Beschermjassenpoli
transculturele hulp aan individuen en/of families
Een bezoek aan de Beschermjassenpoli Noord Nederland, misschien iets voor uw cliënt?
Bent u hulpverlener en bent u benieuwd of de Beschermjassenpoli iets voor uw cliënt(en) kan
betekenen?
De poli is met name bestemd voor mensen die zich in een ‘liminele’ fase in hun leven bevinden.
Een drempelfase, waarin het oude verloren is, maar het nieuwe nog niet gevonden is.
Aanleidingen kunnen zijn: migratie, echtscheiding, overlijden, verlies van werk en vaak een
opeenstapeling daarvan.
Zo werkt de poli
In aanvulling op het reguliere zorgaanbod, waarin over het algemeen sprake is van een-opeen-contacten, werkt de poli met een kring van mensen met diverse achtergronden,
levenservaring en deskundigheid. Wij denken mee, we kijken mee en leven mee in de vorm van
een familieberaad. Met als doel een breder en/of dieper beeld van de hulpvraag te krijgen en
gaandeweg het bewustzijn te vergroten. Ook gaan we, onder andere met behulp van het
genogram, op zoek naar de krachtbronnen die binnen de eigen familie(achtergrond) of het
eigen netwerk aanwezig zijn. Wanneer de hulpvrager die krachtbronnen herontdekt, wordt dat
ervaren als een ‘beschermjas’ waarmee een steviger draagvlak wordt gecreëerd om de
problemen beter aan te kunnen. Vertrouwde oplossingen die in het verleden goed werkten,
kunnen worden ingezet in de nieuwe situatie.
Opleiding en vakkennis
De werkwijze van de poli is geïnspireerd op de Beschermjassenmethodiek van Kitlyn Tjin a Djie
en het gedachtegoed van Marie Rose Moro. Alle polileden zijn, naast hun reguliere opleidingen
en vakkennis, geschoold in de Beschermjassenmethodiek door Kitlyn Tjin a Djie.
Praktische zaken
Het polibezoek duurt circa 1 1/2 uur en is in principe eenmalig. Om een onafhankelijke status te
waarborgen zijn er geen kosten verbonden aan het polibezoek. In plaats daarvan vragen wij
een vrijwillige of symbolische bijdrage. U kunt meekomen met uw client (en zijn of haar gezin).
De poli is open elke 3e woensdag van de maand, in Gieten, tel.: 0598 468599. Op onze website
onder ‘aanbod’ vindt u meer informatie over het polibezoek.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden per telefoon of email via www.beschermjassenpoli.org.

