Rotjochies

Loyaliteit bij probleemgedrag van jongeren

“Ons doel is om jeugdige én gezin sterker te maken
door ze te leren zelfoplossend te zijn.”
Basismotivatie van Mereo en de methodiek die zĳ hanteren

Rotjochies en loyaliteit
de Mereo-methodiek bij parentificatie van jongeren en hun ouders
Rotjochies; jongeren die afstand nemen van de geldende normen en zich ‘rot’of
‘lastig’ gedragen. We hebben ze allemaal wel eens gezien, meegemaakt of gekend.
Maar hoe ga je als professional om met deze jongeren? Waar kunnen we het verschil
maken?
Belangrĳk om op te merken is dat de problematiek van een ontspoorde jongere vrĳwel
nooit op zichzelf staat. Tĳdens onze jarenlange ervaring hebben we gezien dat parentificatie en loyaliteit belangrĳke thema’s zĳn binnen de problematiek. Het draait dus niet
alleen om de jongere zelf maar ook om het gezin en netwerk waarin ze zĳn opgegroeid en
zich begeven.
Vanuit die constatering is Mereo op zoek gegaan naar een methodiek die alle spelers binnen het gezin aan bod laat komen. Zodat ze met elkaar, zelfoplossend, in gesprek kunnen
gaan over de diepere laag van problematiek, maar ook over de alledaagse omgang als
gezin.
Na het verschĳnen van de documentaire Rotjochies (over jongeren bĳ Mereo en hun trajecten) kreeg Mereo veel vraag naar het delen van de kennis en ervaring rondom de ontwikkelde methodiek.
Het delen van onze kennis en ervaring doen we graag in deze training voor jeugdhulpverleners, GGZ’ers, leerkrachten, jongerenwerkers, politie en feitelĳk iedere professional die
te maken heeft met deze doelgroep.

“Ik geloof dat de basis van veel gezinsproblematiek ligt in loyaliteit. Kinderen
hebben een, bĳna grenzeloze, loyaliteit naar hun ouders. Het levert regelmatig
loyaliteitsconflicten op die vaak niet zichtbaar zĳn maar een enorm grote rol
spelen. Daar zou, wat mĳ betreft, meer oog voor moeten zĳn.”
Petra Knol
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De training
In onze tweedaagse training leren we over de rol van loyaliteit en parentificatie bĳ het ontstaan én in stand houden van probleemgedrag binnen gezinnen en bĳ jongeren. Aan de
hand van theorie en fragmenten uit de film Rotjochies wordt inzicht gegeven in de problematiek. Er wordt stilgestaan bĳ de risico’s van werken met probleemgedrag, ook zonder
de invloed van loyaliteit en parentificatie mee te nemen.
Daarnaast wordt onderwĳs gegeven over hoe de methodiek van Mereo handvatten geeft
om verdiepend te werken met deze probleemsituaties, zodat de cliënt (kind, ouder, gezin)
meer inzicht in en grip op de eigen situatie krĳgt en een gezondere vorm kan geven aan
de loyaliteit binnen het gezin.

Leerdoel
Het herkennen van de rol van loyaliteit en parentificatie bĳ probleemjongeren en
gezinsproblematiek. Het aanleren van handvatten om loyaliteiten en parentificatie
te gebruiken als uitgangspunten voor verbetering van de situatie.

“G OEDE H ULPV ERLEN ING BESTA AT UIT RISICO’S N E M EN . WA N T
AL S JE N IE TS DOE T, V ER A NDE RT ER OOK N IE TS.
LERE N LU IST EREN N A AR WAT DIE AN DER WERK ELIJ K ZEGT E N
ZELF VER ANT WOOR DELIJKH EID N EMEN VO OR EIG EN K EUZ ES ;
DAT IS AL EEN PR ACH TIG BEG IN!”

Het programma
Met een groep van maximaal 15 personen ga je aan de slag met:
• de rol van loyaliteit en parentificatie
• verschillende vormen herkennen en deze patronen bespreekbaar maken
• verdiepende vragen leren stellen, die gericht zĳn op groei van zelfoplossend vermogen
van het hele gezin én de individuele cliënt
• in de gespreksvoering zicht houden op onderliggen loyaliteiten en dynamieken
• voorkomen dat je wordt ‘ingezogen’ in het systeem en daarmee zelf onderdeel wordt van
het conflict
Alle onderwerpen worden behandeld door een ervaren hulpverlener van Mereo, die de
methodiek beheerst en werkzaam is in de jeugdhulpverlening.
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Praktisch
Zie onze website voor de actuele data van de eerstvolgende training. De training is
inclusief koffie, thee en lunch.
Locatie is Kollumerpomp (Friesland). De locatie is goed bereikbaar per auto en er is voldoende parkeergelegenheid. Mocht je met het OV willen komen: in Buitenpost is het
dichtstbĳzĳnde station. Laat het ons even weten als je met de trein komt, dan bekĳken we
de mogelĳkheden om je daar op te halen.
Wil je blĳven overnachten? Overleg met ons over mogelĳkheden en kosten.
Kosten voor de training: € 495,- per deelnemer
De training wordt gegeven door professionals van Mereo en aangeboden in samenwerking met Leren over leven-OICS.
Het OICS is geregistreerd bĳ het CRBKO en de SKJ-accreditatie voor deze training is in
aanvraag.
Opgeven kan via de opleidingspagina van het OICS via deze link.

