Studiedag rechten in de jeugdhulp - werkgroep

Studiedag recht op instemming
Verslag werkgroepen

Afdeling Beleidsontwikkeling
Koning Albert II-laan 35 bus 30
1030 BRUSSEL
T 02 553 32 43
F 02 553 31 40
beleidsontwikkeling@wvg.vlaanderen.be
www.departementwvg.be

Besluitenverslag werkgroep 3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Datum: 1 december 2017
Auteur: Leen Poppe
Onderwerp: werkgroep 3 – SENSEO_emotionele ontwikkeling
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vooraf:
Deze werkgroep werd begeleid door:
- Cindy Stevelinck, SEN vzw
- Lore Goethals, vzw Nieuwland.
De Senseo-methodiek werd toegelicht, en een voorbeeld van toepassing in de bijzondere jeugdzorg.
Meer informatie te vinden in de ppt van de werkgroep en via deze link:
https://kenniskringen.kennisplein.be/SENSEO/SitePages/Introductiepagina.aspx

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de werkgroep?
-

De Senseo – methodiek is een goede methodiek om creatief om te gaan met instemming. Zicht op
de emotionele ontwikkeling geeft een basis om beter in te schatten hoe je een kind of jongere best
benaderd en op welke manier en op welk niveau aan instemming met de hulp kan gewerkt worden.
Hoe kunnen we, gezien hun emotionele leeftijd, best aan hun noden tegemoet komen?

-

Er wordt door de hulpverlener (via observatie van de minderjarige) een inschatting gemaakt van de
emotionele ontwikkeling maar ook is het zeer zinvol hier ouders in te betrekken. Ouders hebben
veel informatie. Hierbij moet de vragenlijst (die in een moeilijke taal is opgesteld) wel vertaald
worden voor ouders. Het is ook niet nodig de volledige vragenlijst af te nemen, er kan een keuze
van thema’s gemaakt worden.

-

Jongeren betrekken bij deze inschaling is nog niet echt gebeurd, maar is een te onderzoeken piste.

-

De link tussen de fase van emotionele ontwikkeling en de beschrijving ervan enerzijds en
handvatten voor aanpak wordt niet expliciet gelegd, deze zijn ook niet uitgeschreven. Dit laat men
aan de creativiteit van de hulpverlener over. Anderzijds was daar toch wat vraag naar.
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Heeft de werkgroep concrete suggesties om deze knelpunten aan te pakken? Of
andere suggesties om de rechten van minderjarigen, ouders, netwerk verder waar
te maken?
-

SEN zal een kerngroep oprichten met hulpverleners uit de verschillende sectoren om het materiaal
te vertalen naar de bredere jeugdhulpverlening. De SENSEO methodiek wordt nu voornamelijk nog
in de VAPH-sector en onderwijs gebruikt.

-

In de plenaire zitting van de studiedag werd niet ingegaan op de situatie van niet-bekwame
jongeren met niet-bekwame ouders. Op dat punt bleef men wat op zijn honger zitten.
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