
Prikkelt het jou om het emotionele

welbevinden van jonge kinderen en hun

ouders te ondersteunen? 

Ben je zoekende hoe tijdens jouw

begeleiding zowel het kind, de ouders en

hun onderlinge relatie voorop te zetten? 

Ben je benieuwd hoe je als hulpverlener van

betekenis kan zijn in de eerste 1000 dagen

van het leven van een jong kind? 

Word je soms uitgedaagd hoe zowel goed

genoeg voor het kind en de ouders te

zorgen, als ook voldoende oog te hebben

voor je eigen welbevinden en grenzen? 

Zoek je hoe de Infant Mental Health-visie in

jouw team écht kan gaan leven? 

Samen zorg dragen voor de
kleintjes en hun gezin 

Aan de slag vanuit de
Infant Mental Health - visie

PANGG 0-18, in samenwerking
met partners 



Professionelen uit alle sectoren die

werken met infants (-9 maanden tot 5

jaar) en/of hun context (ouders,

zwangere vrouwen, ...) :

kraamverzorgenden

kinderopvangbegeleiders

leefgroepbegeleiders

vroedvrouwen

mobiele begeleiders

sociale diensten mutualiteiten

jeugd - en sociale politiedienst

...

Voor wie?

Aan de slagSamen bouwen

we aan een nest

rondom een

gezinsnest

Interesse? Contact  

Heb je interesse? 

Een workshop of andere werkvorm

wordt uitgewerkt op vraag en op maat

van jouw organisatie. 

Richttarief: €80 / uur 

Neem gerust contact op met

Annelien Stuyck

Referent Het Jonge Kind - Crosslink

annelien.stuyck@pangg0-18.be 

Vertrekkende vanuit de noden en vragen

van jullie team/organisatie werken we

een passend aanbod uit. We dompelen

jullie onder in de Infant Mental Health-

visie en laten jullie ervaren hoe deze

visie een plek kan krijgen binnen jullie

werking. 

Dit kan onder verschillende

werkvormen: 

* een interactieve workshop met enkele

theoretische kaders en ruimte voor

casussen 

* deelname aan een teamoverleg of

casusbespreking waarbij we vanuit een

Infant Mental Health-bril samen met

jullie willen kijken en nadenken 

* intervisie 

Enkele thema's die aan bod kunnen

komen: 

* de ouder  - kindrelatie 

* risico - en veerkrachtfactoren 

* beleid en bestaande aanbod van je

organisatie van naderbij bekijken vanuit

een Infant Mental Health-bril

* het belang van de eerste 1000 dagen 

* mentaliserend bevorderend denken

* zelfzorg als hulpverlener 

Lijkt dit aanbod iets voor jullie? 


