
 

 
Hoe kun je de jeugdige (en zijn gezin) activeren? 
 

 
In een goed gesprek met jeugdigen en hun ouders breng je de situatie van het gezin in kaart. De 
ondersteuningsbehoefte van het gezin wordt daardoor helder. Je stelt samen met de jeugdige en 
ouders doelen op en bedenkt verschillende oplossingsrichtingen, waaronder eigen kracht en 
sociaal netwerk. Dit vraagt creativiteit, nieuwsgierigheid, inlevingsvermogen, positiviteit en 
samenwerking.  
 
In de e-learning Het gesprek en het onderzoek bij gezinnen wordt ingegaan op de rol van het 
gesprek in het werk van een jeugdconsulent. De structuur van een goed keukentafelgesprek wordt 
in kaart gebracht. Daarnaast komen de juiste gesprekshouding en diverse gespreksvaardigheden 
aan bod. Ook krijg je handvatten om het gesprek met jeugdigen in diverse leeftijdscategorieën aan 
te gaan.  

 
Deze e-learning is bedoeld voor professionals die zich verder willen ontwikkelen als 
jeugdconsulent. Voor professionals met ervaring in het voeren van gesprekken zal deze module 
helpen om kennis over gespreksvoering op te frissen. Voor professionals met minder ervaring in 
het voeren van gesprekken (met jeugdigen) geeft deze module inzicht in de belangrijkste 
vaardigheden voor het voeren van een goed keukentafelgesprek. Het biedt bovendien inzicht in 
sterke vaardigheden en geeft handvatten om andere vaardigheden verder te ontwikkelen. 

 

 
Bender heeft een ruim aanbod aan e-learning binnen het sociaal domein. 
E-learning kent grote voordelen: 

+ Snel: je kunt direct starten; 
+ Flexibel: je leert waar en wanneer het jou (of je team) uitkomt; 
+ Efficiënt: je verliest geen reistijd; 
+ Voordelig: je bespaart reiskosten; 
+ Effectief: je leert in je eigen tempo en kunt lesstof terugkijken. 

Bender heeft een eigen leeromgeving: de Bender Academie, waar je de e-learning volgt. 
 
Deze interactieve e-learning bevat een online kennismodule (e-module) met de duur van 90 
minuten.  
 
Na aanmelding ontvang je een mail met jouw inloggegevens, waarmee jij je kunt registreren in 
onze leeromgeving. 

 



 

 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

● Jeugdwet en het gesprek 
● Het Proces 
● Algemene vaardigheden jeugdconsulent 
● Structuur van het proces 
● Ijsbergmodel 
● Afstand en nabijheid 
● Gespreksvaardigheden 
● Weerstand 
● Praten met de jeugdige 

 

In deze e-learning werk je aan de volgende leerdoelen: 
 

● Je weet wat het doel is van het gesprek; 
● Je weet wat de structuur is van het gesprek; 
● Je weet wat  belangrijke vaardigheden zijn voor het werken als jeugdconsulent; 
● Je kent verschillende gespreksvaardigheden; 
● Je wordt je meer bewust van (eigen) weerstand in het gesprek. 

 
Je ontvangt een “Bewijs van deelname” indien je het e-learningtraject volledig hebt doorlopen. 
 

 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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