congres op donderdag 19 en vrijdag 20 oktober 2017
CC De Valkaart, Oostkamp

op weg met Open Dialogue
ruimere introductie en verdere verdieping
rond de principes en praktijk van Open Dialogue
na ons congres en de masterclass rond Open Dialogue in april 2016,
willen we actief blijven samenwerken om vanuit praktijkvoorbeelden
de krachtige principes en bijzondere kansen van Open Dialogue verder waar te maken
een initiatief van het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen
www.verbindendsprekenmetpsychose.com
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1) Jim Wilson – 2) Nina Saarinen en Wilma Boevink – 3) Helle Vase Sørensen en Dorte Elleby
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afsluitend netwerken en receptie

donderdag 19 oktober 2017 – onthaal 8u30 – middaglunch 13u – afsluitend netwerken 16u30
9u30 – 13u00 plenaire lezing

14u00 – 16u30 workshop 1

14u00 – 16u30 workshop 2

14u00 – 16u30 workshop 3

vrijdag 20 oktober 2017 – onthaal 8u30 – middaglunch 13u – afsluitend netwerken 16u30
9u30 – 13u00 plenaire lezing

10u00 – 12u30 workshop 1

10u00 – 12u30 workshop 2

10u00 – 12u30 workshop 3

14u00 – 16u30 workshop 1

14u00 – 16u30 workshop 2

14u00 – 16u30 workshop 3

DOELGROEP
Voor dit congres rond Open Dialogue, willen we vooral nog meer mensen uit onze regio betrekken, maar we maken ook graag sterkere
verbinding met mogelijke pioniers in andere regio’s.
Dit congres richt zich naar een gemengde groep van professionelen, mensen met eigen ervaring, betrokken familieleden en andere
compagnons, die samen een actieve rol kunnen spelen in de verdere uitbouw van Open Dialogue praktijken. Professionelen kunnen
werkzaam zijn in de sectoren gezondheidszorg, welzijn, wonen, onderwijs, arbeid, politie, justitie, OCMW, … en andere organisaties waar
mensen ondersteuning kunnen zoeken.
Beslis snel, want het aantal deelnemers is beperkt.

PROGRAMMA – WORDT HERHAALD OP DONDERDAG 19 EN VRIJDAG 20 OKTOBER


Jaakko Seikkula en Stijn Vanheule – ruimere introductie rond Open Dialogue

De Finse psycholoog en psychotherapeut prof. dr. Jaakko Seikkula getuigt over de Open Dialogue aanpak, een bijzonder krachtige
methodiek die gebaseerd is op 30 jaar voortdurend praktijkonderzoek. Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgericht systeem van
psychiatrische zorg en behandeling, waarbij zo snel mogelijk een samenspraak met álle betrokkenen wordt georganiseerd, brede
gesprekken waarin open naar de verschillende ervaringen en perspectieven wordt geluisterd. Op die manier kan ook samen naar mogelijke
doelen, krachten, hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht.
Deze bijzondere Open Dialogue benadering verloopt volgens een aantal belangrijke principes, die Jaakko Seikkula uitgebreid zal toelichten
en met voorbeelden zal illustreren. Vanuit de getuigenis van Jaakko Seikkula, gaat psycholoog en psychoanalyticus prof. dr. Stijn Vanheule
verder met hem in gesprek.



keuze tussen workshops – verdere verdieping rond Open Dialogue – beperkte plaatsen

1) Jim Wilson – over dialogisch werken en meerstemmigheid
Jim Wilson is een Engelse familie- en systeemtherapeut. Om de praktijk van Open Dialogue echt in de vingers te kunnen krijgen, werden in
andere Europese regio’s gerichte trainingsprogramma’s georganiseerd, vanuit verschillende therapeutische achtergronden en diverse
Europese praktijkvoorbeelden. In deze workshop geeft Jim Wilson ons alvast een voorzet rond de nodige therapeutische vaardigheden om
samen dialogisch in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Daarbij zal hij ons specifiek leren ingaan op de verbinding tussen
‘meerstemmigheid’ en ‘tolerantie van onzekerheid’ binnen de Open Dialogue methodiek.

2) Nina Saarinen en Wilma Boevink – over de meerwaarde van de Open Dialogue principes
Nina Saarinen is een Finse psychiatrisch verpleegkundige en psychotherapeute die in Italië werkt en daar de Open Dialogue aanpak helpt
waarmaken. Wilma Boevink is een belangrijke grondlegger van de herstel- en cliëntenbeweging in Nederland en doctoreerde in april 2017
met een proefschrift over herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Samen zullen ze het belang van de zeven Open Dialogue
principes aankaarten, vanuit de praktijk en als meerwaarde voor de persoon zelf en zijn naasten – om op die manier tot de kern van de
Open Dialogue praktijk te komen.

3) Helle Vase Sørensen en Dorte Elleby – over implementatie en samenwerking rond Open Dialogue
Helle Vase Sørensen en Dorte Elleby zijn voortrekkers binnen het Open Dialogue project in Aarhus (Denemarken), waarbij zowel ggzorganisaties als maatschappelijke dienstverlening en lokaal beleid actief samenwerken om de kernprincipes van Open Dialogue in de
praktijk waar te maken. Ze zullen hun ervaringen en inzichten met ons delen: de implementatie van Open Dialogue in een regio, het
organiseren van brede samenwerking en het opzetten van specifieke trainingsprogramma’s.

INSCHRIJVEN EN KOSTPRIJS
broodjeslunch inbegrepen – accreditering wordt aangevraagd
keuze

professionelen
en studenten

mensen met eigen ervaring, familieleden en
naastbetrokkenen

JAAKKO SEIKKULA
donderdagvoormiddag 19/10
of vrijdagvoormiddag 20/10

60 €

30 €
donderdagnamiddag 19/10
vrijdagvoormiddag 20/10
vrijdagnamiddag 20/10

3 WORKSHOPRONDES
JAAKKO SEIKKULA + 1 WORKSHOP

100 €

50 €

JAAKKO SEIKKULA + 2 WORKSHOPS

140 €

70 €

JAAKKO SEIKKULA + 3 WORKSHOPS

180 €

90 €

1) Vul het inschrijvingsformulier in op http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com/inschrijving.html (één formulier per deelnemer).
De lezing van Jaakko Seikkula is het basisprogramma, eventueel ook aan te vullen met je keuze voor specifieke workshop(s).
2) Binnen enkele dagen krijg je een e-mail met daarin de melding of je keuze nog mogelijk is, samen met de betalingsinstructies.
3) Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld. Ook daarvan krijg je een bevestiging.

PLAATS

CC De Valkaart , A. Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp (extra parking achter het gebouw)

CONTACT info@verbindendsprekenmetpsychose.com
dominique.degrande@netwerkggzregionw-vl.be • dag.van.wetter@fracarita.org • christine.vandamme@pzonzelievevrouw.be • hilde.maet@azsintjan.be

