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Waar denk je aan?
Welke voorbeelden/ervaringen heb je rondom het thema
crisispastoraat?

Workshop
Crisispastoraat

#dvhjp

Chat Top 5 - 2016
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Cijfers

1. Seksueel misbruik
2. Seksualiteit (waaronder homofilie & pornografie)
3. Zelfmoord & automutilatie
4. Verkering
5. Pesten

• 119.000 kinderen/jongeren per jaar mishandeld
• 70.000 kinderen/jongeren per jaar maken een
(echt)scheiding mee
• Per jaar plegen 120-140 jongeren zelfmoord (onder 25 jaar)
• 11% van de kinderen in groep 7 & 8 heeft twee ingrijpende
gebeurtenis meegemaakt.
• 3% van de jongeren (13-18 jaar) heeft een depressie
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Stelling

Pastoraat
-

Als iedere jeugdwerker zich pastoraal inzet,
kunnen we de chat afschaffen!

Zien
Kennen
Toerusten
Zorgen
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Zorgen
-
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Zorg voor de groep
• Toerusten
• Aanbieden nazorg
• Ouders
• Ondersteunen bij vriendschap

Signaleren
Zorgen/signalen delen
Gesprek met betrokkene
Wegen van de situatie
Hulp inzetten en/of (eventueel) melden
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In gesprek met een kind/jongere;

In gesprek met een kind/jongere;

Beloof geen geheimhouding
Handel nooit op eigen houtje;
Durf door te vragen op wat het kind/jongere vertelt;
Vul niets in, maar stel open vragen;
Vertel het kind/jongere dat het nooit zijn schuld is;
Respecteer de gevoelens van het kind/jongere;
Vertel het kind/jongere dat het niet de enige is die zoiets
meemaakt;
Als je niets weet te zeggen, zeg dan ook even niets;
Dwing het kind/jongere niet tot praten;

Bemoedig het kind/jongere;
Geef woorden aan het gevoel van het kind/jongere;
Het is niet nodig om alle details uit te vragen;
Luisteren vermindert druk;
Ontdekken van andere oplossingen;
Sluit het kind/jongere niet buiten maar geef
informatie;
Bid voor (en met) het kind/jongere;
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In gesprek
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Tips

Casus 1;
Casus 2;
Casus 3;

• Zorg voor een vertrouwenspersoon
• Protocol ‘crisispastoraat’
• Toegeruste mensen
• Onderscheid pastoraat/hulpverlening
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• www.meldcode.nl
• www.vooreenveiligthuis.nl
• http://www.meldpuntmisbruik.nl/veilig-jeugdwerk/
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