
          
 

Meer informatie gratis workshops Huis van het Kind Vlaamse Ardennen – Radar 

Datum + 
uur 

Locatie Inschrijven Titel (spreker) Omschrijving  

24/04/2023 
13u-30-16u 

Oudenaarde Voor 17/04 via 
HvhK 
Oudenaarde 

Suïcidaliteit bij kinderen 
en jongeren signaleren 
en bespreken (CGG 
Adentro) 

Als hulpverlener kan omgaan met suïcidaliteit bij kinderen en jongeren een 
uitdaging zijn. In deze workshop krijg je meer inzicht in het suïcidaal 
proces. We gaan daarna vooral aan de slag rond het herkennen van signalen 
en het aangaan van een gesprek over suïcidaliteit. Dit alles met aandacht 
voor het uitwisselen van ervaringen. 

25/05/2023 
19u30u-
21u30 

Ronse Voor 18/05 bij 
HvhK Ronse 

Hechting bevorderen bij 
jonge kinderen en hun 
context (Kwadrant) 

Veilige hechting bevorderen bij jonge kinderen begint bij het als 
zorgverlener écht in relatie gaan met ouders en de tijd nemen om 
vertrouwen te laten groeien. Het is helpend dat je als zorgverlener signalen 
van de ouders oppikt en hierop ingaat om de behoeften van de ouders te 
bevragen en te begrijpen. Hierdoor help je als zorgverlener de ouder om hier 
ook aandacht aan te besteden in relatie met hun kind(eren). Door ouders te 
leren sensitief te reageren op de noden van het kind en het mentaliseren 
van ouders te bevorderen, helpen we de hechting bevorderen tussen ouder 
en kind. Want elk jong kind heeft een veilige ander nodig om zijn eigen 
emoties te leren kennen en reguleren, te kunnen reflecteren over zichzelf en 
de ander, empathie te tonen ten aanzien van anderen,… m.a.w. zich sociaal-
emotioneel te ontwikkelen. 

15/06/2023 
19u30-
21u30 

Oudenaarde Voor 8/06 bij 
HvhK Kruisem 

Vroegdetectie van 
psychische problemen bij 
kinderen (ELP Academie) 

Het brengen van moeilijke boodschappen is geen evidentie als hulpverlener, 
waardoor deze gesprekken soms vermeden worden. Toch is het vaak nodig 
om het gesprek aan te gaan. We gaan aan de slag rond volgende vragen: 
Wat maakt deze gesprekken zo moeilijk? Hoe doen we het nu al? Wat 
hebben we nog meer nodig? Wat weten we dat werkt? Hoe komen we echt 
tot dialoog, zelfs na het brengen van een moeilijke boodschap? Dit wordt 
een ervaringsgerichte en zeer interactieve vorming. 
Verwacht geen lezing, hou je klaar voor een actieve namiddag waar jullie 
verder bouwen op wat je rond dit thema al weet. 



          
Datum + 
uur 

Locatie Inschrijven Titel (spreker) Omschrijving  

4/10/2023 
14u-16u 

Ronse Voor 27/09 bij 
HvhK Ronse 

Cultuursensiteif werken 
omtrent psychische 
problemen (Kom op 
tegen Kanker) 

In deze interactieve training gaan deelnemers actief aan de slag met het 
thema cultuursensitief werken omtrent psychische problemen. Door middel 
van verschillende werkvormen staan deelnemers stil bij vragen als: Op welke 
wijze kan etnische herkomst van invloed zijn op de wijze waarop psychische 
klachten zich manifesteren? Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te 
zien tussen culturen als het gaat om de beleving van psychische problemen? 
Wat zijn aandachtspunten voor interculturele  
gespreksvoering? 

20/11/2023 
19u30-
21u30 

Oudenaarde Voor 13/11 bij 
HvhK 
Oudenaarde 

Oog voor autisme in 
contact met jonge 
kinderen van 0 tot 4 jaar 
(Tanderhuis) 

De vroegsignalen van autisme worden toegelicht bij jonge kinderen (0-4 
jaar). Hoe herken je autisme op jonge leeftijd en welke behoeften hebben 
deze jonge kinderen? Hoe kan je als begeleider tegemoet komen aan deze 
behoeften? Concrete ideeën en hulpmiddelen worden aangereikt. 

 


