Training ouderverstoting voor professionals
“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 omgeving.
Het kind raakt in een innerlijk conflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de
ene en vóór de andere ouder.
Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg.
Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.” ©ernajanssen
Erna Janssen ontwikkelde in 2016 de geaccrediteerde training “ouderverstoting voor professionals”.
Deze training is bedoeld voor professionals in de jeugdzorg en pleegzorg, kindertherapeuten,
social workers, gedragsdeskundigen, orthopedagogen, gezinscoaches, leraren en docenten.
Tijdens de gastlessen verzorgen oud-deelnemers van de training een presentatie “kennis van
ouderverstoting”, werken met de MASIC, “rechten en plichten van ouders en organisaties” en
worden linken gelegd met huiselijk geweld.
Een ervaringsdeskundige ouderverstoting, opgeleid binnen deFamilieAcademie, beantwoordt
vragen van de deelnemers.

Na afloop van de training heeft de professional:
•
kennis van ouderverstoting;
•
weet van theoretische grondleggers en experts o.a. dr. Childress en Woodall;
•
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;
•
geleerd de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ©ernajanssen in te zetten;
•
inzicht in het belang van het gebruik van de MASIC
•
kennis van de verschillende systemische tools die werken bij ouderverstoting;
•
geoefend met een systemische intake;
•
geoefend met gesprekstechnieken om ouderverstoting bespreekbaar te maken;
•
kennis van de (Europese) rechten van het kind;
•
een eigen visie op contactverlies tussen één ouder en kind ontwikkeld;
Erna is licentiehouder van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en maakt die sinds
2012 voor veel professionals op maat. Sinds 2016 ook bij signalen ouderverstoting.

Waar
Trainingen worden verzorgd in Den Nul, Overijssel.
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Wanneer
De training gaat definitief door bij 8 deelnemers.
We werken in groepen van maximaal 12 professionals.
We starten om 13:00 uur en eindigen om 17:00 uur.
Dag 1. 27 september 2019
Dag 2. 11 oktober
2019
Dag 3 1 november 2019
Dag 4. 8 november 2019

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 SKJeugd 37.0 punt
Kosten
De kosten voor de training bedragen 950,00 euro exclusief btw., inclusief koffie, thee en materiaal.
Meld je je definitief aan voor 15 juli 2019 dan krijg je 5% vroegboekkorting.
Vergoeding
Deze training werd eerder gevolgd door de Raad voor de Kinderbescherming, Stichting MEE,
Jeugdbescherming, Samen Veilig, diverse gemeenten, basisscholen en zelfstandige ggz-agogen.
Neem contact op met je werkgever voor een mogelijke vergoeding van dit traject.

_____________________________________________________________________
Wat deelnemers zeggen over de training:
* Ik zou de training (en Erna) zeker aanbevelen wanneer je op zoek bent naar objectieve,
duidelijke informatie omtrent ouderverstoting, je een eigen visie wilt ontwikkelen hieromtrent (of
aanscherpen indien nodig) of wltl sparren met collega’s uit het werkveld over dit onderwerp onder
de bezielende leiding van Erna Janssen van deFamilieAcademie.
* 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.
* Ik leerde signalen herkennen, ouderverstoting bespreekbaar maken en reflecteren op mijn eigen
handelen in casuïstiek.
_____________________________________________________________________________
Begin 2019 werd een eerste onderzoek naar het effect van de training in de praktijk van
deelnemers afgerond.
Download de samenvatting op www.defamilieacademie.nl #effectmeting.
Mail me gerust voor het hele onderzoek.
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