
Situering

mArquee biedt sinds begin dit jaar behandeling aan 45 
adolescenten van 16 tot 25 jaar met psychische klachten en 
problemen waarbij hun ontwikkeling verstoord is geraakt. 
We bieden met deze werking een specifiek aanbod voor 
adolescenten in de transitiefase.
De behandeling is er op gericht de vastgelopen ontwikkeling 
terug op gang te brengen en de adolescent te stimuleren 
in zijn/haar groei naar persoonlijke verantwoordelijkheid en 
grotere onafhankelijkheid.
We willen met de studienamiddag deze nieuwe werking 
voorstellen en meteen de zorg voor deze doelgroep in een 
breder perspectief plaatsen. Gedeelde zorg en samenwerking 
met andere partners lijkt ons voor deze groep jongeren van 
bijzonder belang. We willen met deze studienamiddag een 
eerste aanzet geven om in dialoog te gaan en hopelijk heel 
wat partners beter te leren kennen. Onder het motto ‘Smells 
like team spirit’
In verschillende workshops willen we hierover graag verder 
van gedachten wisselen, na een inleidend gedeelte.

Programma

 ũ 12u30  onthaal
 ũ 13u  inleiding 

  Willem, zorgmanager en Amélie, jongere 
  Dr. Lieve De Backer, psychiater mArquee 
  Dominick Vosters, stafmedewerker  
  continuïteit bij jongerenwelzijn

 ũ 13u45 workshop 1
 ũ 14u45  pauze
 ũ 15u15  workshop 2
 ũ 16u15  receptie

Doelgroep

De namiddag richt zich tot personen uit diverse sectoren (GGZ, 
CAW, IJH, …) die adolescenten met psychische problemen 
begeleiden.

Workshops

1. Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet: ervaringen mbt 
de implementatie in een nieuwe werking 
Clemens Soenen, begeleider mArquee  en Jan Hermans, 
coördinator mArquee 

2. Headspace NL: laagdrempelige hulp voor en met   
jongeren 
Sophie Leijdesdorff MSc, promovendus youth mental 
health aan de universiteit Maastricht 

3. Veerkracht wonen 
Tom Vansteenkiste, psycholoog en zorginhoudelijk 
coördinator 

4. Mobiel Crisis Team 
Doreen Ceuppens en JeroenWislet, medewerkers MCT

Afsluitend is een receptie voorzien met mogelijkheid tot 
rondleiding op de afdeling door de jongeren.

Praktisch

Wanneer?
23 juni 2017
Waar?
Multiversum, campus Amedeus
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel
Deelnameprijs?
30€
Accreditering is aangevraagd
Meer info of inschrijven?
Voor 9 juni
Per mail: info@multiversum.care

Na inschrijving krijg je per mail een formulier waarin je de 
workshops kunt aanduiden die je wenst te volgen en hoe je 
moet betalen.


