SIGNALEREN KUN JE LEREN
trainingsavond 1
Hoe is de zorg binnen de Gemeente Reimerswaal georganiseerd
voor kinderen / jongeren en volwassenen (18 jaar en ouder)?
Door;

Josephine Sinke (coördinator Centrum Jeugd en Gezin),
Manuela van Zuilenkom (jeugdconsulent),
Myrthe de Potter (jeugdconsulent) en
Jan de Vlieger (procescoördinator Sociaal Domein)

Datum;
Tijd;
Locatie;

woensdag 18 mei 2022
19.30 – 21.30 uur
Dorpshuis Kruiningen

Aanmelden voor deze (gratis) avond kan via de website;
https://www.inreimerswaal.nl/scholingsavond-1
(achter de tegel; Reimerswaal Academy)

Heb je vragen? Stel ze gerust. Dat kan via mail of mobiel aan Jan de Vlieger;
j.de.vlieger@reimerswaal.nl of 06-10161971

Voor wie;
Predikanten en voorgangers, ouderlingen en diakenen, pastoraal medewerkers,
leidinggevenden aan de jongerenverenigingen en/of kinderclubs, vertrouwenspersonen,
contactpersonen in de verschillende kringen binnen een gemeente. Kortom, ieder die
vanuit een kerkelijke rol of taak met mensen werkt, is welkom.
De scholing is voor jou als kerkelijk vrijwilliger/ambtsdrager ontwikkeld op verzoek van
de lokale kerken. Het ondersteunt je bij je (ambtelijk) werk zowel bij het bezoeken van
gezinnen als bij je andere taken in de gemeente. Het maakt je professioneler door
meer kennis over onderwerpen als middelengebruik, geestelijke gezondheidzorg etc.
Je krijgt ook meer vaardigheden in communicatie en gespreksvoering.

Zie toelichting op blad 2!

De gemeente heeft het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de plek gemaakt
waar ouders/ verzorgers, kinderen, jongeren tot 18 jaar (met uitloop naar 23
jaar) en professionals terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en
opgroeien. Over je kind, over jezelf of over je ouders. Je kunt jouw vragen
stellen via de website, de telefoon of via onze e-mail. Je krijgt altijd een
antwoord.
• Hoe gaat een en ander in zijn werk?
• Wat zijn onze taken en rollen als jeugdprofessionals?
• Met welke vragen kan je bij ons terecht?
• Hoe ga je in gesprek met ouders, kinderen als je jezelf zorgen maakt?
• Veiligheid ‘meten en wegen’.
• Kwetsbare zwangere
• Huisarts contact Yerseke
Wanneer een volwassen inwoner zorgen heeft of anderen hebben zorgen om
hem of haar dan zijn er verschillende manieren om iemand te ondersteunen.
Soms kan de gemeente dit aanbod zelf uitvoeren maar veel vaker zal een
hulpverleningsorganisatie dit doen.
- Dat kan financiële ondersteuning betekenen middels een uitkering (WW,
AOW, bijstand, enz.). Of schuldhulpverlening; iemand helpen financiën
weer op orde te krijgen. Soms is het welzijn van een inwoner een
belangrijk item (wonen, werk, vrije tijdsbesteding, goed slapen,
vriendschappen, ….). Dat alles valt onder de noemer Sociaal Domein.
Daarbij is het belangrijk dat de inwoner zoveel mogelijk eigen regie
heeft. Dat wil zeggen dat deze persoon actief betrokken wordt bij wat
voor hem of haar wordt georganiseerd. Ieder heeft het recht om daar
zelf keuzes in te maken.
- Wat kunnen we nog doen als ‘iedereen’ ziet dat het niet goed gaat maar
hij/zij vindt het wel prima?? Wat kan hulpverlening hierin betekenen en
wat kan er binnen wettelijke kaders worden geregeld?

We hopen je daar te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
namens de Werkgroep professionaliseringstraject kerken Reimerswaal
NB: Alles onder voorbehoud van ontwikkelingen en eventuele wijzigingen van de Coronamaatregelen.

