leeftijd zelfstandig moeten gaan wonen staan 
voor een enorme opdracht.  Deze opdracht wordt alleen maar groter 
wanneer jongeren bovendien geconfronteerd worden met een 
(tiener)zwangerschap.  Om tienerouders alle kansen te geven sloegen CKG 
Betlehem, CBAW De Aanzet, het sociaal huis Mechelen en 38Volt 
de handen in mekaar en kwam het co-housingsproject 
Caputsteenstraat tot stand.  Dit project werd genomineerd als 
innovatief project door Cera – Rubicon. 

 


