
 

 

 
 
 

Trainingsaanbod voor gemeenten 
 

 
 
 
De aanleiding 
Zomaar een dag. Er komt een jongere binnen 
in jouw gespreksruimte waarvan gezegd wordt 
dat hij meer weet van het steekincident 
afgelopen weekend bij het benzinestation. Een 
jongen van 14 die alleen maar denkt ‘wat moet 
dat mens toch van mij en wanneer laten ze me 
met rust. Ik bepaal zelf wel wat ik wil en dat 
mes is voor mijn eigen veiligheid.’ Een 
moeizaam gesprek volgt. Je kijkt op je horloge 
en denkt ‘ik moet verder’. Je zwaait de jongere 
uit en haalt twee ouders op. Maar je hebt niet 
meer zoveel energie als toen je vanmorgen 
opstond. Gespannen lopen de twee mensen 
bij jou de gesprekruimte in. Als ze net zitten 
beginnen de verwijten over en weer. Zij is een 
borderliner en hij een narcist, schreeuwen ze 
door elkaar heen. Twee mensen die ooit 
zoenend op een bankje zaten, vechten elkaar 
nu de tent uit. Stratego voor gevorderden, 
versie 2.0. Steeds weer op een bom, met jou 
als hulpverlener er middenin. Je loopt na ha 
het gesprek naar je computer en ziet een boze 
mail van een cliënt waarbij je dacht dat je in de 
samenwerking zat. Het is zomaar een dag. 
Twee zaken op één dag waarin hard gewerkt 
wordt maar waar de hulpverlener denkt: ‘als ik 
toch eens wist wat ik anders kan doen om er 
meer schot in te krijgen en dat het mij weer 
levensvreugde brengt’. 
 
Ons aanbod 
Voor alle gemeenten in Groningen en Drenthe 
heeft Jeugdbescherming Noord drie trainingen 
ontwikkeld om hulpverleners vanuit de 
gemeente in hun kracht te zetten en 
handvatten te geven die zij nodig hebben om 
interventies te doen, waarbij ze zonder 
kogelvrijvest dit gesprek tussen twee mensen 
kunnen leiden, of met de jongere een proces  
kunnen aangaan. De stratego wordt 
opgeruimd in de kast, waardoor de  
hulpverlener in zijn/ haar kracht komt om te 
gaan ondersteunen, stimuleren en te sturen. 
 
 

 
 
 
Alle gemeenten in Groningen en Drenthe 
kunnen via opleidingen@jbnoord.nl de 
volgende trainingen aanvragen. De 
trainingen duren elk één dag en zijn SKJ-
geaccrediteerd.  
 

 Training contact maken met de cliënt. 
Hierbij staat het contact maken met de cliënt 
centraal, het spanningsveld tussen engageren 
en positioneren en hoe je tot een 
samenwerkingsrelatie kunt komen waarbij 
contact leidt tot veranderingen.  
 

  Training omgaan met jongeren met risico 
op criminaliteit. Hierbij staan de jongeren 
centraal, die ook wel de ‘afglijdende jongeren’ 
worden genoemd en regelmatig het nieuws 
halen vanwege een messenincident of ander 
delict. In de training wordt naast juridische 
kennis en theorie ook stil gestaan bij wat wel 
werkt bij deze jongeren en hoe je deze 
jongeren kunt bereiken om weer tot 
toekomstperspectief te komen. 
 

  Training werken met complexe 
scheidingen. Hierin leer je omgaan met en de 
juiste positie innemen in een complexe 
scheiding.  
  
Door subsidie kunnen wij deze trainingen 
aan gemeenten kosteloos in company 
aanbieden. Van de gemeente wordt alleen 
gevraagd te zorgen voor de faciliteiten rondom 
de training. Zeg het voort! Een mooie kans 
waarbij deskundigheidsbevordering in het 
werkveld centraal staat. Wij zijn ervan 
overtuigd dat hiermee een win-win situatie 
ontstaat voor onze organisatie, voor de 
gemeenten en voor de cliënten! 
  
Namens de trainers 
Suzanne Bos en Mirjam Visser 
Jeugdbescherming Noord 
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