Bereikbaarheid
Locatie:
Vergadercentrum De Stroming - Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
Vergadercentrum De Stroming is vlot bereikbaar met de wagen
en het openbaar vervoer. Gratis parkeren kan op de Gedempte
Zuiderdokken, op 5 minuten van het vergadercentrum.
www.vergadercentrumdestroming.be
Met openbaar vervoer:
- Trein tot Antwerpen Centraal
- Te voet (of met de fiets) via Keyserlei, Meir, Groenplaats en
Nationalestraat (te voet ongeveer 15 minuten).
-O
 fwel met tram 2, 3 of 15 tot aan de Groenplaats. Aan de
Groenplaats ofwel te voet (minder dan 5 minuten, de Natio
nalestraat is een zijstraat van de Groenplaats), ofwel met tram
8 (richting Lambermontplaats), afstappen aan halte Aalmoezenierstraat (schuin over ingang van het ACW-gebouw).
- Trein tot Antwerpen Berchem. Aan het station te Berchem,
tram 8 (richting Lambermontplaats), afstappen aan halte
Aalmoezenierstraat (schuin over ingang van het ACW-gebouw).
Met de auto:
- Komende uit de richting Nederland: Antwerpse ring volgen.
Afrit Antwerpen Centrum (nr.5A) nemen. Links aanhouden
(rechts is Hoboken). Vervolg: zie * hieronder
- Komende uit de richting Hasselt/Luik/Turnhout/Brussel:
Antwerpse ring oprijden richting Gent. Vervolgens afrit
Antwerpen-Centrum. Links aanhouden (rechts is Hoboken).
Vervolg: zie * hieronder
- Komende uit de richting Gent: Op Antwerpse ring afrit Antwerpen Centrum/Schelde nemen. Vervolg: zie * hieronder
* Vervolg:
Aan het einde van de afrit, aan de verkeerslichten (vlak voor
AXAbank), links afslaan. U komt in de Brusselstraat terecht. Aan
de volgende verkeerslichten rechtdoor rijden, u komt in de Jan

van Gentstraat (links ziet u tankstation TOTAL). Voorbij het voetgangerslicht neemt u de tweede straat rechts: de Vlaamse Kaai.
U rijdt deze helemaal af. Parkeerplaats kan u vinden links van
u op de Gedempte Zuiderdokken. Op het einde van de Vlaamse
Kaai (aan de verkeerslichten) steekt u het kruispunt met de
Scheldestraat over en neemt de eerstvolgende straat rechts
(Kronenburgstraat). U gaat rechtdoor tot aan de verkeerslichten,
daar links de Nationalestraat in. Het ACW-gebouw ligt aan de
rechterkant (nummer 111).

Inschrijving
- indienen inschrijvingskaart, te bekomen via
info@waimh-vlaanderen.be
- I nschrijving wordt definitief na overschrijving van het gepaste
saldo (mét vermelding van de naam van de deelnemer!!), op
rekeningnummer 001-4188625-47 van Waimh-Vlaanderen.
Accreditering wordt aangevraagd

WAIMH

Vlaanderen

Het Achterland
Kansen en kwetsbaarheden in de
relatie met infants en belangrijke
derden, die naast of achter het
gezin staan.

Deelnameprijs inclusief lunch:
45 euro voor leden Waimh-Vlaanderen, Daimh & studenten
65 euro voor niet-leden
(lidmaatschap WAIMH-Vlaanderen 25 euro, aanvraag via
website)

Studiedag 24 maart 2011

Programma

Toelichting bij het programmma

SPREKERS

9u - 9u30
Onthaal
9u30 - 9u45	Verwelkoming en inleiding. Mevr. Veerle Van
den Noortgate, voorzitter WAIMH -Vlaanderen
9u45 -10u30	‘Opgroeien in verbondenheid’ Over de zorg in
de brede familiale context. Mevr. Connie Mulder
10u30 -11u15 	‘Uit handen gegeven, in goede handen gedragen‘ Over de opvang in de kribbe. Dr. Marijke
Vandepitte
11u15 -11u45 Koffiepauze
11u45 -12u45 	‘Waar staat mijn huis? Thuis en tehuis: een
complexe context’. Opgroeien in een gezins
vervangende context. Mevr. Lea Verschueren
12u45 -13u
Vragen-discussie
13u -14u
Middagpauze
14u -14u45	Ik mag toch zelf kiezen? In wiens belang?’
Over de beslissingen vanuit de maatschappelijk,
justitiële context. Meester Pieter Deloof
14u45 -15u30	‘De pedagogisering van het kind in de
geschiedenis: een paradox zonder einde?’
Prof. Marc Depaepe
15u30 -16u
Vragen-discussie

Op deze studiedag willen we van nabij bekijken wie er allemaal
mee kan helpen om de baby vast te houden en te helpen ronddragen. We staan stil bij de aard, het belang en de betekenis
van deze zorgdragende achterban.

Mevr. Veerle Van den Noortgate is klinisch psycholoog en
psychodynamisch kinderpsychotherapeut, voorzitter van
Waimh-Vlaanderen. Ze werkt bij GGZ Westelijk Noord-Brabant
in het team 0-6 jaar.

Om diverse redenen kunnen de mensen vanuit het achterland
ouders helpen in hun vroege ouderlijke opdracht:
-o
 m het hen mogelijk te maken even op adem te komen en
even afstand te nemen van de soms beklemmende opdracht
van ouder te zijn,
-o
 m het uitbouwen van een professionele carrière mogelijk
te maken,
-o
 mdat het ouderschap extra onder druk kan staan wegens life
events, ziekte, familiale of economische omstandigheden.

Mevr. Connie Mulder is maatschappelijk werkster en werkt als
ouderbegeleider in team 0-6 jaar GGZ Westelijk Noord Brabant.

Soms kunnen grootouders of andere familieleden ondersteunen, soms zijn het professionelen vanuit een kribbe of
een onthaalgezin. Af en toe kan het kind niet bij zijn ouders
verblijven en verblijft het -al dan niet tijdelijk- in een vervangende context. Dit kan op vrijwillige basis of vanuit een
maatschappelijke justitiële, beslissing.

Dokter Marijke Vandepitte is kinder- en jeugdpsychiater.
Zij werkt ambulant vanuit haar multidisciplinaire praktijk te
Brugge en is deeltijds verbonden aan De Berkjes, een obser
vatie en behandelingscentrum te Brugge.

Diverse sprekers lichten de rol van deze belangrijke achterban
toe. We sluiten de dag af met een geschiedkundig overzicht
van hoe kinderen doorheen de tijd vanuit opvoedkundig perspectief werden benaderd.

www.waimh-vlaanderen.be

Mevr. Lea Verschueren is klinisch psycholoog en psychody
namisch kinderpsychotherapeut. Zij werkt in het Centrum
voor Jeugdzorg “De Kantel”.
Meester Pieter DeLoof is Jeugdadvocaat te Antwerpen
sinds 1986.

Prof. dr. Marc Depaepe, gewoon hoogleraar in de pedagogie
aan de K.U. Leuven, Campus Kortrijk

