Beste vrienden, collegae, geïnteresseerden,
Deze mail komt er naar aanleiding van het feit dat u destijds interesse uitte omtrent hetzij het
symposium rond Jongerenveerkracht dat er ging komen met de mensen van VIGEZ, of de
Masterclass Jongerenveerkracht om met de meetschalen zelf aan de slag te kunnen gaan.
Of omdat u werkt met kwetsbare jongeren, of mensen kent die er mee werken en interesse
zouden kunnen hebben. Gelieve dus zeker deze mail door te zenden naar wie u daarbij in
gedachten komt…
Wat de Masterclass Jongerenveerkracht betreft, voor wie zelf professioneel met de nieuwe
meetschalen aan de slag wil gaan om de kwetsbaarheid bij jongeren in te schatten en/of een
suïciderisicotaxatie te willen opstellen, hebben we goed nieuws! Vanaf juni 2019 zijn de
handleidingen en de vragenlijsten leverbaar bij de uitgever, dus we kunnen aan de slag!!
In samenwerking met Sonja Delbeecke van Konnekt-it (zie CC) bieden we vanaf deze
maand (vrijdag 21 juni de eerste maal te Gent) deze opleidingen aan! En we hebben
een duidelijk standpunt ingenomen wat kwaliteitsbewaking betreft (we willen niet weer
hetzelfde zien gebeuren zoals we bij de zelfverklaarde burnoutcoaches soms zagen!):
ENKEL WIE EEN DERGELIJKE MASTERCLASS VAN EEN GEHELE DAG VOLGT
KRIJGT DE TESTEN TER BESCHIKKING!
Op deze manier willen we een minimum aan garantie bieden aan cliënten/patiënten die
op zoek gaan naar deskundig advies en diagnostiek dat ze bij een degelijk opgeleid
iemand terecht komen. Alle deelnemers van een dergelijke opleiding in Vlaanderen en
Nederland worden immers nadien opgenomen in de overzichtslijst van erkende
afnemers van deze meetschalen, net zoals we dat voor de volwassenenversies doen.
Deze lijst staat gepubliceerd op de website www.michaelportzky.be en is voor
iedereen zichtbaar. We hopen hiermee zowel de patiënten te helpen, alsook een extra
beloning/erkenning te bieden aan diegene die de moeite doen om zich te bekwamen.
Deze masterclass beslaat een gehele dag waarin de theorie achter het veerkracht en
stressverhaal tot in de diepte uitgespit wordt, waarna men leert om die twee versies van die
nieuwe JVK Jongerenveerkrachtschaal (een voor de leeftijdsgroep 12-14 en eentje voor
15-18) te scoren en interpreteren.
Eens ingeschreven krijgt men ook reeds een exemplaar van beide opgestuurd, zodat men
indien gewenst al meteen tijdens die opleiding aan de slag kan gaan met een echte casus,
die men vooraf liet invullen! Deelnemers krijgen ook de handleiding, 25 exemplaren van
beide testformulieren, een Excel scoringsmodule en een exemplaar van het nieuwe boek
Jongerenveerkracht mee. Dankzij de samenwerking met Konnekt-it is het ook mogelijk de
KMO-portefeuille te gebruiken! De prijs voor dit gehele pakket, eten inbegrepen, bedraagt
499 euro (voor niet Konnekt-it leden), 299 euro via de KMO-portefeuille.
Inschrijven kan via de website www.michaelportzky.be of www.konnekt-it.be De voorlopige
eerste data zijn 21/juni, 4 sept, 18 okt en 22 nov. Voor organisaties die meer dan 5
personen/personeelsleden willen inschrijven is het een interessantere optie om deze

Masterclass intern te laten geven; neem ook hiervoor contact met op ons om de prijzen
daarvoor te krijgen.
We hopen hiermee een verdere stap te zetten in het vroeger zoeken naar en aandacht
geven aan diegenen die het meest at risk zijn, en dit op een wetenschappelijke,
gevalideerde en objectieve manier.
Amicale groet, en zoals gezegd ook dank voor het doorsturen van deze info naar diegenen
waarvan je denkt dat ook zij interesse zouden kunnen hebben in het werken met dergelijke
meetschalen.
Michael Portzky

