Dé expert op het
gebied van verslaving

Training

signaleren en
begeleiden
Basistraining om middelengebruik en
risicovol gokken/gamen te signaleren,
en mensen daarin te begeleiden.

www.jellinek.nl

Inhoud
Waarom deze training?

De training is geaccrediteerd en bestaat uit 3 losse modules van elk 3,5 uur,

Veel problematisch middelengebruik blijft lang verborgen voor

gevolgd, module 3 kan alleen worden gevolgd wanneer module 2 is afgerond.

ook als je deze online volgt. Module 1 en 2 kunnen los van elkaar worden

de omgeving. Hoe eerder dit gesignaleerd en besproken wordt,

Volg je alle drie de modules dan heb je de volledige basistraining

hoe groter de kans dat iemand goed geholpen kan worden.

‘Signaleren en begeleiden’ gevolgd.

Als professional heb je een belangrijke taak bij het vroegtijdig
signaleren en bespreekbaar maken van dit middelengebruik.
Ook is het belangrijk dat er adequaat doorverwezen wordt naar

“Erg zinvol en inspirerend.
Deskundige trainer!”

gepaste hulp.
Heb jij ook wel eens vermoedens van problematisch middelengebruik bij de doelgroep met wie je werkt, maar twijfel je hoe te
handelen in bepaalde situaties? Of ervaar je het als lastig om het
gesprek aan te gaan hierover? Dan is deze training iets voor jou!
De training Signaleren en begeleiden helpt je om problematisch
middelengebruik vroegtijdig te signaleren en geeft je praktische
handvaten hoe het gesprek aan te gaan hierover.
Module 1:

Voor wie?

Middelenkennis

Professionals die werken in zorg, welzijn of onderwijs en regel-

> Hoeveel, hoe vaak en wat wordt er gebruikt?

> Kennis over middelen en werking in het brein

matig te maken hebben met jongeren of volwassenen die
problematisch middelen gebruiken. De training is uiteraard ook
geschikt als je in een andere sector dan hierboven beschreven
werkt. Wij bieden trainingen ook online aan. Informeer hiervoor
naar de mogelijkheden.

> Wat zijn eigen normen met betrekking tot middelengebruik?
Module 2:
Signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik
> Hoe herken je het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving?
> Hoe werkt verslaving en wat zijn mogelijke oorzaken hiervan?
> Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar?

“Fijne energieke training met veel
afwisseling, waar veel informatie
uit te halen valt. De tijd vliegt!”

Module 3:
Basisvaardigheden effectieve gespreksvoering over middelengebruik
> Hoe ga je het gesprek aan over middelengebruik en eventuele zorgen daarover?
> Toepassen van motiverende gesprekstechnieken
> Welk hulpaanbod en welke doorverwijsmogelijkheden zijn beschikbaar?

Dé expert op het
gebied van verslaving

Wil je meer informatie over de (online) training
signaleren en begeleiden? Neem dan vrijblijvend
contact op met:

Naam preventiewerker:
Email:
Telefoonnummer:

www.jellinek.nl

