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1- LNEO Ontmoet op 10 november 2016 bij Zideris: Emotionele ontwikkeling in de
praktijk

Tijd: 10 november van 13.30-17.00
Het Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling (LNEO) nodigt u uit voor een
themamiddag over emotionele ontwikkeling in de praktijk op 10 november.
We willen u ontmoeten om samen met vele professionals kennis en ervaring uit te
wisselen. Op welke wijze worden de theoretische inzichten over emotionele ontwikkeling
in de VG sector vertaald naar de praktijk.
Op deze middag wisselen we kennis en ervaringen uit over eigen ontwikkelde
instrumenten, spellen, trainingen en/of methodieken op het gebied van emotionele
ontwikkeling.
Tevens bieden we een podium om ervaringen met eigen gemaakte instrumenten en/of
methodieken onder de aandacht te brengen. Deze mogen gebaseerd zijn op bestaande
methodieken en/of instrumenten.
Locatie en programma: Zideris, verdere informatie volgt.
Noteer de datum in uw agenda. U kunt zich aanmelden op lneomailing@gmail.com
2- LNEO, Landelijk Netwerk Emotionele Ontwikkeling, is sinds kort ondergebracht
bij het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking, maar blijft tevens onderdeel van
het Kennisplein Gehandicaptensector.
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LNEO is een open netwerk, dus toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het
onderwerp Emotionele Ontwikkeling binnen de gehandicaptensector. Dit netwerk is dan
ook bedoeld voor iedereen die kennis wil delen. Het netwerk wil kennis en kunde ten
aanzien van diagnostiek, behandeling, ondersteuning en coaching bevorderen. Sinds april
jl. is LNEO aangesloten bij het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking. Het
Expertisecentrum Verstandelijke Beperking organiseert de themamiddagen, en biedt ook
op andere organisatorische activiteiten ondersteuning. Zo worden de LNEO
nieuwsbrieven voortaan op de site van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking
aangeboden.
LNEO met een kleine kerngroep van 8 mensen kunt bereiken via lneomailing@gmail.com
Er is ook een interactieve discussiegroep van LNEO op Landelijk Netwerk Emotionele
Ontwikkeling.
Geef u op voor de nieuwsbrief via lneomailing@gmail.com
LNEO is ook te vinden op het Kennisplein, via LNEO Kennisplein

3- Handboek Emotionele ontwikkeling en verstandelijk beperking:
vooraankondiging.
Onder redactie van Jac de Bruijn, Jolanda Vonk, Ad van den Broek en Brian Twint wordt
door meerdere auteurs hard gewerkt aan de totstandkoming van een handboek over
emotionele ontwikkeling en verstandelijk beperking. Het boek wil een actueel overzicht
bieden van de belangrijkste denklijnen, ontwikkelingen en method ieken in zowel de
theorie, onderzoek en praktijk van de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Het handboek omvat drie delen:
1. Het eerste deel gaat over algemene aspecten en positionering van het begrip
emotionele ontwikkeling ( als construct) in relatie tot emoties, neurobiologische
aspecten, verschillende gehanteerde modellen waarbij emotionele ontwikkeling
een rol speelt, samenhang met adaptatie, sociale en cognitieve ontwikkeling en
een neurocognitieve benadering.
2. Het tweede deel omvat enkele kernthema’s in relatie tot emotionele ontwikkeling
in verschillende onderzoeks- en praktijksituaties. Dat zijn: gehechtheid, seksuele
ontwikkeling, autisme en psychische stoornissen.
3. Deel 3 gaat in op de praktijk van de zorg. In dit deel staan diagnostiek en
ondersteuning centraal. Het gaat over methodes, diagnostiek en assessment
SEO-R², Esseon-R, SEO-R Kleurenprofiel, de draad als metafoor en hoe
emotionele ontwikkeling aan de orde is in forensische setting en binnen vak therapie.
Aan dit boek werken o.a. mee: Robert Didden, Anton Došen, Filip Morisse, Paula
Sterkenburg en Lex Wijnroks. Ook leden van het LNEO-kernteam leveren een bijdrage in
enkele hoofdstukken.
De verwachting is dat het boek begin 2017 zal uitkomen bij Uitgeverij Boom.

4- NEED-symposium in Enschede op 7 juli 2016
Dit symposium wordt georganiseerd door Paula Sterkenburg (Bartiméus), Mieke
Hoenderboom (De Twentse Zorgcentra) en FORTIOR.
De studiedag over ‘Schaal voor emotionele ontwikkeling en het perspectief van de cliënt’
vindt plaats op 7 juli van 13.30 - 17.15 uur.
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De inschrijfkosten bedragen € 75,-. Dit is inclusief koffie, thee en het boek SEO-R².
Doel en inhoud van deze studiedag: tijdens deze studiemiddag zullen we stil staan bij
hoe we, kijkend naar wat de cliënt emotioneel aan kan, kunnen zorgen voor minder
ontregeling en daardoor voor minder gedragsproblemen.
Vragen die aan bod komen zijn:
 Hoe draagt een schaal voor emotionele ontwikkeling bij aan het nemen van het
perspectief van de ander?
 Zijn er ook andere manieren om het perspectief van de cliënt te leren nemen?
 Wat zijn de beperkingen van de schalen voor emotionele ontwikkeling?
Het NEED symposium is onderdeel van een internationaal driedaagse conferentie met als
de ontwikkeling van de verkorte schaal.
Doelgroep:
De studiemiddag is voor gedragsdeskundigen, begeleiders, vak-therapeuten, managers
en ouders die meer willen horen over de relatie tussen perspectief nemen en het gebruik
van een schaal voor emotionele ontwikkeling. De deelnemers van de driedaagse
internationale conferentie nemen ook deel aan de studiedag.
Aanmelden kan via de website van Fortior: https://www.fortior.info/ kennis -envaardigheden/schaal-voor-emotionele-ontwikkeling-enhet-perspectief-van-de-client.
Meer informatie kunt u vinden op de website van Bartiméus onder nieuws.

5- Stand van zaken SEN-SEO

SEN-SEO ( SEN vzw en Schaal Emotionele Ontwikkeling) startte in 2009 als een
project.
Doel was om emotionele ontwikkeling als gedachtegoed en werkinstrument ingang te
doen vinden in de praktijk.
Inmiddels is SEN-SEO uitgegroeid tot een referentiekader dat steeds meer
praktijkwerkers in Vlaanderen - en ook daarbuiten- in beweging brengt rond
emotionele ontwikkeling en emotionele draagkracht van mensen met een beperking.
Het werkterrein van SEN-SEO is breed. Naast vorming, coaching en
methodiekontwikkeling investeren ze ook in de wetenschappelijke onderbouwing van
de instrumenten en internationale netwerkvorming. De Regiegroep van SEN-SEO
zorgt voor de coördinatie en afstemming van al deze activiteiten. Door de omvangrijke
praktijkervaring kon de regiegroep in de afgelopen jaren bestaande instrumenten
herzien. Dat resulteerde onder meer in een nieuwe schaal voor emotionele
ontwikkeling, namelijk SEO-R² die 4 december 2015 werd gepresenteerd tijdens het
symposium Kere Ke Were.
Meer weten?
Zie www.kennisplein.be onder thema Emotionele ontwikkeling en de nieuwe website
www.sen-seo.be waar ook de presentaties van het symposium op te vinden zijn.
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6-Leerlijn Ontwikkelingsbenadering
In de afgelopen jaren heeft FORTIOR veel scholingsactiviteiten georganiseerd op het
gebied van emotionele ontwikkeling voor professionals in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking. Deze scholingsactiviteiten betreffen de theorie van Anton Došen
en de toepassing ervan in de praktijk. Om het verband aan te geven tussen al die
verschillende cursussen en studiedagen is de leerlijn Ontwikkelingsbenadering
ontwikkeld. In de ontwikkelingsbenadering wordt aandacht besteed aan de emotionele
ontwikkeling en aan de invloed van dit aspect op andere ontwikkelingsaspecten, met
name op organisch-functionele, cognitieve en sociale ontwikkeling.
Kern van de leerlijn zijn leerdoelen op de gebieden Kennis, Vaardigheden en Attitude.
Van de leerlijn kunnen alle disciplines in de zorg voor mensen met een verstandelijke
beperking gebruik maken. Niet alle onderdelen zijn voor een bepaalde discipline
interessant. Daarom zijn er aanbevolen “routes” voor bijvoorbeeld gedragskundigen,
psychodiagnostisch medewerkenden en vaktherapeuten.
Hoewel Anton Došen zijn Ontwikkelingsbenadering heeft ontworpen voor mensen met een
verstandelijke beperking, is het goed mogelijk, dat in de praktijk die benadering ook
helpend blijkt te zijn voor mensen met andere problemen en stoornissen en een normale
verstandelijke begaafdheid. Zo werd de ontwikkelingsbenadering bijvoorbeeld bij
leerlingen met ASS en een normale begaafdheid gebruikt.
Binnenkort kun je meer informatie over de leerlijn vinden op de site van FORTIOR.
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