KIN Methodieknascholing

“Multiprobleemgezinnen zijn vaak al
generaties lang in gevecht verwikkeld om hun
hoofd boven water te houden. Zij doen dit met
alle inzet en creativiteit die zij hebben en met
een bewonderingswaardig lange adem.”

Coaching van multiprobleem
gezinnen

Multiprobleemgezinnen
Multiprobleemgezinnen staan bij veel hulpverleners in een slecht daglicht. Zij
hebben vaak een lange historie van min of meer mislukte hulpverleningen
achter de rug en hun kijk op de hulpverlening is daardoor nogal negatief.
Zij klagen erover dat hulpverleners niet zien dat veel van hun problemen door
de buitenwereld worden veroorzaakt, dat zij hulp krijgen waar zij niet om vragen,
dat de hulpverlening onoverzichtelijk is en dat hulpverleners vaak een
afstandelijke, kritische houding ten opzichte van hen hebben. Hulpverleners op
hun beurt raken gemakkelijk ontmoedigd door de grote hoeveelheid van steeds
terugkerende problemen. Zij klagen erover dat de hulp niet beklijft, dat hun inzet
onevenredig groot is en dat gezinnen al afhaken als een deelprobleem lijkt te zijn
opgelost. Door dit alles ontstaat tussen hulpverlening en multiprobleemgezin
nogal eens een wederzijds proces van veroordeling en afstoting.

Dat is jammer, zeker voor de gezinnen. Zij zijn vaak al generaties lang in een
gevecht verwikkeld om hun hoofd boven water te houden. Zij moeten daarbij
om zien te gaan met in elkaar grijpende problemen als (seksueel) geweld,
drankmisbruik, opvoedingsproblemen, sociale uitstoting en armoede. Zij doen
dit met alle inzet en creativiteit die zij hebben en met een bewonderingswaardig
lange adem. Toch lukt het hen vaak niet om uit de negatieve spiraal te komen,
gewoon omdat ze een aantal basale inzichten en vaardigheden missen om hun
complexe situatie te kunnen hanteren.
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Daarom hebben wij een methodieknascholing ontwikkeld die hulpverleners kan
helpen om beter bij deze gezinnen aan te sluiten, zonder dat zij worden
meegezogen in negatieve interactiepatronen.

Uitgangspunten
1.

De gezinnen moeten serieus genomen worden in hoe zij zichzelf en hun
situatie ervaren. Dat geldt ook voor hun kijk op de problemen en op wat
hen zal helpen.

2.

De gezinnen willen en kunnen verantwoordelijkheid nemen en veranderen,
als zij geholpen worden zelf hun doelen te bepalen en te verwezenlijken.

3.

De nadruk moet liggen op een persoonlijke werkrelatie, waarin een
positieve, niet---veroordelende houding centraal staat.

4.

Het verstevigen en uitbreiden van wat goed gaat is belangrijk, maar ook
het stoppen van neagtieve interactiepatronen om en het ombuigen van
destructieve patronen in meer constructief gedrag.

5.

De gezinnen zijn beter af met één eindverantwoordelijke en een goed
gecoördineerde hulpverlening.

Werkwijze
Deze uitgangspunten hebben consequenties voor de manier waarop het beste
met multiprobleemgezinnen gewerkt kan worden:

1.

Laagdrempelig, outreachend aanbod

De hulpverlener gaat naar het gezin toe zonder direct eisen te stellen aan
motivatie of introspectief vermogen.

2.

Samenwerkingsrelatie en zelfbeschikkingsrecht

De hulpverlening sluit zoveel mogelijk aan bij de vragen van het gezin en streeft
een open, persoonlijke en positieve werkrelatie na. Het zelfbeschikkingsrecht
van het gezin en de eigen verantwoordelijkheid van de gezinsleden worden van
meet af aan gerespecteerd en versterkt.

3.

Integrale hulpverlening

Er moet in samenspraak met het gezin een integraal hulpverleningsaanbod
ontwikkeld worden, dat op alle fronten gericht is op hulp aan het hele gezin.
Deze hulp moet op elkaar afgestemd zijn en gecoördineerd worden.

4.

Eén gezin, één plan, één man

Een intensief casemanager of gezinsbegeleider coördineert de hulpverlening en
draagt de eindverantwoordelijkheid. Hij zorgt ervoor dat het gezin niet tussen
wal en schip kan vallen en dat er gedurende langere tijd sprake is van
consistente hulp.

5.

Eigen kracht: empowerment van het gezin

De hulp is gericht op het verstevigen en uitbreiden van dat wat goed gaat en het
stoppen van de negatieve interactiepatronen. Zij wil zowel ouders als kinderen
helpen op een meer constructieve en plezierige manier met elkaar om te gaan.
Daarbij probeert zij zoveel mogelijk de natuurlijke hulpbronnen van het gezin op
te sporen en bij de hulpverlening te betrekken.

6.

Eigen kracht: empowerment van de hulpverlener

De hulpverlener moet een krachtige, zelfbewuste, open en eerlijke stijl van werken
bezitten. Aangezien deze gezinnen weinig ontzag hebben voor de hulpverlening zal
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de hulpverlener terug moeten kunnen vallen op het eigen, natuurlijke gezag
dat hij uitstraalt. Echtheid, openheid en eerlijkheid zijn hierbij de grootste
bondgenoten van de hulpverlener.

Doel
Met deze methodieknascholing willen wij hulpverleners inzicht geven in zowel
de ineffectieve interactiepatronen als de verborgen positieve krachten van het
gezin en hen leren om op een constructieve en persoonlijke wijze leiding te
geven aan gezinsprocessen, daarbij de rollen van standby, hulpverlener,
adviseur en belangenbehartiger flexibel combinerend.

Programma
De methodieknascholing is opgebouwd uitvier dagen, waarbij iedere dag een
thema centraal staat. Indien gewenst kan er in overleg ook een keuze uit de
thema’s worden gemaakt, of een thema naar keuze worden toegevoegd.

Eerste thema: hoe kom je binnen
--- Het maken van contact.
--- Creëren van een goede samenwerkingsrelatie, zodat het gezin
gemotiveerd wordt vrijwillig hulp te vragen of te accepteren.
--- Omgaan met gezinsleden die anderen de schuld geven en die niet hun
eigen aandeel (kunnen/willen) zien.
--- Aansluiten bij de hulpvragen van het gezinen het samen stellen van
haalbare doelen.

Tweede thema: de rode draad en de valkuilen
--- Combineren van het verlenen van concrete diensten met het aanpakken
van gezinspatronen.
--- Vinden en vasthouden van de rode draad in de hulpverlening.
--- Combineren van de belangen van ouders met de belangen van kinderen.
--- Overeind blijven in de chaos van alle dag in deze gezinnen.
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Derde thema: hoe ga je om met positieve en negatieve krachten?
--- Aanboren van de positieve interne en externe krachten van een gezin. --Blokkeren en ombuigen van ineffectieve patronen. --- Aanbrengen van de
ontbrekende vaardigheden --- De kracht van voorbeeld en ervaring

Vierde thema: persoonlijk gezag
---------

Wat is persoonlijk gezag.
Zorgvuldig confronteren en persoonlijk reageren.
Omgaan met conflicten.
Omgaan met impasses.

Ervaringsgerichte werkwijze
In de methodieknascholing wordt op ervaringsgerichte wijze gewerkt. Dit wil
zeggen dat er uitgaande van concrete casussen op praktische wijze wordt
geoefend. De cursisten doen zo ter plekkeervaringen op en ontwikkelen
vaardigheden in het op een persoonlijke en effectieve wijze helpen van
multiprobleemgezinnen. Steeds weer blijkt dat het geleerde hierdoor direct
toepasbaar is in de dagelijkse praktijk.

Informatie
Het Kempler Instituut Nederland biedt uiteraard de mogelijkheid
nascholingsprogramma’s in overleg met de opdrachtgever aan te passen op de
specifieke wensen van het team.
Voor meer informatie en nader overleg kan men zich wenden tot:
Ferdinand Bijzet
f.bijzet@kempler-instituut.nl
06 – 18 13 53 81, of:
Secretariaat Kempler Instituut Nederland
Koolhovenstraat 2, 3772 MT BARNEVELD
06 – 18 13 53 81
info@kempler-instituut.nl
www.kempler-instituut.nl

Kosten
De kosten van de nascholing bedragen € 1.250,- per dag,
inclusief voorbereidingstijd en reistijd en exclusief reiskosten.
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