Omgaan met ouders en kinderen in hoogconflict na (echt)scheiding
Training voor professionals
Samenwerken met gescheiden ouders die blijven strijden is een klus. Ouders die elkaar niet
vertrouwen, ouders die ruzie maken waar je bij staat, ouders die elkaar beschuldigen van slecht
ouderschap, het heeft impact op jou als professional. Je raakt gemakkelijk gevangen in deze
problematiek. Voor je het weet word je meegezogen in de strijd en voel je irritatie, onmacht en druk om
te kiezen.
Combinatie Jeugdzorg heeft een expertisecentrum Echtscheidingshulpverlening opgezet. Hierin bieden
we meerdere vormen van hulp om kinderen en ouders, die te maken hebben met negatieve gevolgen
van een scheiding, te ondersteunen. Voor alle vormen van hulp geldt dat het kind hierin centraal staat.
Ook hebben we specifiek aanbod voor professionals, waaronder deze training.
Doelgroep
Professionals die te maken hebben met ouders in hoogconflict na (echt)scheiding en ouders in nieuw
samengestelde gezinnen, die op zoek zijn naar een duidelijke visie en positionering in het omgaan met
de ouders en het kind/de jongere.
Inhoud
Deze training biedt mogelijkheden om uit het conflict te blijven,
de strijd niet te versterken en om anders en breder te kijken dan
betrokkenen doen. Wie vanuit het strijdkader denkt, ziet vaak
geen uitweg meer, alleen redenen voor nog meer strijd. Om hier
een ander kader naast te zetten, is het nodig dat de professional
een visie heeft en zich positioneert.
Werkwijze
Focus op de ouders
Impact van het werken met ouders in hoogconflict op de professional
Het gedrag van ouders in conflict kan er monsterlijk uitzien. Hoe ga je hiermee om? Hoe blijf je zelf op
de been bij de zuigende werking van de strijd? Kun je meerzijdig betrokken blijven bij, en je inleven in
beide ouders?
Focus op de kinderen
Spreken met kinderen/jongeren die gevangen zitten in een loyaliteitsconflict tussen ouders, is een
mijnenveld
Een helder zicht op de mogelijke valkuilen helpt om als professional niet net als het kind ingezogen te
worden. Een veilige context creëren voor het spreken met het kind. Een duidelijke positie innemen als
professional en hiermee het kind uitnodigen om zelf een duidelijk standpunt in te nemen.
Resultaat
De deelnemer heeft na afloop meer ‘gereedschap’ bij het omgaan met ouders in hoogconflict na
scheiding en hun kinderen.
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Wat kunt u van ons verwachten?
Al onze trainers zijn HBO/WO opgeleide trainers en gecertificeerde jeugdzorgwerkers. De trainers zijn
ambulant hulpverleners, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers die werkzaam zijn bij
Combinatie Jeugdzorg. Per training worden altijd twee trainers ingezet.
Accreditatie
Deze training is voor geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals geaccrediteerd
met 13 punten (bij een 2-daagse training) door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
(SKJ). Combinatie Jeugdzorg heeft het Cedeo kwaliteitskeurmerk voor haar
volledige trainingsaanbod. Combinatie Jeugdzorg is een CRKBO geregistreerde instelling.
Tijdsinvestering en trainingsmateriaal
Eén of twee dagen, afhankelijk van de vragen en wensen van de doelgroep. Iedere
deelnemer krijgt ter voorbereiding een aantal artikelen om te lezen.
Locatie
De training vindt plaats op een van de hoofdlocaties van Combinatie Jeugdzorg. Bij meerdere
deelnemers vanuit een organisatie is het ook mogelijk de training incompany te geven.
Kosten informatie en aanmelden
Voor meer informatie over, prijzen van en aanmelden voor deze training kun je terecht bij het
expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- en gezinsprofessionals van Combinatie Jeugdzorg.
Zij helpen je graag verder.
• telefoon: 040 702 2982
• e-mail: expertisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl
Meer informatie vind je ook op onze website www.combinatiejeugdzorg.nl.
Combinatie Jeugdzorg: specialist in jeugdhulp
Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij complexe
vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is
gericht op het gezin en hun naaste omgeving. Samen werken
we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig
gecombineerd met hulp op een van de locaties van
Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in
een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we
cursussen en trainingen voor kinderen, jongeren, ouders en
professionals.
Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en MiddenLimburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond,
Veldhoven en Heibloem en ongeveer 30 kleinere locaties
verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen
wonen vooral in deze regio.
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