Voor wie

Deze intensieve en interactieve tweedaagse richt zich naar
begeleiders werkzaam in de jeugdzorg, in scholen of in de
gezondheidszorg. Therapeuten die gesprekken voeren met
gezinnen en koppels zijn tevens van harte welkom.
Voertaal voor het gedeelte van Matthew Selekman is
Engels. Opzet is om hem live met cliënten in gesprek te
zien.

Door wie

Exclusieve Masterclass
19 en 20 maart 2015

Rik Prenen en Elke Gybels kijken in begeleidingsgesprekken
naar wat mensen op de been houdt in de wirwar van
problemen. Ze zijn gedreven door wat cliënten en
organisaties hoop en perspectief geeft. Nog meer dan
inzicht te krijgen in probleemsituaties willen ze weten hoe
reeds bestaande, kennis, competenties, krachten en
hulpbronnen bij cliënten uitzicht kunnen bieden.
Voor meer info, zie www.decontext.be

Deelnamebedrag

285 euro (inclusief 21% BTW, warm middagmaal, koffie,
thee, … ) voor beide dagen

met Matthew Selekman

Locatie

Het Borrelhuis
Witte Nonnenstraat 26
3500 Hasselt

Voorkennis

Wil je graag vooraf meer basiskennis over het
oplossingsgerichte werken neem dan een kijkje op
www.decontext.be (onder training en opleiding) of
informeer naar één van onze initiatieven.

Inschrijvingen

Vóór 28 februari 2015
• via mail naar elke@decontext.be
• geef jouw keuze voor de vrijdagvoormiddagworkshops
door, dus Matthew + Elke, Matthew + Rik of Rik + Elke.
Je krijgt daarna een bevestiging met
betalingsformaliteiten en wegbeschrijving.
• je inschrijving is pas definitief na betaling.
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Een organisatie van De Context
www.decontext.be - info@decontext.be

Aanbod De Context
Over ‘De Context’
De Context is een praktijk voor
professioneel onderbouwde coaching,
hulp en therapie, training en
supervisie.
Voor organisaties uit de
gezondheidszorg, in de hulpverlening
en aan scholen werken ze groeps- en
teamgerichte trainingen uit. Deze 2daagse maakt deel uit van het open
aanbod vol prikkelende lezingen en
workshops.

PROGRAMMA
DONDERDAG
9u00: Onthaal
9u15 - 10u45: Masterclass
“Therapeutic Artistry” door Matthew
Selekman
10u45 - 11u00: Pauze
11u00 - 12u30: Vervolg Masterclass
door Matthew Selekman
12u30 - 13u30: Middagmaal

Donderdag 19 maart 2015

Therapeutic Artistry:
Finding your creative edge
with your most difficult
couples and families
Hulpverleners, begeleiders en
therapeuten worden in toenemende
mate geconfronteerd met situaties
die hun uitdagen tot het uiterste van
hun kunnen. Geconfronteerd met
quasi uitzichtloze cliëntsituaties,
cliënten met jarenlange trajecten in
de hulpverlening, gezinnen waarvan
meerdere leden een psychiatrische
diagnose hebben of van de ene in de
andere crisis belanden, lijkt het wel of
we in het ‘zwarte gat’ van de
hulpverlening dreigen te vallen. Deze
masterclass inspireert je en moedigt
je aan om in de meest uitdagende
cliëntsituaties creatief op zoek te
gaan naar perspectief.

13u30 - 16u15: Namiddaggedeelte
Masterclass Matthew Selekman (met
15 min pauze)

VRIJDAG
9u00: Onthaal

Over Matthew Selekman
Matthew D. Selekman (Evanston, Illinois, VS) is a
family therapist and addictions counselor in private
practice and the Director of Partners for Collaborative
Solutions (www.partners4change.net), an
international family therapy training and consulting
firm in Evanston, Illinois, USA. Matthew specializes in
the treatment of dual-addicted and high-conflict
couples, self-injury, eating disorders, substance
abuse, school disruptive behaviors, conduct disorder,
and anger management difficulties of children,
adolescents, and adults. He is an Approved
Supervisor with the American Association for
Marriage and Family Therapy. Matthew received the
Walter S. Rosenberry Award in 2006, 2000, and in 1999 from The Children’s
Hospital in Denver, Colorado for having made significant contributions to the fields
of psychiatry and the behavioral sciences. He has presented workshops on his
collaborative strengths-based brief family therapy approach with challenging
children, adolescents, and adults and their families extensively throughout the
United States, Canada, Mexico, South America, Europe, Singapore, Indonesia,
Hong Kong, Australia, and New Zealand.

Workshops vrijdagvoormiddag door Elke, Rik en Matthew

9u15 - 10u45: Workshop door Elke
of Matthew

Op vrijdagvoormiddag kan je kiezen uit drie workshops. Geef je persoonlijke top
3 door bij inschrijving.

10u45 - 11u00: Pauze

“Interactieve verdiepende workshop” - door Matthew Selekman (wordt 2 keer
ingericht)

11u00 - 12u30: Workshop door Rik
of Matthew
12u30 - 13u30: Middagmaal

“Zelfzorg; geef jezelf als hulpverlener vleugels, ook in crisissituaties”. Een
workshop waarin jouw mogelijkheden letterlijk in beeld worden gebracht - door
Elke Gybels (van 9u15 tot 10u45)

13u30 - 16u15: Plenaire afsluiter
van de Masterclass door Matthew
Selekman (met 15 min pauze)

“Johnny B Good, een case study. Meekijken over het muurtje van een
oplossingsgerichte aanpak van oppositioneel opstandig en explosief gedrag” door Rik Prenen (van 11u tot 12u30)

