Trainingsdag Beschermjassen voor Kindbehartigers.
Beschermjassen is een effectieve methodiek wat in Nederland is ontwikkeld door Kitlyn
Tjin A Djie en binnen de jeugdhulpverlening op steeds grotere schaal wordt omarmd.
Beschermjassen is afgeleid van het Franse woord “enveloppement “, een begrip uit de
Franse transculturele systeemtherapie.
Het gaat erbij Beschermjassen over dat mensen tijdens een moeilijke periode op weg
geholpen worden door hen in te bedden in wat vertrouwd is. In de praktijk van de
hulpverlening betekent dit het kunnen spreken over gewoontes en gebruiken van
vroeger, over familie, over gezagsdragers, rituelen en besluitvormingsprocedures in de
familie.
Beschermjassen begint bij je eigen levensverhaal. Hierin vind je de wijsheid,
krachtbronnen, strategieën en kwetsbaarheden die je bij je draagt en die je kunt inzetten
op je werk. Elementen uit het werkmodel Beschermjassen zijn goed te integreren in
bestaande werkmethodieken zoals Signs of Safety, oplossingsgericht werken, familie- en
sociale netwerkberaden.
Waarom is het zinvol als Kindbehartiger kennis te hebben van Beschermjassen?
Bij een scheiding valt de wereld van kinderen in twee helften uit elkaar. Hun veilige en
vertrouwde omgeving staat op zijn kop. Twee basisbehoeften, veiligheid en vertrouwen,
staan tijdelijk onder druk. Zowel een ‘vlotte’ als een ‘complexe scheiding’ heeft effect op
kinderen. Het is goed dat hun omgeving dan extra beschermjassen biedt. Onderzoek
toonde aan dat kinderen die in die moeilijke aanpassingsperiode kunnen terugvallen op
een ‘netwerk’, sneller een nieuw evenwicht vinden. Iedereen in de omgeving van het
kind kan optreden als ‘beschermjas’. Beschermjassen helpen om veiligheid en
verbinding te realiseren voor personen die zich in een faseovergang bevinden.
(www.beschermjassen.nl)
Voor de Kindbehartiger is er een eendaagse training ontwikkeld die er op gericht is de
Kindbehartiger dusdanig toe te rusten dat het werken met de verschillende (culturele)
systemen vanuit verschillende perspectieven benaderd kan worden.
In de training wordt aandacht besteed aan:
•

Wisselen van perspectief.

• Contact maken met de vreemde ander in jezelf
• Ontdekken van doxa’s
• In en uitsluitingsmechanisme.
•

Technieken om de familiegeneraties in beeld te brengen

De trainers van ProuD Consultancy zijn opgeleid door Kitlyn Tjin A Djie en bieden
regelmatig de basistraining Beschermjassen aan ( 3 dagen) www.proudconsultancy.nl
SKJ geregistreerd .
Kosten voor deze training € 149,-exclusief btw, inclusief reader en lunch.
Tijdstip: 10.00-17.00 uur.
Adres: Lawick van Pabslaan 1A zijn in de Meern
Door: Ilja Geensen en Esther Pross

