Praktische info

Interesse? Vragen? Contacteer ons!

Wanneer?
6, 11 en 27 november 2018 telkens
van 9u30 tot 16u00

Locatie ?

Voor inhoudelijke vragen:

Blijven staan

Vanessa Maes
Alianza & CGG PassAnt vzw

CC Oud Gasthuis - Zaal Norberta Huinegem 4, 1730 Asse

Ninoofsesteenweg 358

(Vlakbij Station Asse

02/569 19 10

- Ondergrondse betaal

parking in Huinegemstraat aan democratische
prijs )

1700 Dilbeek

vanessa.maes@passant.be

Kostprijs ?
Voor praktische vragen:

(betalen voor 1/09 is korting van 50 euro)

Kris Geeroms

Inschrijven en informatie ?

CGG PassAnt vzw

Kris Geeroms

Ninoofsesteenweg 358

02/569.19.10

1700 Dilbeek

kris.geeroms@passant.be

02/569 19 10

Zodra u ingeschreven bent, ontvangt
u een bevestigingsmail met betalings
modaliteiten. U bent pas definitief
ingeschreven zodra we uw betaling
ontvangen hebben.

ondanks de storm
Handvatten

om te werken met ouders

400 euro ( boek inbegrepen)

Max. 20 deelnemers

3-daagse praktijkgerichte opleiding voor
hulpverleners

in een hoogconflictscheiding

Blijven staan ondanks de storm

Een 3- daagse praktijkgerichte opleiding voor
hulpverleners (CLB, CAW, psychologen, eerste-lijn hulpverleners, maatschappelijk werkers met een begeleidingsopdracht, gezinsbegeleiders,… ) die handvatten zoeken in het
werken met ouders in hoog conflictueuze
scheidingssituaties.

Opbouw van het programma

Tijdens deze 3-daagse zoomen
we in op de volgende thema’s :



Wat zorgt ervoor dat een scheiding
een hoogconflictscheiding kan worden? Waarom raken mensen vast?

In deze 3 -daagse hoor je heel concreet hoe wij
werken.



Hoe taxeer je of iemand in een hoogconflictscheiding zit en welke hulp nodig en haalbaar is?

Binnen Alianza, een project van CGG PassAnt
vzw, werken wij reeds meer dan 10 jaar vanuit een systeem - therapeutisch kader met
ouders in hoog conflictueuze scheidingssituaties. Vanuit onze ervaring hebben we een
aantal methodieken ontwikkeld om in deze
complexe situaties therapeutisch te kunnen
werken en als hulpverlener niet meegezogen
te worden in de strijd.

We delen onze ervaringen en vertalen onze methodiek met jullie naar jullie praktijk.



Wat gebeurt er tussen ouders in een

Doorlopend willen we ruimte laten voor vragen
en casuïstiek die ingebracht wordt door de deelnemers. Mogelijke casussen mogen bij voor de
start van de 2- daagse bezorgd worden.



Hoe krijg je de noden van het kind
weer in beeld?



Hoe versterk je ouders individueel in
hun eigen ouderschap ondanks het
conflict.

Tijdens deze driedaagse geven we een inkijk
in hoe wij aan de slag gaan met ouders die
soms jaren verwikkeld zijn in een juridische
strijd en daarbij soms de noden van hun kinderen uit het oog dreigen te verliezen.

Facultatief kan er na de opleiding ingeschreven
worden voor een aantal verdiepingsdagen voor
intervisie en casusbespreking.



Hoe kan het model van solo parallel
ouderschap een werkbaar alternatief
zijn voor ouders in conflict?



Hoe bouw je met ouders steunpilaren onder hun ouderschap



Wat is haalbare hulp bij contactbreuk
tussen een ouder en zijn of haar
kind? Wat is nodig aan minimale motivatie bij alle betrokkenen om deze
hulp te kunnen bieden?

hoogconflictscheiding en hoe maak je
ouders hier bewust van?

