VOORAANKONDIGING – SAVE THE DATE
Vorming informatiedeling en beroepsgeheim
15 oktober 2018
Hulp- en dienstverleners worden vaak geconfronteerd
met complexe situaties binnen de gevangenismuren.
Bijvoorbeeld: een gedetineerde vertelt je dat hij van plan
is om nieuwe feiten te plegen zodra hij vrijkomt. Of je
hebt vermoedens dat een gedetineerde drugs gebruikt in
de cel. Wat doe je hiermee? In welke omstandigheden
kan je informatie over je cliënten delen en hoe doe je dat
best?
In deze vorming zoomen we in op dergelijke dilemma’s.
Met welke problemen word je als medewerker
momenteel geconfronteerd? Wat zegt de wet- en
regelgeving hierover en zijn er recente veranderingen op
dit vlak? Wat zijn nuttige tips opdat je een gezonde
relatie met je cliënt kan behouden rekening houdend
met de specifieke context van de gevangenis?
OPMERKING
Deze vorming gaat dieper in op de informatie die tijdens
de introductiecursus gegeven wordt.

CONTACTPERSOON
Met algemene vragen met
betrekking tot het aanbod van
de WEVO kan je terecht bij
Steven Van Campfort:
steven.vancampfort@wvg.vlaan
deren.be.
PRIJS
De vormingen van de WEVO
worden gratis aangeboden. Als je
zonder verwittiging vooraf niet
komt opdagen, rekenen we
echter wel een kost van 50 euro
aan.

PRAKTISCH
Wanneer: 15 oktober 2018 van 9 u tot 13 u. In de namiddag (14 u tot 16.30 u) wordt een bijkomende sessie
aangeboden specifiek voor medewerkers die rechtsreeks betrokken zijn bij de hulp- en dienstverlening aan
geradicaliseerde gedetineerden.
Doelgroep: Voormiddaggedeelte - alle medewerkers van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
Namiddaggedeelte: medewerkers die rechtsreeks betrokken zijn bij de hulp- en dienstverlening aan
geradicaliseerde gedetineerden
Begeleiding: Kris Stas & Neil Paterson – SAM, Steunpunt Mens en Samenleving vzw; Anke Verlaenen – Afdeling
Welzijn en Samenleving, Vlaamse Overheid
Waar: auditorium VAC Leuven, Dirk Boutsgebouw, Diestsepoort 6, 3000 Leuven (vlak naast het station)
Inschrijven: informatie over inschrijvingen wordt meegedeeld na de zomervakantie.

