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Werken aan
duurzaam
ouderschap
Training voor hulpverleners
die te maken hebben met
geëscaleerde conﬂictscheidingen

Medewerkers leren:
Wat doe je
als een ouder ongerust is en vreest
voor geweld of ontvoering door de
andere ouder?
Hoe raak je
als hulpverlener niet ingezogen in
spiralen van wederzijdse woede en
afkeer?

Wat heb je nodig

Doelgroep:
professionals in de wijkteams,
de CJG’s en de jeugdbescherming

Aanbod:
geaccrediteerde, tweedaagse
training ‘in company’, aan te
vullen met verdiepende modulen.

als hulpverlener om niet
machteloos en of partijdig te
worden?
Welke intensievere
of specialistische hulp is er voor
ouder en kind?

Ook mogelijkheid tot
open inschrijving.

Facebook: duurzaam ouderschap
Site: www.werkenaanduurzaamouderschap.nl

• wanneer er sprake is van een
verstoord ouderschap, de
verschillende aspecten;
• de ontwikkeling van het
conflict in te schatten adhv de
escalatieladder van Glasl;
• herdefiniëren van de partner
relatie naar ouderschap relatie;
• vanuit een systeemgerichte
benadering te kijken naar
patronen en de verbondenheid
van alle gezinsleden;
• hevige emoties van ouders te
herkennen als indicatie voor
gevaar;

• doorslaggevend te werken met
het netwerk van gezinnen;
• gesprekken te voeren met
kinderen en aandacht te
hebben voor hun veiligheid en
welzijn (Signs of Safety);
• de-escaleren en kalmeren;
• hun eigen professionele
integriteit te bewaken en
positie in te nemen;
• de grenzen van hun
hulpverlening en op tijd door
te verwijzen.
• werken met de richtlijn
‘scheiding en problemen van
jeugdigen’ (nji, 2015)

Deze training is ontworpen in nauw overleg met toonaangevende
experts. Onze ervaring is dat het aanbod goed aansluit bij de concrete
scholingsbehoefte van ambulante werkers in het preventieve domein
van de zorg.
Wij gebruiken de laatste inzichten en actuele literatuur op het gebied
van complexe scheidingen. Met als uitgangspunt (door deelnemers
ingebrachte) casuïstiek reiken wij theorie, instrumenten en
oefeningen aan met als doel het verhogen van de competentie van de
hulpverleners in het omgaan met deze ingewikkelde materie. Het is
topsport.

