OPEN VORMINGSAANBOD TABAK, ALCOHOL EN ANDERE DRUGS
Voorjaar 2017
Preventie Tabak, Alcohol en andere Drugs (TAD) is een deelwerking van CGG Waas en Dender die zich
specifiek richt op het werken rond verslavingsproblemen; De preventiewerking TAD tracht zowel individuen,
organisaties als het beleid te informeren, te vormen en te coachen.

INSCHRIJVEN VIA ONZE WEBSITE WWW.CGGWAASENDENDER.BE/VORMINGEN

INITIATIE TOT DE MOTIVERENDE GESPREKSVOERING – 16 FEBRUARI 2017
Mensen aanzetten om gedrag te veranderen, blijkt niet eenvoudig. Als hulpverlener word je hier wellicht
mee geconfronteerd. Vaak raken cliënten niet gemotiveerd of ze hervallen, waardoor je je als hulpverlener
machteloos voelt.
Inzicht krijgen in het proces van gedragsverandering is één van de eerste vereisten om meer vat te krijgen
op het werken met weinig gemotiveerde cliënten. We vertrekken hierbij vanuit de inzichten van Rollnick
en Miller en de theorievorming van Prochaska en Di Clemente. Deze theorie vindt haar oorsprong vooral in
de verslavingszorg, maar de inzichten kunnen toegepast worden op elk gedrag.
Motiverende gespreksvoering blijkt een effectieve aanpak om gedragsverandering te bevorderen, ook bij
cliënten die nog niet gemotiveerd zijn. De methode van de motiverende gespreksvoering is gebaseerd op
vier processen. Deze processen worden één voor één geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en
oefeningen.
Doelgroep
Aantal deelnemers
Data en uur
Locatie
Inschrijving
Prijs

Welzijns- en gezondheidswerkers
Minimum 6, maximum 15
16 februari 2017 - 9u30 tot 16u
Dendermondsesteenweg 178, 9300 Aalst
Inschrijving vóór 2 februari 2017
€30

VOLLE PETROL ZONDER BROL - MET SPORTIVOS OP WEG NAAR EEN GEZONDE SPORTCLUB
Tijdens dit infomoment voor bestuursleden en kantinemedewerkers leggen we uit hoe je stapsgewijs kan
werken aan het uitstippelen van een alcohol- en drugbeleid in je sportclub.
Doelgroep
Data en locatie

Prijs

Personen werkzaam in de sportsector (bestuursleden, kantinemedewerkers,…)
6 maart (19u30-21u) in FC Bosdam, Lindenlaan 109, Beveren
14 maart (19u30-21u) in sportcomplex Schotte, Erembodegemstraat, Aalst
20 maart (19u30-21u) in sport -en jeugdcomplex, Sportlaan 2, Lokeren
Gratis

‘ZIEN, DURVEN, DOEN: OUDERSCHAP EN DRUGGEBRUIK’ – 30 MAART 2017
Onderzoek toont aan dat 1 op 10 kinderen en jongeren opgroeit in een gezin waar alcohol of drugs
misbruikt wordt. Dit heeft onmiskenbaar een invloed op de kinderen die in deze omgeving opgroeien.
Tijdens deze vorming gaan we in op het ouderlijk functioneren en de impact op de kinderen. Welke risico en beschermende factoren bestaan er? Gaan druggebruik en ouderschap samen?
Wanneer begeleiders van jongeren en hun omgeving vermoeden dat ouders (overmatig) drank of drugs
gebruiken, ontstaat soms twijfel of onzekerheid:




Wat als mijn vermoeden niet juist is?
Hoe kan ik met de ouders over middelengebruik spreken zonder weerstand op te roepen?
Wat als de ouders hun gebruik ontkennen?

Tijdens deze interactieve vorming gaan we aan de slag met concrete casussen.
Doelgroep
Aantal deelnemers
Data en uur
Locatie
Inschrijving
Prijs

Hulpverleners werkzaam met jongeren en ouders
Minimum 6, maximum 15
30 maart 2017 - 9u30 tot 16u
Sociaal Huis, Lepelstraat 4, 9160 Lokeren (Raadzaal)
Inschrijving vóór 9 maart 2017
€30

‘GAMEN EN GOKKEN: PREVENTIEF WERKEN IN HET ONDERWIJS’ – 20 APRIL 2017
Gamen en gokken zijn twee relatief nieuwe fenomenen bij jongeren die ook voelbaar zijn in de
schoolcontext. Als leerkracht of CLB-medewerker heb je misschien het gevoel dat je te weinig kennis hebt
over deze thema’s om er in de klas of in een gesprek mee aan de slag te gaan.
In het eerste deel van de vorming komen volgende vragen aan bod:
 Wat vinden jongeren nu zo leuk aan gamen?
 Hoe lang is te lang?
 Kan je verslaafd geraken aan een game?
 Hoe kan je als leerkracht preventief werken rond dit thema?
 Hoe kan je aan een jongere merken dat hij of zij problemen heeft met gamen?
In het tweede deel geven we achtergrondinformatie over gokken en stellen we educatief materiaal voor
dat je in de klas kan gebruiken.
Doelgroep
Aantal deelnemers
Data en uur
Locatie
Inschrijving
Prijs

Leerkrachten en CLB-medewerkers
Minimum 6, maximum 20
20 april 2017 - 9u tot 16u
Lamstraat 2a, 9100 Sint-Niklaas (SEL Waasland)
Inschrijving vóór 30 maart 2017
€30

