Training ouderverstoting voor professionals
SKJeugd 37,0 pe
"Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een
goede relatie had, wil verbreken, onder invloed van de andere ouder. Het kind komt in een
loyaliteitsconflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tegen een ouder en voor de
andere ouder.
Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg" ©ernajanssen
Erna Janssen ontwikkelde de training ouderverstoting voor professionals voor hen die werken met
ouders en/of kinderen.
De training is bedoeld voor jeugdzorg, pleegzorg, kindertherapeuten, social workers,
gedragsdeskundigen, orthopedagogen, gezinscoaches, leraren en docenten.
Tijdens de gastles besteedt Sietske Dijkstra www.sietske-dijkstra.nl aandacht aan een mogelijke
relatie met verborgen geweld.
Een oud-deelnemer van de training verzorgt de presentatie “kennis van ouderverstoting”.
Een ervaringsdeskundige ouderverstoting beantwoordt vragen van de deelnemers.
Na afloop van de basistraining heeft de professional:
•
kennis van ouderverstoting;
•
weet van theoretische achtergronden;
•
zicht op signalen van ouderverstoting van kinderen en ouders;
•
kennis van de verschillende niveaus van ouderverstoting;
•
kennis van patronen die ouderverstoting in de hand werken;
•
handvatten om zorgelijke signalen te benoemen naar ouders
•
kennis van de verschillende systemische tools ©ernajanssen die werken bij
ouderverstoting;
•
geoefend met een systemische intake ©ernajanssen;
•
geoefend met gesprekstechnieken om ouderverstoting bespreekbaar te maken;
•
kennis van de (Europese) rechten van het kind.
Waar
Trainingen worden verzorgd in Olst.
Wanneer
De training gaat definitief door bij 6 deelnemers.
We starten om 12:30 uur en eindigen om 17:00 uur.
Dag 1.
2 november 2018
Dag 2.
9 november 2018
Dag 3.
23 november 2018
Dag 4.
7 december 2018
Kosten
De kosten voor de training bedragen 950,00 euro exclusief btw. inclusief koffie, thee en materiaal.
Deze training werd eerder vergoed door de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting MEE,
Jeugdbescherming en diverse basisscholen en gemeenten.
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Studiebelasting
De training bestaat uit vier bijeenkomsten en een uur e-supervisie. We werken met
thuisopdrachten. Reken op 4 SBU per week. De training wordt afgesloten met een paper of
presentatie over ouderverstoting. Accreditatie www.SKjeugd.nl 37.0 punt

Voor informatie en aanmelding: Erna Janssen
info@deFamilieAcademie.nl

0617445612

www.defamilieacademie.nl

Wat deelnemers zeggen over de training:

Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Ik zet me hier ook bij ouderverstoting voor in,
nu ik dit herken.
Deze training zet ouderverstoting op de kaart. Voor mij als professional zeer leerzaam.
Een verrijking door de signalen, inzichten en aanpak.
Ik herken ouderverstoting nu sneller in de praktijk.
Ouderverstoting = kindermishandeling, is nu ook mijn visie.
De training gaf me herkenning in huidige casuïstiek. Het werd me duidelijk dat nadenken,
verdiepen en uitvragen belangrijker zijn dan het denken in snelle oplossingen.
Ik leerde tijdens de training signalen herkennen, ouderverstoting bespreekbaar maken en
reflecteren op mijn eigen handelen in casuïstiek.
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