Hoe pakken we dat aan?
De training wordt gegeven in drie dagdelen met hieraan
gekoppeld een huiswerkopdracht. Er wordt gewerkt in
groepen van 10 tot maximaal 18 deelnemers. Na afloop
krijgen zij een trainingsmap en certificaat van deelname mee
naar huis. Bij een hoog deelnemersaantal van één organisatie is het ook mogelijk de training ‘in company’ te geven.

Kosten
De kosten voor deelname aan de training Spelbrekers
zijn op aanvraag. Voor NUSO-leden hanteren we een
speciaal tarief.

Meer informatie?
Neem contact op met de NUSO (030-2544880) en vraag
naar Ciska Vriesema of mail naar c.vriesema@nuso.nl
Citaten oud-deelnemers:
• Door deze training ben ik beter in staat kinderen maar ook de
ouders en jeugd aan te spreken op hun gedrag.
• Ik vind het een zeer leerzame training, zowel privé als in mijn
werk als vrijwilliger! Ik kan hem iedereen aanraden.
• Een prima aansluitend onderwerp in deze tijd en maatschappij.
• Kan alles wat ik geleerd heb uitstekend gebruiken in mijn werk
met kinderen.
• Spelbrekers heeft mij laten zien hoe belangrijk mijn eigen
houding is.
• Duidelijk, helder en verzorgd!

NUSO
Koningslaan 101, 3583 GS Utrecht, Tel 030 254 48 80

TRAI N I N G ‘S P E LB R E K E R S’

OMGAAN MET LASTIG GEDRAG

Steeds vaker bereiken de NUSO signalen dat
vrijwilligers, beheerders en activiteitenbegeleiders van
speeltuinen en buurthuizen moeite hebben met gedrag
van kinderen en jeugd. Dit gedrag kan zich op diverse
manieren manifesteren, van niet luisteren, brutaal zijn,
schelden, pesterijen, vandalisme tot aan vechtpartijen.
Wat zijn hiervan de oorzaken? En hoe ga je hier als
leiding mee om? Negeren of juist veel aandacht
geven? Hoe voorkom je dat je het bloed onder de
nagels vandaan wordt gehaald en je plezier in
het (vrijwilligers)werk wordt ontnomen?
Tijdens de training ‘Spelbrekers, omgaan met lastig
gedrag’ wordt hierop ingegaan.
De NUSO biedt de deelnemers tips en adviezen hoe
vervelende situaties te voorkomen, lastig gedrag te
corrigeren en negatief gedrag een positieve draai te
geven, zodat het (vrijwilligers)werk weer leuk wordt.

Wie zijn de Spelbrekers?
Niet alleen lastig en ongewenst gedrag van kinderen
vormt een probleem, maar ook kinderen met gedragsstoornissen. Bovendien vergeten ouders soms het
goede voorbeeld te geven. Daarnaast scoort de
‘hangjeugd’ met stip als het gaat om lastig gedrag.
Om te voorkomen dat vrijwilligers hierdoor afhaken
heeft de NUSO de training ‘Spelbrekers’ ontwikkeld.
De NUSO pretendeert hiermee niet dé oplossing of
een pasklaar antwoord op het probleem te hebben,
maar geeft u handige tips en adviezen.

Doelgroep
De training spelbrekers is bedoeld voor vrijwilligers
en beroepskrachten die werken met kinderen en
jongeren. Zoals bijvoorbeeld: kinderwerkers,
speeltuinvrijwilligers, buurtbeheerders en jongerenwerkers. Op verzoek maken we de training op maat.

“It takes a whole village to raise a child”
Inhoud
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van praktijksituaties (cases) waarbij probleemgedrag van invloed
is op de sfeer.
De training is bijzonder interactief, laagdrempelig en
praktisch gericht, zodat de deelnemer het geleerde gelijk
in de praktijk kan toepassen. Dit doen we onder andere
door diverse opdrachten, stellingen en rollenspel. Ook
is het uitwisselen van ervaringen met medecursisten
een waardevolle aanvulling op de training.

Onderwerpen die onder andere aan
de orde komen zijn:
• Bewustwording van je houding
• Belang van communicatie
• Mogelijke oorzaken probleemgedrag
• Herkennen en voorkomen van probleemgedrag
• Inzicht in groepsprocessen

