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Als je aan jonge kinderen denkt, plopt het woord "ontwikkelen" vast ook snel bij je op. Want jee, wat gebeurt er toch veel in

die eerste levensjaren! Hoewel er veel aangeboren competenties bij baby's aanwezig zijn, dient er ook nog heel veel geleerd

te worden. Van theoretische kennis; zoals de betekenis van woorden, tot aan vaardigheden en sociale verbanden. 

Dat leren gaat bij een jong kind letterlijk met vallen en opstaan. Wij als volwassenen zijn er om te helpen reguleren en op te

vangen. Een veilige cirkel van veiligheid en vertrouwen :-). En dit houdt niet op na de kindertijd...

Deze week benutten we de kennis over ontwikkelingspsychologie en trekken wie die door naar het proces waar we als

professionals in zitten. En we bieden je verschillende mogelijkheden om je eigen proces verder te ontdekken, dus check

snel wat we deze week voor je klaar hebben staan. 



Ook binnen je organisatie of regio wil je een veilig

leerklimaat zodat professionals hun vleugels kunnen

spreiden en vertrouwen hebben in hun eigen competenties.

Je wil dat er ruimte is om te oefenen met nieuwe

vaardigheden. Dat ze zich meer bekwaam gaan voelen. 

Samen met je team spreken over een veilige (leer)klimaat

maakt de behoefte van je team expliciet. En het maakt

duidelijk wat ze daarbij van de organisatie nodig hebben. 

Nodig je team uit om samen te spreken over de bovenste

helft van de cirkel (op ontdekking uit gaan) en de onderste

helft van de cirkel (steun krijgen en veiligheid zoeken). 

Zillah Holtkamp

Directeur IMH Nederland

 Reflectie op een veilig leerklimaat

 Tijd voor je eigen ontwikkeling



Ontwikkelen betekent dat er ook ruimte is om af en toe stil

te staan en op te laden. Om even afstand te nemen van alle

dagelijkse werkzaamheden en te voelen waar je behoefte

aan hebt. 

We jagen soms veel te veel door, en zeker in rollen waar je

aanjager of verantwoordelijke bent. Daarom aan jou de

vraag:

Wanneer heb jij voor het laatst bewust een moment gehad

om na te denken over je eigen ontwikkeling? 

En wat heb jij nodig om jouw collega's die zich willen door

ontwikkelen op Infant Mental Health te ondersteunen? 

Webinar: Infant Mental Health helpt je organisatie en regio

te veranderen

Hoe kan je als leidinggevende of beleidsfunctionaris

verbinden tussen alle jonge kind initiatieven die er zijn? Op

welke wijze kan je medewerkers en teams ondersteunen in

hun ontwikkelproces om meer preventief te werken? En hoe

kan het werken vanuit de IMH-visie de lokale coalities van

Kansrijke Start een impuls geven. 

 Inschrijving geopend: gratis afsluitende webinar 



In deze gratis webinar krijg je praktische handvatten hoe je

een visie ontwikkelt om jonge kind professionals duurzaam

te laten samenwerken.

Ben je geïnteresseerd in opleidingen op het gebied van 
Infant Mental Health of interesse in incompany 
trajecten? In de vlog (via button hieronder) vertelt Marilene

de Zeeuw  over het aanbod Leren van IMH Nederland. 

Daarnaast geven we op donderdagavond 27 mei en

donderdagavond 17 juni om 19:30 een Q&A op onze

Instagram. Marilene de Zeeuw zal dan met collega's vragen

beantwoorden op het gebied van opleidingen Infant Mental

Health. Houd onze social media in de gaten om deel te

nemen!

Vlog aanbod leren IMH Nederland

De Emotional Availibility Scales (EAS) gebruiken IMH-

professionals om de kwaliteit van de ouder-kind relatie in
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 Infant Mental Health integreren in de praktijk

 Emotionele beschikbaarheid & leiderschap
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beeld te brengen. 

In het boek "The Universal Language of Love" beschrijft

Zeynep Biringer (een van de ontwikkelaren van de EAS) hoe

de EAS ook toepasbaar is om de kwaliteit van andere

relaties in beeld te krijgen. Zoals die tussen leidinggevende

en teamleden. 

Boeiend om via observatie of vragenlijst in beeld te brengen

hoe emotioneel beschikbaar je bent voor collega's 
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