
Help jij gezinnen
zélf hun problemen
op te lossen?

Volg dan 
deze training
voor ambulante
hulpverleners.



Methode Gezin Centraal
In de gezinnen waarmee jij werkt, 

is sprake van opvoed- en  

opgroeiproblemen. De gezinnen 

kunnen allerlei hulpvragen  

hebben. Onze werkwijze richt 

zich op het versterken van:

• vaardigheden rondom veilig 

opvoeden en opgroeien;

• oplossend vermogen;

• samenwerking met het  

sociaal en professioneel  

netwerk.

De training
Tijdens de training doorlopen 

we een hulpverleningstraject; 

van de start tot de afbouw van 

de hulpverlening. Je maakt  

kennis met theorieën rond 

vraag- en gezinsgericht werken. 

En je oefent oplossings- en  

systeemgerichte vaardigheden, 

die werkzame bestanddelen 

vormen om met gezinsleden 

samen te werken aan de door 

hen gewenste, veranderingen. 

Natuurlijk besteden we ook aan-

dacht aan het sociaal en profes-

sioneel netwerk. Hoe kun je met 

hen samenwerken? En je kunt 

ook je eigen casussen inbrengen. 

Een praktische training dus  

waarbij je je vakmanschap gaat  

versterken. Daarmee kun je  

vervolgens de gezinnen die je 

begeleidt, helpen om hun eigen 

krachten en netwerk aan te  

spreken!

Werk jij met jeugd en gezinnen? Help jij hen zélf antwoorden  
te vinden op hun vragen? Hoe doe je dat? 
In deze zesdaagse training onder steunen we je hierbij. Aan het  
eind van de training heb je meer kennis van vaardigheden  
en technieken die je in kunt zetten. Daarmee help je gezinnen  
om hun leven een positieve wending te geven. 

Twee wanhopige ouders overladen me met hun frustraties.  
Hun puberzoon is erbij. Hij beantwoordt mijn vragen hoogstens 
met een bozig ‘whatever.’ Ga dan maar eens aan gemeenschap-
pelijke doelen werken! Het was fijn én nuttig om deze praktijk-
situatie uitgebreid in de training te bespreken en te oefenen.

Tijdens de training ontvang je  
de geheel herziene versie van  
dit praktische boek! 
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E-MAIL: INFO@GEZINCENTRAAL.NL      WWW.GEZINCENTRAAL.NL     TWITTER: @GCENTRAAL

Kosten: € 1.100,– (incl. BTW) inclusief boek, lunch 

en accreditatie SKJ. Voor vragen en aanmelden 

kunt u ons e-mailen.

Training voor Ambulante hulp-
verleners die gezinnen begeleiden

De training zal plaats vinden in  
Utrecht op de volgende data:

dinsdag 19 september

maandag 2 oktober

maandag 23 oktober

dinsdag 14 november

dinsdag 12 december

maandag 5 maart (terugkomdag)


