EXPERTISECENTRUM

TRAINING: COMPLEXE
SCHEIDINGEN
SAMEN SCHEIDEN

Expertisecentrum
Jeugdbescherming Gelderland heeft veel expertise in het omgaan met gezinnen met
complexe problemen en kinderen die bedreigd worden in hun veilige ontwikkeling. Deze
expertise delen wij graag met u. U kunt bij ons terecht met vragen over onder meer complexe
scheidingen, multicultureel werken, privacy, kindermishandeling of schoolverzuim. Soms is
een consult voldoende om uw vraag te beantwoorden. Voor meer verdieping kunnen wij u
voorlichting geven of training.

Onze expertise afgestemd op uw vraag
Als u behoefte heeft aan onze expertise horen wij dat graag. Op onze website vindt u ons
actuele geaccrediteerde trainingsaanbod. Wij leveren daarin maatwerk: wij passen de inhoud
en vorm graag aan uw specifieke wensen aan. Heeft u behoefte aan voorlichting of een
training die u niet terug vindt op onze website, laat het ons dan weten. Samen met u zorgen
wij voor een passend aanbod.

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn geaccrediteerd door het Beroeps
register voor Jeugdzorgwerkers. Daarmee voldoen wij aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Op deze flyer krijgt u meer informatie over onze training Complexe scheidingen.

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND

TRAINING

COMPLEXE SCHEIDINGEN: SAMEN SCHEIDEN
Heeft u als hulpverlener te maken met gezinnen die een complexe scheiding doormaken en
vraagt u zich bijvoorbeeld af:

• Hoe krijg ik goed inzicht in de ernst van de strijd tussen de ouders en hoe kan ik mijn
handelen daarop afstemmen?

•
•
•
•
•
•
•

Hoe krijg ik beide ouders samen aan tafel?
Hoe kom ik met het kind in gesprek zonder dat het zich klemgezet voelt?
Hoe voorkom ik dat ouders elkaar telkens opnieuw verwijten maken?
Hoe zorg ik dat ouders zich richten op hun eigen toekomst en die van de kinderen?
Hoe blijf ik uit de strijd van ouders? Kies ik toch niet stiekem partij?
Wat zijn de gevolgen van een complexe scheiding voor kinderen?
Wat zijn rechten en plichten van ouders en hoe zat het ook al weer met informatieplicht?
In onze training Complexe scheidingen helpen wij u graag deze en andere vragen te beantwoorden.
Een jurist (opgeleid als mediator) samen met een methodisch trainer (gedragsdeskundige, tevens
opgeleid als mediator) verzorgen de training die vier dagdelen (twee hele dagen) duurt.
Na afloop van de training kent u de verschillende escalatiefases van een conflict. U heeft geoefend
met de verschillende interventies die u kunt plegen in deze fases. U kunt een inschatting maken van
de fase van het conflict waarin de ouders zich bevinden en uw eigen handelen daarop afstemmen.
Kennis van de juridische aspecten van een complexe scheiding en van psycho-educatie als in te
zetten middel helpen u daarbij. U weet wat een complexe scheiding voor kinderen betekent en hoe
ouders schade voor hun kinderen kunnen beperken. Met een acteur heeft u geoefend in gespreks
voering en u beschikt over tools die u hierbij kunt inzetten.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op www.jbgld.nl onder Expertisecentrum voor meer informatie. U kunt zich hier ook
aanmelden voor deze of een van onze andere trainingen, of uw specifieke wensen doorgeven.
Voor verdere afstemming nemen wij contact met u op.

EXPERTISECENTRUM TRAINING: COMPLEXE SCHEIDINGEN

Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.
Jeugdbescherming Gelderland
Hoofdkantoor

T (088) 712 12 12

Velperweg 75

E contact@jbgld.nl

6824 HH Arnhem

W www.jbgld.nl

