Persbericht

Alianza brengt vernieuwend boek uit voor ouders in een
hoogconflictscheiding.
Waarom geraken sommige ouders verstrikt in een hoog conflictscheiding en wat maakt dat ze daar
maar niet uit geraken? Wat kunnen ouders zelf actief doen om het conflict niet te laten escaleren en
de last van hun kind te verkleinen of mee te dragen? Alianza, een project gespecialiseerd in het
therapeutisch werken met ouders in een hoogconflictscheiding van CGG PassAnt vzw, brengt begin
juni ‘Blijven staan ondanks de storm’ uit. De auteurs, Vanessa Maes en Christel Cornelis, richten zich
tot ouders die worstelen om als ouder te kunnen blijven staan in de stormachtige periode tijdens en
soms lang na een scheiding. ‘Het boek is bedoeld voor ouders die vaak al een hele weg aflegden
binnen hulpverlening, al dan niet in combinatie met allerlei juridische procedures, en zich niet
geholpen of begrepen voelen’, vertelt projectverantwoordelijke Vanessa Maes.
De auteurs hebben ruime ervaring in het therapeutisch werken met kinderen, jongeren en gezinnen,
specifiek met gezinnen in deze situaties. Hun samenwerking heeft geleid tot dit boek. ‘Blijven staan
ondanks de storm’ legt in een heldere taal uit waarom het in sommige situaties niet lukt om ‘samen’
ouder te blijven en te overleggen rond de kinderen. “Een scheiding mag nooit geminimaliseerd
worden, noch voor ouders, noch voor kinderen. In dit boek wordt scheiding belicht vanuit een rouw –
en traumaperspectief, waarbij de manier waarop iemand met een scheiding omgaat raakt aan eerder
opgelopen kwetsuren in belangrijke relaties”, aldus de auteurs.
Naast een theoretisch kader, biedt het boek vooral concrete handvatten voor ouders om zèlf aan de
slag te gaan, los van de andere ouder. “Waar andere vormen van hulpverlening aan ouders in scheiding
zich steeds richten op beide ouders en de focus leggen op het ‘samen’ ouders zijn, kiezen wij bewust
voor een andere weg. We helpen ouders om hun eigen ouderschap vorm te geven parallel aan de
andere ouder, zelfs wanneer de conflicten niet stoppen” Er worden elementen uit verschillende
therapievormen vertaald in concrete tools om mee aan de slag te gaan. Daardoor is het boek eveneens
bruikbaar voor hulpverleners.

“Dit boek geeft moed en hoop en blijft toch met beide voeten op de grond. Het biedt perspectief.
Voor ouders en voor kinderen. En net dat hebben we rond dit thema broodnodig.” zegt Bruno Van
Obbergen, de kinderrechtencommissaris die het voorwoord van het boek schreef
De auteurs streven naar meer erkenning voor de onmacht van deze ouders, die hun kinderen graag
zien, maar meegesleurd worden in de draaikolk van conflict. Ze besluiten met een hoopvolle noot:
“We hopen vooral, vanuit onze achtergrond als kindertherapeuten, deze ouders te ondersteunen om
zelf hun kind uit de knel te halen, zonder afhankelijk te zijn van de andere ouder.”

Meer informatie, mogelijkheid tot interviews en foto’s via:
Vanessa Maes – Christel Cornelis - CGG PassAnt vzw, Ninoofsesteenweg 358, 1700 Dilbeek,
02/569.19.10 of 0478/751.802
www.alianza.be

Iets over de auteurs.
Beide auteurs zijn werkzaam bij Alianza, een project van CGG PassAnt vzw. Beiden hebben meer dan 15 jaar ervaring in het
therapeutisch werken met kinderen, jongeren en hun gezin.
Vanessa Maes is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Ze richtte Alianza 12 jaar geleden op. Christel Cornelis is
maatschappelijk assistent en psychotherapeut. Na jarenlange ervaring als kinder- en gezinstherapeut binnen een Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg en als zelfstandig psychotherapeut, kwam ze 2 jaar geleden Alianza inhoudelijk versterken.

Iets over het project Alianza.
Alianza is een project, verbonden aan CGG PassAnt vzw dat, onder de leiding van Vanessa Maes, in Vlaams Brabant, sinds
meer dan 10 jaar therapeutisch werkt met ouders, kinderen en belangrijke derden in hoogconflictscheidingen. Naast
individuele therapie organiseren ze, in samenwerking met andere partners, verschillende informatieavonden in de regio.
Daarnaast geven ze een praktijkgerichte opleiding en intervisie aan hulpverleners die vastraken in het werken met ouders in
hoogconflictsituaties.
Dankzij de inbedding in CGG PassAnt vzw , nu een 7-tal jaar geleden, kunnen ze de hulpverlening toegankelijk maken voor
ouders, onafhankelijk van hun financiële situatie. Het netwerk van het CGG zorgt er tevens mee voor dat ze de opgebouwde
expertise kunnen beschikbaar stellen voor andere sectoren en voor een breder publiek.
In de toekomst hopen ze met Alianza ertoe bij te dragen de hulpverlening aan ouders in deze zeer complexe scheidingssituaties
te specialiseren en ook in andere regio’s aan te bieden.
Maatschappelijk hopen ze op meer begrip voor kinderen en jongeren en hun ouders in deze zeer pijnlijke en complexe situaties.

