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Sven Bussens
Content (in English):
Vigilant caretaking for teenagers is a comprehensive handbook for sessions
with parents and other responsible caretakers. This handbook provides
professionals with a concrete mindset, various tools, language guidance,
applications and techniques, all in order to work with parents in a solutionfocused way with the concepts of ‘the new authority’ and ‘non-violent
resistance’. The content of this handbook can be employed in groups, but
also in one-on-one sessions with parents.
Two strength-based systemic models meet in an empowering way. The
content is structured in four group meetings, containing psycho-education,
good practices, reflections on possible obstacles, assumptions and mindsets. In this book, the
professional will discover concrete and accessible ways to meet and work with a big range of
parents. At the same time the professionals learn about theoretical techniques and guidelines, so
they can feel comfortable as a group facilitator in solution-focused new authority and nonviolent resistance processes. The focus in this handbook is on daily parenting.
So far, there is no translation available in English. The handbook is in Dutch. We are looking
forward to all kinds of cooperations and/or translation deals. Please contact
sven@oplossingsgerichtcentrum.be
Read here more information out the Solution Focused Center in Belgium and its activities with New
Authority and NVR.
To order the book click here.

WAAKZAAM ZORGEN VOOR TIENERS
Sven Bussens

Inhoudelijk:
Jongeren opvoeden, het is geen kinderspel. Ouders doen hun uiterste best
om hun kinderen te begeleiden gedurende de soms chaotische puberteit en
de verdere ontwikkeling. Daarvoor moeten ze vaak balanceren tussen
kansen bieden en grenzen trekken. Dat de relatie tussen ouder en kind
daarbij onder spanning komt te staan is een veelvoorkomend gevolg. Hoe
kunnen ouders dan de opvoeding geven die ze willen geven en toch de goede
relatie met hun tiener behouden?

Waakzaam zorgen voor tieners is een uitgebreid handboek voor vormingsreeksen met ouders en
andere opvoedingsverantwoordelijken. De vormingsreeksen kunnen in groep georganiseerd
worden, tegelijkertijd zijn de praktische uitwerkingen en taal ook uitermate geschikt om
individuele ondersteuning te bieden aan ouders en opvoedingsverantwoordelijken.
Vanuit het oplossingsgerichte metamodel en Haim Omers opvoedingsconcepten ‘nieuwe
autoriteit’ en ‘geweldloos verzet’, bieden de krachtgerichte ouderbijeenkomsten handvatten
voor de dagelijkse opvoeding en de stressvolle situaties die hiermee soms gepaard gaan. Hierbij
wordt de focus gelegd op begrenzing vanuit nabijheid en zorg, met voortdurende aandacht voor
de positieve relatie tussen opvoeder en jongere.
Het boek is verschenen in het Nederlands. Wij staan open voor alle opties tot vertaling.
sven@oplossingsgerichtcentrum.be

Bio
Sven Bussens heeft twintig jaar klinische praktijkervaring in het werken met kinderen, jongeren,
ouders, leerkrachten en andere betrokken actoren. Relaties en gedrag staan hier steeds centraal.
Sven is ook actief als stagebegeleider en lesgever voor de opleidingsonderdelen
‘Gezinsondersteuning’ en ‘Coachen’ aan Hogeschool Gent, Faculteit Mens en Welzijn. Voorts is hij
medeoprichter van het Oplossingsgericht Centrum. Hij combineert het geven van workshops,
opleidingen, supervisies, intervisies en trainingen met eigen praktijken. Sven is intensief
opgeleid in het oplossingsgerichte metamodel en de opvoedingsconcepten ‘nieuwe autoriteit’ en
‘geweldloos verzet’.
Voor meer informatie
Aankoop boek: https://borgerhoff-lamberigts.be/boeken/waakzaam-zorgen-voor-tieners
Oplossingsgericht Centrum: www.oplossingsgerichtcentrum.be

