FICE NL
MASTERCLASS
14 OKTOBER ZWOLLE
INTERNATIONALE INSPIRATIE:
ERVARINGSDESKUNDIGHEID, OUDERSCHAP &
VEERKRACHT
Op 14 oktober 2022 organiseert FICE Nederland in samenwerking met
PEER3 een live Masterclass over ervaringsdeskundigheid, ouderschap en
veerkracht. In aanloop naar de internationale FICE conferentie in juli 2023
kiest FICE NL wederom voor een Zuid Afrikaanse spreker. Bezoek deze
masterclass en laat je inspireren!
Adéle Grosse: "Toen ik in 2003 mijn eerste kindje kreeg, ging ik onderuit. Tijdens mijn
zwangerschap ervaarde ik paniekaanvallen. Ik ben zelf opgegroeid in een disfunctioneel
gezin en mijn grootste angst was dat mijn kind hetzelfde zou meemaken. Om ervoor te
zorgen dat de geschiedenis zich niet zou herhalen, ben ik onderzoek gaan doen. Ik kwam
erachter dat er veel geschreven is over opvoeden en veranderen, maar dat er maar
weinig praktische middelen beschikbaar zijn die je helpen om te veranderen. Daarom ben
ik voor mijzelf ideeën en handvatten gaan opschrijven die mij konden helpen bij het
doorbreken van de negatieve patronen uit mijn eigen opvoeding. Ik heb geleerd dat
wanneer je negatieve patronen wil veranderen in positieve patronen, je bij jezelf moet
beginnen".
Deze ideeën en handvatten vormen nu de grondslag voor het programma Het Begint Bij
Mij. Het is een programma vol praktische handvatten dat is ontwikkeld met en voor de
deelnemers.
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PROGRAMMA
MASTERCLASS
Adéle vertelt vanuit ervaringskennis en haar eigen behoefte over
(het ontstaan van) het programma Het Begint Bij Mij.
Dit programma biedt antwoorden voor vele uitdagingen
waar we mee te maken hebben in de zorg voor jeugd zoals:

Hoe kunnen we ouders ondersteunen zodat zij meer vertrouwen krijgen in hun eigen opvoedvaardigheden en dat zij ook
merken dat ze elkaar kunnen ondersteunen?
Hoe zorgen we ervoor dat het beroep op de (specialistische) jeugdhulp afneemt?
Hoe werken we toe naar een lerende hands on mentaliteit
zodat we professionals en ouders helpen om dingen echt
anders te gaan DOEN. Niet vast blijven zitten in het denken in
problemen, maar flexibel aan de slag gaan met creatieve,
praktische oplossingen.
Hoe kunnen we diverse doelgroepen beter bereiken en
ondersteunen?
Hoe kunnen we professionals ondersteunen om hun
ervaringskennis meer te benutten?

Worstel jij ook met dit soort vragen in je
gemeente, wijk of organisatie?
WEES ER DAN BIJ!
We presenteren hoe het Het Begint Bij Mijprogramma ouders, gezinnen en buurten
versterkt. Na de centrale opening door Adéle
Grosse kan je kiezen voor twee workshops:

WORKSHOP 1 Versterken van ouders in de wijk
In gesprek met ervaren trainers van Het Begint Bij Mij over de uitdagingen van wijkteams en gemeenten.
Een vertegenwoordiger van de wijkteams Enschede zal een aantal vragen stellen, maar er is ook veel
ruimte voor vragen uit de zaal. We kunnen in deze workshop dieper ingaan op de visie, methodiek, de
tools en mogelijke doelgroepen van Het Begint Bij Mij.

WORKSHOP 2 Inzet van ervaringskennis in je werk en in trainingen
In deze workshop vertellen over hoe onze trainers hun ervaringskennis kunnen/moeten benutten bij het
geven van een oudertraining. Yvonne begeleidt een pilot in de Den Haag waarin ervaringsdeskundigen,
zoals Schilderswijk-moeders of jongeren van Expex worden opgeleid tot trainer of co-trainer van Het
Begint Bij Mij. Zij vertelt over haar ervaringen, wat gaat goed, wat is lastig en welke kansen en
mogelijkheden biedt dit?
Tijdens de workshops is er veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en het stellen van vragen.
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