
Wanneer? Maandag 10 april 2017.

Hoe laat?  13.30 uur (inloop koffie/thee/koekje). 

  Programma 14.00 tot 16.30 uur. Daarna 

  is er een borrel.

Waar?  Cultuurcentrum Griffioen, Uilenstede 106,  

  1183 AM Amstelveen.

Kosten?  Deelname aan het symposium kost € 85,00 

  per persoon. Dit bedrag kun je bij aankomst 

  middels pin voldoen. Na afrekening ontvang  

  je (via de mail), de factuur voor je eigen   

  administratie.

De Jeugdbescherming Akademie is er voor jou.

We zien uit naar je komst!

Aanmelden of meer informatie? 

Mail akademie@jeugdbescherming.nl.

Of bel 020 487 82 22

Volg ons ook op Twitter via @Iederkindveilig

Wil je zó leren luisteren dat kinderen zich begrepen voelen en jij begrijpt wat het kind bedoelt? Wil je

zo’n houding ontwikkelen dat kinderen zich deskundig voelen over zichzelf en hierover graag willen

vertellen? Kom dan naar het symposium Praten met en luisteren naar kinderen.

Wij moeten meer aandacht hebben voor de communicatie met het kind. Dat vraagt nieuwe vaardigheden en het

belangrijkste: een andere houding. Een houding die nodig is om het kind te laten ervaren dat het kind deskundig is 

over zichzelf. Een houding waarbij het kind zich veilig voelt waardoor hij of zij kan vertellen over zichzelf. Praten met 

het kind is contact maken, en durven het kind NIET te begrijpen. Welke vragen stel je wel en niet? Hoe doe je dat en 

hoe ver ga je? Wat als het kind niets loslaat? Luisteren naar het kind is niet eenvoudig. Wat zeggen kinderen nou echt, 

hoe interpreteer je dat? Hoe moet je zo’n uitspraak wegen en wat zijn daar belangrijke factoren in?

De sprekers op dit symposium

• Opening door de dagvoorzitters Yulia van Buren en Nienke Vlotman, gedragsdeskundigen bij Jeugdbescherming. 

• Presentatie door Dr. Martine Delfos. Zij is biopsycholoog, therapeut, wetenschapper, docent en schrijfster van 

onder andere boeken over communiceren met kinderen van 4 tot 12 jaar, pubers en adolescenten. In haar 

presentatie zal zij stilstaan bij het praten met en luisteren naar kinderen.

• Presentatie door Ganna van Bijleveld. Zij spreekt over knelpunten en aanbevelingen betreffende het betrekken  

van kinderen bij de begeleiding van Jeugdbescherming. Ganna is onderzoeker bij de VU, voormalig  

gezinsmanager en teammanager Jeugdbescherming Regio Amsterdam en winnaar van “de Publiek Denken  

Top 100 Beste Ambtenaar 2011”. 

• Paneldiscussie waarin de wetenschap en praktijk aan elkaar gekoppeld wordt. 

• Afsluitende netwerkborrel.
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