Programma terugkomdagen
Anti Pest Coördinator
13 april / 8 juni 2021
- Het nieuwe onderzoek Newcom, gebruik sociale media in 2021
- De Stimuleringsregeling Relaties & Seksualiteit, De Gezonde School: budget voor projecten
- Gastles Romée Hoogenbosch, ervaringen en onderzoek.
Romée Hoogenbosch (24 jaar en student Creative
Business Management aan de HvA) koos voor haar
afstudeeropdracht het onderwerp cyberpesten. Daarbij
kreeg ze ondersteuning van Helpwanted.nl, de hulplijn
van het EOKM (Expertisebureau Online Kindermisbruik)
en de Vlaamse rapper Daniël Busser. Gezamenlijk
hebben ze een video ontwikkeld om jongeren aan te
moedigen online misbruik aan te kaarten. Doel van deze
video is om slachtoffers ertoe te bewegen om (anoniem) melding te maken bij Helpwanted.nl. De
campagne start t/m april 2021 en heeft dan 3 maanden geduurd, de campagne is via Instagram en
YouTube te zien. Romée vertelt over haar onderzoek en de ervaringen van haar zus.
Foto: filmpje door de zus van Romée, Löis. Zij legt uit wat haar is overkomen welke tips ze heeft. Het filmpje maakt deel uit
van de bijeenkomst en de activerende opdracht. www.helpwanted.nl

Deel 2. Gespreksvaardigheden: Deal with it’. Peter Janssen, psycholoog en bedenker Deal With It

Iedere Anti Pest Coördinator, in
elke functie, herkent het dilemma:
Welke gespreksvaardigheden heb
je nodig zodat de ander (leerling, ouder of collega) met jou wil en kán communiceren? Maak kennis
met de gloednieuwe methode ‘Deal with it’ die psycholoog Peter Janssen heeft ontworpen. Met deze
methode stimuleer je de eigen-kracht en oplossingen van jouw gesprekspartner. Juist te midden van
periodes zonder schijnbaar perspectief breng jij met deze kaarten rust, focus en overzicht. De
methode biedt iedereen die werkt met kinderen (10+), adolescenten of volwassenen op leer-,
coaching- of therapeutisch vlak de optimale (start)positie voor een betekenisvol gesprek.
Zie: https://eftweekend.nl/
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