
 

 
Van wens naar werkelijkheid 
Studievoormiddag 17 oktober 2014 

 
Het “Contactcomité van Organisaties voor Jeugdzorg”, opgericht in 1959, wil een forum zijn voor 
de organisaties en hun medewerkers, beleidspersonen en belangstellenden in de voorzieningen 
voor jongeren, zowel in de jeugdzorg, bijzondere jeugdbijstand en jeugdbescherming als in het 
welzijnswerk, het jeugdwerk, het onderwijs en de ruime setting van het werken met jeugdigen.  
De voornaamste doelstelling is, mensen uit verschillende diensten in alle openheid met elkaar in 
contact te brengen en hen de gelegenheid te bieden om van gedachten te wisselen rond thema’s 
uit de jeugdzorg. De werking van het contactcomité staat open voor de diversiteit van 
strekkingen.  
 
Er zijn debatlunches te Brussel, Antwerpen, Gent, Limburg, Kortrijk en Brugge en een jaarlijkse 
studiedag.  
 
Dit jaar is Limburg aan zet voor het organiseren van deze dag. We werken hiervoor samen met 
de Katholieke Hogeschool Limburg, departement Sociaal-Agogisch Werk en zetten in op 
sprekers die doordrongen zijn van het oplossingsgerichte gedachtegoed en allen over veel 
praktijkvoorbeelden beschikken. Op het einde van de voormiddag heb je zicht op en ga je naar 
huis met ideeën over hoe je samen met je cliënten van wensen haalbare doelen kan maken.  
 

Programma:  
 
9u00: Onthaal met koffie, thee, fruitsap en water  
 
9u30: Inleidend woordje door Ilse Jaspers  
 
9u35-10u20: ‘Werkbare ingrediënten voor hoopvolle interventies’ door Elke Gybels en Rik 
Prenen  
 
10u20- 11u05: ‘Hoop creëren in situaties van onveiligheid en verontrusting’ door Eric Sulkers  
11u05-11u20: Pauze  
 
11u20-12u05: ‘Terug naar de toekomst’ door Danny Janssen  
 
12u05-12u35: Panel van sprekers met mogelijkheid tot vraagstelling uit het publiek  
 
12u35: Afsluitend woordje door Ilse Jaspers  
 
 
 
 



“Werkbare ingrediënten voor hoopvolle interventies” door Elke Gybels en Rik Prenen  
 
Er is al veel gepubliceerd over wat er in hulpverlening werkt en wat perspectief brengt. Minder 
vaak lees je hoe je dit nu in de praktijk doet.  Tijdens deze interactieve sessie nodigen we je uit 
om op basis van concrete casussituaties mee te denken rond werkbare interventies die leiden 
tot hoop en perspectief. Aan het eind kan je aan de slag met de voor jouw werksetting nuttige 
ingrediënten.  
 
Rik Prenen werkt voor VCLB-Limburg als vormingscoördinator en als docent aan de associatie 
KULeuven.  
Elke Gybels is werkzaam op de Katholieke Hogeschool Limburg, dep. Sociaal-Agogisch werk.  
Samen geven ze in het derde jaar ‘Gezinsgericht werken’ en zijn verantwoordelijk voor en lesgevers 
in het postgraduaat ‘Oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen’.  
Hun praktijk heet De Context, zie www.decontext.be. In begeleidingsgesprekken kijken ze vooral 
naar wat mensen op de been houdt in de wirwar van problemen. Nog meer dan inzicht te krijgen in 
probleemsituaties willen ze weten hoe reeds bestaande, kennis, competenties, krachten en 
hulpbronnen bij cliënten uitzicht kunnen bieden.  
 
“Hoop creëren in situaties van onveiligheid en verontrusting” door Eric Sulkers  
 
Onze cliënten zitten dikwijls in voor hen uitzichtloze situaties. Ook onder agressief gedrag zit 
vaak hopeloosheid. Hoe krijg je een schijnbaar vastgelopen zaak weer in beweging en wat als 
ouders alle hoop hebben opgegeven om hun kind thuis te krijgen en de uitspraak doen: “Ge 
moogt ze houden…!” Dichtgetimmerde plannen maken en vertrouwen geven dat een betere 
toekomst geschapen kan worden is dikwijls belangrijker dan vertrouwen dat men het al foutloos 
kan. Eric Sulkers legt in zijn presentatie, dankzij oefeningen en het delen van tips en tricks uit 
hoe je ook in moeilijke en onveilige situaties cliënten hoop kan geven.  
 
Dr. Eric Sulkers (NL) is kinderarts en als vertrouwensarts verbonden aan het Bureau Jeugdzorg 
Middelburg en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Hij is tevens deskundige in praten 
over veiligheid en verontrusting en werkt nauw samen met o.a. Susie Essex en Sonja Parker, gekend 
van Partnering for Safety.  
 
“Terug naar de toekomst” door Danny Janssen  
 
Het opsporen en activeren van resources vormt een essentieel onderdeel van het therapeutisch 
proces. Tijdens dit proces helpen we de cliënt de problematische perceptie van de realiteit te 
veranderen. Zo worden de mogelijkheden om met deze realiteit om te gaan uitgebreid. Deze 
resources zijn niet altijd meteen en of overduidelijk aanwezig, maar zitten dikwijls verborgen in 
de micro of macroculturele context van huidige en vroegere ervaringen van de cliënt. Het 
opsporen en het activeren van deze resources gebeurt niet uitsluitend via een rationele 
werkwijze maar vergt soms het inschakelen van rituelen en symbolen uit de privé, familiale, 
professionele en socio-culturele achtergrond van de cliënt. In zijn typische stijl, deels theoretisch 
en deels metaforisch, benadrukt Danny Janssen in deze presentatie het belang en het nut van 
een open en creatieve werkwijze om de cliënt te helpen in zijn zoektocht naar deze vaak 
diepgewortelde en soms zelfs vergeten resources.  
 
Danny Janssens was werkzaam in het Universitair Ziekenhuis te Gent (dienst neurologie, 
psychiatrie en psychosomatic) en als kinesist in een zelfstandige praktijk sinds 1978. Hiernaast 
werkte hij als docent en volgde de opleiding in de Oplossingsgerichte korte therapie, 
systeemtherapie en Ericksoniaanse hypnotherapie aan het Korzybski instituut in België. Sinds 1992 
werkt hij als psychotherapeut. Hij is tevens teamlid van het Centrum voor Visuele Revalidatie van 
het Universitair Ziekenhuis in Gent.  
 

http://www.decontext.be/


Praktische informatie  
 
Deelnemen kan aan 25 euro per persoon (voltijdse studenten aan onze hogeschool betalen 15 
euro)  
Voor betalende individuele leden van het Contactcomité van Organisaties voor  Jeugdzorg is de 
studiedag gratis. Van organisaties met lidmaatschap kunnen 5 medewerkers aan dit verminderd 
tarief deelnemen. 
 
Deelnemers kunnen nadien op eigen kosten in het studentenrestaurant een broodje, salade, soep 
of warme maaltijd eten  
 
Locatie: KHLim, dep SAW, Agoralaan, gebouw te Diepenbeek, lokaal L0 04 (aula)  
Inschrijven: via www.khlim.be/inschrijvingensaw tot 10 oktober 2014  
 
Vragen? Stuur een mail aan elke.gybels@khlim.be 
 

http://www.khlim.be/inschrijvingensaw
mailto:elke.gybels@khlim.be

