Expertisecentrum Pompeii organiseert scholing over
onder andere verlofbegeleiding, veilige werkrelaties,
klantvriendelijk beveiligen, veilige en beheersbare
grenzen, forensisch methodisch werken en werkplezier in de (justitiële) zorg. Pompeii is onderdeel van
de Pompestichting, een instelling voor forensische
psychiatrie.
De vraag: ‘Wat werkt hier en nu?’ is een belangrijk uitgangspunt voor onze programma’s. Daarom is kennismaking een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.
Daarbij werken we altijd met de praktijkervaringen van de deelnemers, spelen
acteurs een belangrijke rol in onze trainingen en experimenteren we met alternatief gedrag, nieuwe gezichtspunten en onorthodoxe invalshoeken.
Graag nodigen wij u uit tot een nieuwsgierig en onderzoekend leerproces met
ruimte voor vragen, twijfels, onzekerheid, moeilijkheden, vallen en opstaan. Dan
ontdekken we immers kansen voor persoonlijkev groei en professionele ontwikkeling. We bieden kwaliteit, maatwerk en letten op de kosten. Graag informeren wij
u over alle mogelijkheden. Voorbeeldprogramma’s zijn:

Welkom!
Klantvriendelijk beveiligen in praktijk
Deze praktijktraining is gemaakt voor medewerkers van
de receptie, communicatie en beveiliging van instellingen
en bedrijven. Deelnemers ontwikkelen een klantvriendelijke
werkhouding met behoud van maximale veiligheid voor cliënten, collega’s en bezoekers.

Tot Hier! En Nu Verder.
Over agressie als gevolg van complexe
casuïstiek
Na de training zijn de deelnemers zich bewust van hun eigen
veilige grens (‘Tot Hier!’) en in staat om deze te hanteren in
hun werkrelaties. Aandacht krijgen: oorzaken van agressie,
de veilige werkvloer, de-escalatie van agressie en herstel van
een veilige samenwerking met de cliënt (‘En Nu Verder.’).

Buigen of Barsten?
Veiligheid als vaardigheid, dat kun je
gelukkig leren
Regelmatig ervaren medewerkers in gezondheidscentra agressie
door patiënten. Het gaat om zowel verbale agressie als om
bedreiging, belediging, vernieling of fysiek geweld. In deze
workshop komt het stellen van grenzen aan de orde, wordt
‘wat werkt’ uitgezocht met een acteur en bespreken we huisregels en agressieprotocollen.

Samen Uit? Samen Thuis!
De training verlofbegeleiding
Dit scholingsprogramma (justitiële) verlofbegeleiding is voor
medewerkers, werkzaam in de forensische zorg. Het programma bestaat uit de basistraining SUST en de follow-up
(SUST 2.0) met certificering en intervisie en werkplaatsen
voor trainers.

Intercom
Interculturele communicatie voor meer en
beter samen
Met bewuste en betere communicatie en het adequaat omgaan met verschillen ontwikkelen we meer wederzijds begrip
en vertrouwen. En dat helpt bij een goede behandeling van
allochtone patiënten. Bewustwording, het cultureel interview
en praktijksituaties zijn onderwerp van gesprek en oefening.

Niets dan de waarheid!
Getuigen-deskundigen voor de rechtbank
De training voor getuigen-deskundigen is bedoeld voor behandelcoördinatoren en gedragswetenschappers met een
rapportagerol tijdens verlengingszittingen van de rechtbank.
Effectieve presentatie- en informatievaardigheden zijn onderwerp van gesprek en oefening. Speciale aandacht krijgen
de dilemma’s door tegenstrijdige belangen (rechterlijke macht Tbs-patiënt - behandeling) en samenwerking in de keten van
justitie en forensische zorg.

SMART behandeldoelen
Daar worden cliënten beter van!
In deze cursus leren deelnemers om hun behandeldoelen
specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en in tijd gebonden
op te schrijven. Met deze doelen kan ook de cliënt uit de voeten.
Na de cursus kunnen de deelnemers hun doelen concreet,
begrijpelijk en wervend formuleren. Wat gaan we doen?
Hoe? Wanneer klaar?

Zelfdoding, maak het bespreekbaar
Multidisciplinaire richtlijn suïcidepreventie in
praktijk
In deze praktijktraining voor diagnostiek en aanpak van suïcidaal gedrag leren deelnemers om suïcide te voorkomen
conform de landelijke Multidisciplinaire Richtlijn (MDR). De
CASE-methodiek is leidend. Het doel is om suïcidaal gedrag
bespreekbaar te maken, met risico- en beschermende factoren als onderdeel van het veiligheidsplan.

Regie-theater:
responsieve communicatie
Tijdens het regie-theater met cliënten/patiënten oefenen deelnemers met actief luisteren-zonder-oordeel. De deelnemers
spelen geen rol, maar zichzelf: de professional voert een
gesprek met een cliënt/patiënt over alledaagse zaken. Het
regie-theater helpt om passende oplossingen te ontwikkelen
voor communicatie- en interactieproblemen.

Vreemd gedrag?
Tijdens dit programma leren facilitaire medewerkers van alles
over de (forensische) psychiatrie. Onderwerpen van gesprek
en oefening zijn: psychiatrische ziektebeelden (vreemd gedrag),
begeleidingsstijlen en motiveren, van tegenwerken naar samenwerken.

We organiseren onze programma’s ‘in-company’ of met open inschrijving.
Vanzelfsprekend houden we volledig rekening met uw praktijk, vragen
en mogelijkheden.
Bel expertisecentrum Pompeii: (024) 359 49 90
of mail naar: pompeii@pompestichting.nl
Expertisecentrum Pompeii - Tarweweg 10, 6534 AM Nijmegen.
www.pompestichting.nl
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