Praktische info
Ons Alianza team bestaat uit :
Projectverantwoordelijke:
Vanessa Maes
Vestiging Dilbeek :
Vanessa Maes
Christel Cornelis
Vestiging Haacht:

Hebt u nog vragen ?
Aarzel niet om ons te contacten !

Marleen Huybens

Vanessa Maes
Prijs?
Alianza is een project van CGG PassAnt vzw.
We zijn gebonden aan het tariefbesluit van de
CGG.

Een sessie kost 11 euro per uur. In bepaalde
omstandigheden ( OMNIO statuut) komt u in
aanmerking voor verminderde bijdragen
(4 euro )

Alianza & CGG PassAnt vzw
Ninoofsesteenweg 358
1700 Dilbeek
02/569 19 10

info@alianza.be

www.alianza.be

U werd doorverwezen
naar Alianza ?

Wat kan je van ons verwachten?

Wat kan je niet van ons verwachten?

Binnen het project Alianza bieden wij
psychotherapeutische
ondersteuning
aan ouders (individueel) die zijn vast
gelopen in de conflicten tijdens of na
een scheiding.
U kan bij ons terecht voor:


oudertherapie: voor één ouder of
voor beide ouders (parallel)



ouders - kind begeleiding ikv
contactbreuk (hierbij worden
steeds beide ouders én de kinderen uitgenodigd)



een individueel traject met de
kinderen kan enkel indien beide
ouders parallel een traject aangaan
binnen Alianza en heeft vooral tot
doel het vergroten van hun weerbaarheid en in beeld krijgen van
hun noden.

Voor meer info : www.alianza.be

Hoe kan je je aanmelden?

U kan zich aanmelden op
nummer : 02/ 569.19.10

Wij bieden geen bemiddeling, noch kunnen
wij aangesteld worden als gerechtsdeskundige. Dat betekent dat wij :


Je
zullen
aanspreken
in
je
ouderrol en steeds vertrekken vanuit de
kindpositie



op zoek gaan naar de onderliggende patronen die ervoor zorgen dat jij vastloopt in het conflict en hoe deze te doorbreken.



niet
met
je
zoeken
naar
concrete afspraken, het opstellen van
een ouderschapsplan of een verandering
in de regeling.



geen inhoudelijke verslaggeving maken
voor de doorverwijzer. Wij houden de
doorverwijzer op vraag wel op de hoogte van de stand van zaken mbt formele
afspraken.

Wekelijks wordt op donderdagnamiddag
van 13.30 u tot 15.30 een vast moment
voorzien, waarop u één van onze teamleden telefonisch kan bereiken om uw
vraag/verwachting te beluisteren.


Bent u verwezen door rechtbank ?

1 keer per maand organiseren we een
informatiesessie, waar we onze werking,
aanbod en visie uitleggen. De data van
deze infosessies vindt u op onze website.
U kan zich inschrijven voor deze sessie
via telefoon of mail. Na het volgen van
deze sessie kan u zich indien u wil aanmelden.


Contacteert u ons op eigen initiatief
of verwezen door vrijwillige hulpverlening?

U kan contact opnemen tijdens ons permanentiemoment om u aan te melden

