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Expertisecentrum
Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het omgaan met gezinnen met 

complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Deze 

expertise delen wij graag met u. U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer complexe 

scheidingen, multicultureel werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim. Soms is 

een consult voldoende om uw vraag te beantwoorden. Voor meer verdieping kunnen wij u 

voorlichting geven of training. 

Onze expertise afgestemd op uw vraag
Als u behoefte heeft aan onze expertise horen wij dat graag. Op onze website vindt u ons 

actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Wij leveren daarin maatwerk: wij passen de inhoud 

en vorm graag aan uw specifieke wensen aan. Heeft u behoefte aan voorlichting of een 

training die u niet terug vindt op onze website, laat het ons dan weten. Samen met u zorgen 

wij voor een passend aanbod.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroeps -

register voor Jeugdzorgwerkers. Daarmee voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen. 

Op deze flyer krijgt u meer informatie over onze training Intercultureel werken.
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INTERCULTUREEL WERKEN
Als jeugdzorgwerker werkt u met gezinnen uit verschillende culturen en met verschillende 

 religieuze achtergronden. Verschillen tussen uw eigen culturele achtergrond en die van het gezin 

waarmee u werkt kunnen invloed hebben op de communicatie en interpretatie. Een geregeld 

 voorkomend gevolg daarvan is dat het zorgaanbod onvoldoende aansluit bij de behoeften en 

noodzaak in het gezin. 

Onze afdeling Multicultureel Vakmanschap biedt diverse trainingen aan in intercultureel werken. 

Deze gaan onder andere in op het slechten van de barrières in de communicatie met ‘de ander’ 

en het ontwikkelen van interculturele sensitiviteit. Ook begrippen als eer(verlies) komen aan de 

orde. Meer verdieping krijgt u in de training Beschermjassen, een effectieve methodiek in het 

werken met een multiculturele doelgroep.

Als jeugdzorgwerker vraagt u zich misschien af:

Welke houding en gedrag kan ik het beste inzetten in het contact met mijn cliënt uit een 

andere cultuur?

Spelen er culturele/religieuze factoren in de problematiek en hoe kom ik daarachter?

Hoe herken ik signalen van eergerelateerd geweld?

Hoe bespreek ik cultureel/religieus gevoelige zaken en hoe handel ik daarin?

Hoe geef ik een stem aan de belangrijke mensen in het gezin en netwerk van mijn cliënt?

Welke instrumenten zijn er die mij kunnen ondersteunen in mijn werk met mensen uit 

een andere cultuur?

Deskundige trainers met praktijkervaring helpen u graag deze en andere vragen met u te 

 beantwoorden. Wij werken met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en er is ruimte om eigen 

casuïstiek in te brengen. De duur van de training stemmen wij met u af op basis van de training 

die u kiest.
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De verschillende trainingen hebben elk hun eigen focus. Na afloop weet u bijvoorbeeld wat uw 

eigen culturele opvattingen zijn en hoe u kunt wisselen tussen uw eigen perspectief en dat van 

de ‘vreemde ander’. Inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen culturen gericht op het 

individu en culturen gericht op de groep/familie (onderwerpen als man/vrouw verhoudingen, 

schaamte cultuur en gezagsverhoudingen) is een ander resultaat. Net als het kunnen inzetten van 

verschillende communicatiestijlen, het herkennen van gevoelige onderwerpen en het opstellen 

van een plan van aanpak als er sprake is van eergerelateerd geweld. 

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jbgld.nl onder Expertisecentrum voor meer informatie. U kunt zich hier ook 

 aanmelden voor deze of een van onze andere trainingen, of uw specifieke wensen doorgeven. 

Voor verdere afstemming nemen wij contact met u op. 

Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.

 

Jeugdbescherming Gelderland

 T (088) 712 12 12

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl


