Voor wie
Bent u werkzaam als politiefunctionaris, stadswacht, toezichthouder of beveiliger? Of vervult
u een andere functie in het publieke domein? Bent u bijvoorbeeld WMO-consulent? Dan
kunt u te maken krijgen met mensen die afwijkend gedrag vertonen. Deze eendaagse
training biedt u praktische handvatten om daar adequaat mee om te gaan.
Onderwerpen
Afwijkend gedrag, gestoord gedrag, deviant gedrag: het zijn veelgebruikte begrippen voor
gedrag dat als bedreigend en onvoorspelbaar wordt ervaren. In deze training en de
bijbehorende workshop leert u dit gedrag (beter) te begrijpen, te herkennen en te hanteren.
Wij gaan in op belangrijke vragen zoals:
•
•
•
•

Heeft het zin dat u iemand aanspreekt op afwijkend gedrag en hoe dan?
Wanneer kunt/moet u iemand wijzen op zijn/haar verantwoordelijkheid?
Waarom ervaart u afwijkend gedrag als bedreigend, beangstigend?
Hoe kunt u contact maken met deze mensen en hoe kunt u hun gedrag beïnvloeden?

Insteek/benadering
Onze aanpak is gericht op de meest voorkomende stoornissen en hun uitingsvormen
(psychopathologie). Wat zijn de beperkingen en hoe stemt u uw eigen gedrag erop af?
Wij gaan in op de ontstaansachtergronden en gedragskenmerken van:
•
•
•
•

psychiatrische stoornissen
persoonlijkheidsstoornissen
angststoornissen
gedragsstoornissen

Deze training bestaat daarnaast uit een praktijkgerichte workshop. Daarin oefent u uw
vaardigheden in samenspel met professionele acteurs. Ons opleidingsprogramma is
afgestemd op de aard van uw functie. We houden rekening met uw werksituatie, uw
persoonlijke kenmerken, uw kennis en uw vaardigheden. Maatwerk dus.

De trainer, Casper Nusselder, heeft ruim 20 jaar ervaring opgedaan op diverse gesloten
afdelingen in de psychiatrie. Naast trainer, sinds 1994, is hij ook een veelgevraagd spreker
over dit onderwerp.
Doelen
Na deze training heeft u meer inzicht in gestoord (agressief) gedrag en kunt u beter omgaan
met mensen die deviant gedrag vertonen.
Afronding
Na afloop van deze training krijgt u een certificaat van deelname.
Enkele reacties:
"Verhelderend om vanuit een ander oogpunt te kijken."
"Ik vond de manier van lesgeven heel goed."
"Heel netjes en fijn, dank jullie wel!"
"Ik vond het heel leerzaam!"
“Praktijkervaring docent is erg prettig.”
"Oefeningen zijn uitstekend."
"Erg interessant!"
Opleidingsduur: 1 lesdag
Opleidingsprijs: zie website
Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd

Elspeterweg 61
Postbus 110
8170 AC Vaassen
telefoon 0578 573703
info@spv.nu / www.spv.nu

