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Research on stage:
“Awel ik zie het niet meer zitten”

Uitgangspunt
Hoe komt de Gezinsbond,
als niet gespecialiseerde organisatie,
er toe om een werking op te zetten
over het thema zelfdoding?

Niet gespecialiseerde organisatie:
Gezinsbond vzw
Lieve Declerck
Hilde De Weirdt

Kenniscentrum Kinderrechten
Brussel, 9 oktober 2014

Signalen van gezinnen

Wie zijn wij?
De Gezinsbond is een pluralistische en zelfstandige vereniging
van gezinnen die ijvert voor maximale ontplooiingskansen
voor alle gezinnen en hun gezinsleden.
 versterken van de draagkracht van elk gezin
= gezinnen steunen
 werken aan een kind en gezinsvriendelijke samenleving
= belangen verdedigen

•
•
•
•
•
•

gezinsgerichte dienstverlening
gezinspolitieke werking
sociaal‐cultureel werk
maatschappelijke ontwikkelingen
lezersbrieven
l
bi
…

 breed spectrum aan signalen met gemakkelijke
en moeilijker thema’s

Gezinnen ondersteunen ‐ Project ‘Gevaarlijk Jong’

Vertalen van signalen
• naar gezinspolitieke actie
• naar vormings‐ en ontmoetingsactiviteiten

okt 2011‐ okt 2012
•

Bundeling van krachten van verschillende actoren: museum Dr.
Guislain , Kinderrechtencommissariaat, Universiteit Gent,
Kopergietery en de Gezinsbond

•

Focus lag op de risico’s in de wereld van kinderen en jongeren.
Wat kan er fout lopen in hun ontwikkeling? Welke risico’s
vormen ze zelf?

•

Doel? Aandacht vragen voor het psychisch welzijn van
kinderen en jongeren.

•

Kiem voor verdere samenwerking werd gelegd.

 nood aan externe expertise en deskundigheid
 samenwerkingsverbanden

Want Gezinsbond biedt geen hulpverlening aan!
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Project ‘Als een tienerleven pijn doet’

Bijdrage Gezinsbond aan Project ‘Gevaarlijk Jong’
•

•

Studiedienst : Een belevingsonderzoek bij ouders en
een publicatie van een Focus op kinderen met een
etiketje.
Sociaal cultureel werk : 2 vormingen
•
•

•

Opgroeien met een etiketje door Anne Hermans
Mag ik triest zijn? door Claire Wiewauters

Communicatie luik : verschillende artikels in De Bond
en een themanummer van Botsing ‘Psycho en zo’.

Theatervoorstelling Charlotte ‐ Kopergietery
Wat?
5 theatervoorstellingen in 5 verschillende provincies telkens met een
nabespreking o.l.v. Sarah Bal, professor in de psychologie, afdeling
kinder‐ en jeugdpsychiatrie UZ Gent.
kinder
Doel?
 het thema bespreekbaar maken
 ondersteuningsvaardigheden van ouders voor hun kinderen met
suïcidale gedachten of gedrag vergroten.

Gezinspolitieke luik
Gevaarlijk Jong: focus op kinderen met een etiketje

Beleidsproject 2014 ‘Gezinbegrepen’
www.gezinsbond.be/gezinbegrepen

Gezinspolitieke luik
→ pe

eac e sinds januari 2014

Realiseer samen met de Gezinsbond
de terugbetaling van psychologische en
orthopedagogische behandelingen
behandelingen.
Teken onze petitie op:
www.gezinsbond.be/petitiebetaalbarepsychotherapie
en help ons deze verder te verspreiden !

Charlotte, als een tienerleven pijn doet

Vragen?
• Wat is een haalbare manier om moeilijke onderwerpen te
brengen naar ouders en/of tieners? Moet dit samen gezien
de vaak dubbele houding van jongeren t.o.v. hun ouders?
• Bestaat er een spanningsveld tussen bespreekbaar maken en
niet triggeren van bepaald gedrag? Zo ja, wie kan ons helpen
een oplossing hiervoor te vinden?
• Wie kan evenwicht brengen tussen laagdrempelige formules
& methodiek enerzijds en voldoende expertise anderzijds ?
• Welke andere thema's voor kinderen en jongeren kan de
Gezinsbond, volgens jouw ook bespreekbaar maken bij
ouders? Hoe doen we dit het best?
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