Cursus

Hulpverlening
vanuit het Hart
8 bijeenkomsten
‘Hulpverlening vanuit het hart’ is voor jou als
hulpverlener die bewuster wil worden van zichzelf in
de hulpverlening. Hierdoor kan jij transparanter en
opener zijn in je communicatie naar ouders, kinderen en
collega’s binnen de hulpverlening.
Je leert grenzen aan te geven vanuit je kracht. Om dat
te kunnen is het van belang dat je durft te voelen wat er
met jezelf gebeurt in het contact met de ander.
Wanneer je deze cursus hebt gedaan kun je de cursus
‘Ouderschap vanuit het hart’ aanbieden aan ouders.

Gevoelens de ruimte geven
Onze gevoelens ruimte durven geven in contact met anderen is
niet vanzelfsprekend, laat staan binnen de hulpverlening.
Hierin speelt onze eigen opvoeding een grote rol en hoe je
opgeleidt wordt binnen de hulpverlening, terwijl het eigenlijk
een basishouding zou moeten zijn binnen je eigen leven en je
opvoeding. Binnen de opleiding wordt wel gesproken over deze
onderwerpen, maar om het ook daadwerkelijk te voelen en toe te
passen is een ander verhaal. Dit betekent dat je als hulpverlener
dit ook in je eigen leven gaat toepassen en dat je zult merken dat
het een meerwaarde heeft.
Wij passen dit zelf toe in de praktijk. Wim en Erna als
gezinshuisouders, en Erna als professional met de nodige
ervaringen in haar levenswerk, professionele begeleiding van
ouders en kinderen en ervaringsdeskundig op dit gebied. Wij
willen graag met deze cursus hulpverleners bewuster maken van
hun eigen gevoelens, en hoe ze deze toe kunnen passen in de
hulpverlening.
De cursus is bedoeld voor hulpverleners...
...die het missen om vanuit het hart te kunnen werken binnen de
huidige hulpverlening.
....die de cursus naast andere trajecten als hulpverlener willen
aanbieden.
...die in gelijkwaardigheid willen werken waardoor je hulpvragers
zelfwerkzamer worden.
...die een duurzaam traject in willen zetten

Erna: Alles mag er zijn
Wim: Alleen met wortels kan je groeien

Wat leveren 8 bijeenkomsten
Hulpverlening vanuit het hart je op?
• Dat je bewuster bent van je eigen gevoelens naast die van je
hulpvragers.
• Door je open houding levert dat meer energie op voor jou,
voor je hulpvragers en in de samenwerking met je collega`s.
• Door je gelijkwaardige houding voelen je hulpvragers zich
echt gezien en gehoord.
• Dat je handelt vanuit kracht en niet vanuit macht, dit
voorkomt ongelijkwaardigheid.
• Dat inzichten over je eigen opvoeding je wat opleveren, en
hoe jij deze inzichten nu in de praktijk kunt brengen.
• Dat je de hulpverlening gaat zien als een uitdaging, die jou
en de ander wat gaat opleveren.
Na 8 bijeenkomsten zijn er maandelijks bijeenkomsten waardoor
je in dit proces van bewustwording blijft. Om te weten of dit
aanbod voor jou wat is, kun je aan een kennismakingsworkshop
mee doen.
Deze cursus voor hulpverleners is qua inhoud een soortgelijke
cursus als die wordt aangeboden aan ouders.
‘Hulpverleners vanuit het hart’ is
een methode en levenswijze
die is voortgekomen
uit levenservaringen,
professionele begeleiding
van ouders en kinderen
en uit verschillende
opleidingen
zoals; systemische
opleidingen,
kleurenwijstraining,
train de trainer en de
methode van
‘Het explosieve kind’.

Wat komt er aan bod in de cursus?
1. Vanuit welke grondhouding - voelen, denken, doen communiceer je met je hulpvrager?
2. Hoe bewust ben je van wat er bij jezelf gebeurt?
3. Open houding en communicatie t.a.v. de hulpvragen.
4. Grenzen, geef je die vanuit macht of vanuit kracht?
Mogen je onmacht en kwetsbaarheid er zijn?
5. Je kwaliteiten en je beperkingen. Kun je gebruik
maken van jouw kwaliteiten wanneer er afspraken
gemaakt worden? Ga je in overleg en wanneer bepaal
jij?
6. Wat onderneem je?
7. Hoe goed zorg je voor jezelf?
8. Welke rol speelt je eigen verleden? Je normen en
waarden? Welke inzichten heb je t.a.v. je eigen ouders
en je generatie?
9. Hoe ga je in je relatie om met datgene wat je
hulpvrager je spiegelt?
10. Evaluatie: hoe heb je dit al in de praktijk kunnen
brengen en wat heb je ervan geleerd?
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