Sociale netwerkstrategieën ‘Het is net werken’
Uitgaan van eigen krachten en mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk
Steeds vaker wordt in hulpverlening de nadruk gelegd op het eigen sociale netwerk van de cliënt,
zoals vrienden en familie. Het werken vanuit sociale netwerkstrategieën (SNS) is een basishouding
van waaruit de professional denkt en handelt. Zijn rol is die van een facilitator; hij maakt mogelijk
dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruikmaakt van de krachten in zijn eigen
omgeving. De cliënt houdt de regie over zijn eigen leven. Deze training geeft praktische
handvatten om met het gezin het bredere netwerk te inventariseren, te behouden, actief mee te
laten denken met het gezin en eventueel uit te breiden.
Doelgroep
De training Sociale netwerkstrategieën is bedoeld voor
professionals die gezinnen begeleiden met complexe
opvoedproblematiek.
Inhoud
Deze training geeft je praktische handvatten om met het
gezin het bredere netwerk te inventariseren, eventueel te
benaderen en actief mee te laten denken met het gezin. De
cliënt en zijn netwerk staan hierin centraal; zij maken een
plan voor de toekomst.
Werkwijze
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
• Basishouding en visie SNS
• Maken van een netwerkanalyse middels sociogram, genogram en ecogram
• Netwerkgerichte vragen stellen en gesprekken voeren
• Een netwerkberaad voorbereiden en faciliteren
• Samenwerken in een gezinsteam.
Tijdens de training oefenen we in kleine groepjes. Het netwerkberaad spelen we door middel van
een rollenspel met de hele groep. Ook krijg je huiswerkopdrachten die we op de trainingsdag die
daarop volgt bespreken.
.
Resultaat
Na afloop ben je in staat om:
• te denken, werken en handelen vanuit een gezinssysteem
• samenwerking met de familie en het sociaal netwerk op gang te brengen en te houden
• een familie netwerkberaad voor te bereiden en te coördineren
• samen te werken in een gezinsteam.
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Wat kun je van ons verwachten?
Al onze trainers zijn HBO/WO opgeleide trainers en gecertificeerde jeugd- en gezinsprofessionals.
De trainers zijn ambulant hulpverleners, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers
die dagelijks ervaring opdoen in het werkveld. Het is juist deze ervaring die zorgt voor een goede
balans tussen theorie en praktijk. Per training worden altijd twee gediplomeerde SNS trainers
ingezet.
Accreditatie
De fysieke training is voor geregistreerde professionals geaccrediteerd met 29
punten en de online training is geaccrediteerd met 29,50 punten door Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo
kwaliteitskeurmerk voor haar volledige trainingsaanbod. Combinatie Jeugdzorg is een
CRKBO geregistreerde instelling.
Tijdsinvestering en trainingsmateriaal
De fysieke training bestaat uit vier dagdelen. Drie dagdelen van 5,5 uur en een dagdeel van 4 uur.
De online training bestaat uit zes dagdelen van 3 uur en 15 minuten. Iedere deelnemer krijgt de
trainingsmap ‘Het is net werken’.
Groepsgrootte en locatie
Groepsgrootte bij een fysieke training is minimaal 14 en maximaal 16 deelnemers. Groepsgrootte
bij een online training is minimaal 12 en maximaal 14 deelnemers. De training vindt plaats op een
van de hoofdlocaties van Combinatie Jeugdzorg of op locatie als het een in -company training
betreft . De online training wordt via het programma ‘Teams’ gegeven.
Kosten, informatie en aanmelden
Voor meer informatie over, prijzen van en aanmelden voor deze training kun je terecht bij het
expertisecentrum Beroepsontwikkeling. Zij helpen je graag verder.
• telefoon: 040 702 29 82
• e-mail: expertisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl.
Meer informatie vind je ook op onze website
www.combinatiejeugdzorg.nl.
Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugd- en opvoedhulp
Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe vragen
over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin
en hun naaste omgeving. Samen werken we zoveel mogelijk in de
thuissituatie, waar nodig gecombineerd met hulp op een van de locaties
van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in een
pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen
voor kinderen, jongeren, ouders en professionals.
Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg.
We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en
Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook
onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in deze regio.
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