Praktische info
Wanneer?
28 april, 12 en 26 mei 2020
Telkens van 9u30 tot 16u00

Locatie?
CC Oud Gasthuis - Zaal Norberta
Huinegem 4, 1730 Asse
Vlakbij Station Asse
Ondergrondse betaalparking in Huinegemstraat

Interesse? Vragen? Contacteer ons!
Voor inhoudelijke vragen:
Vanessa Maes

Alianza - CGG PassAnt vzw
Ninoofsesteenweg 358
1700 Dilbeek

Bij betalen voor 1/02/2020 krijg je een korting
van 50 euro

Inschrijven?
Kris Geeroms : 02/569.19.10
kris.geeroms@passant.be

info@alianza.be

Max. 20 deelnemers

ondanks de storm
Handvatten

om te werken met ouders
Voor praktische vragen:

in een hoogconflictscheiding

Kris Geeroms

en bij oudervervreemding

CGG PassAnt vzw
Ninoofsesteenweg 358
1700 Dilbeek
02/569 19 10
kris.geeroms@passant.be

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

Blijven staan

02/569 19 10

Kostprijs?
400 euro (boek inbegrepen)

3-daagse praktijkgerichte
opleiding voor therapeuten

Blijven staan ondanks de storm

Een 3- daagse praktijkgerichte opleiding voor
therapeuten, coaches en begeleiders
(psychologen, eerstelijnhulpverleners, maatschappelijk werkers met een begeleidingsopdracht, gezinsbegeleiders,… ) die handvatten
zoeken in het werken met ouders in een
hoogconflictscheiding of bij oudervervreemding.
Alianza, een project van CGG PassAnt vzw,
werkt vanuit een systeem therapeutisch kader met ouders in hoog conflict die owv hun
onderlinge strijd de noden van hun kind uit
het oog dreigen te verliezen. We werken volgens de visie van parallel solo ouderschap en
ontwikkelden vanuit de praktijk een concrete
methodiek
om
in
deze
complexe
situaties therapeutisch te werken zonder als
hulpverlener meegezogen te worden in de
strijd.
Wanneer u inschrijft voor deze opleiding,
ontvangt u een exemplaar van het boek
‘Blijven staan ondanks de storm’.

Opbouw van het programma

In deze 3 -daagse hoor je heel concreet hoe wij
werken. We belichten het kader en de visie, we
zoomen in op de pijlers van onze methodiek en
geven concreet materiaal om mee aan de slag te
gaan. Doorlopend laten we ruimte voor vragen
en casuïstiek, die ingebracht wordt door de
deelnemers.

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

Wie wenst, kan zich na het volgen van de 3daagse kandidaat stellen om ons netwerk te vervoegen en ons verhaal mee uit te dragen.

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?



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



Wat gebeurt er tussen ouders in een

hoogconflictscheiding en hoe maak je
ouders hier bewust van?


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



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



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 oudervervreemding? Wat is
haalbare hulp? Wat is nodig aan minimale motivatie bij alle betrokkenen om
deze hulp te kunnen bieden?

