Eigen Kracht-conferenties

Vorming voor professionals 29 november 2022
Eigen Kracht conferenties - Hoe inzetten?
Als we het even moeilijk hebben, dan delen we dat liever niet.
Daar willen we niemand mee lastig vallen of we schamen ons een beetje.
Echter, ervaring leert dat we gemiddeld wel 12 mensen om ons heen hebben
die met ons willen denken, die met ons willen meezoeken naar oplossingen.

Maar hoe krijg je al deze mensen bij elkaar?
Om samen na te denken…
Om samen oplossingen te zoeken…
Die jouw cliënt zouden kunnen helpen?

Mogelijk kan een Eigen Kracht conferentie (EKc) daarbij helpen!

Voor wie?
Wil jij het netwerk van de gezinnen die je begeleidt verbreden,
activeren, motiveren?
Wil jij de regie bij die gezinnen en hun netwerk laten?
Wil jij de krachten aanspreken binnen gezinnen en hun netwerk?
Een organisatie van:

In samenwerking met:

Programma
Je ontdekt:


de grondslagen en principes waarop het EKcbesluitvormingsmodel is gebaseerd,



welke rol je als professional kunt hebben vooraf, tijdens
en na de conferentie,



welke rol de onafhankelijke EKc-coördinator heeft,



de manier van werken bij een Eigen Kracht conferentie,



en ervaart de verschillende posities in een EKc.

Praktisch
Wanneer en waar?
Datum: 29/11/2022 van 9:30 tot 16:30 uur. Welkom vanaf 9:00 uur!
Locatie: , de exacte locatie wordt je gestuurd na inschrijving.
Koffie, thee en een broodjeslunch.

Kostprijs?
€ 20,0.
Betaling bij inschrijving: hiervoor ontvangt u een mail. In geval van annulatie bij minder dan 7
dagen voor aanvang voelen wij ons genoodzaakt om de inschrijvingskost in te houden.

Hoe en wanneer inschrijven?
Inschrijven kan via onze website tot 7 dagen vóór aanvang van de vormingsdag. https://eigenkrachtcentrale.be/professionelen-kalender-en-nieuws/

Aantal deelnemers?
Maximum 25, minimum 15 (bij te weinig deelnemers zal deze dag niet doorgaan, we brengen jullie hiervan 7 dagen voor aanvang op de hoogte).

Annulatie?
Wanneer je bent ingeschreven, maar niet aanwezig kan zijn op de vorming,
vragen we te annuleren zodat we jouw plaats kunnen doorgeven.
Annuleren kan per mail: sarageerts@eigenkrachtcentrale.be

De kring groter maken, samen nadenken
over de toekomst,
samen oplossingen zoeken
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Wist je dat 60% van de mensen in zo’n situatie niemand om hulp vraagt?

