
Training gericht op vakkennis3

 
‘Vechtscheidingen, 
een vorm van  
kindermishandeling. 
Hoe krijg ik ouders 
weer met elkaar 
in gesprek?’



Doelgroep: Professionals die met gezinnen werken waarbij 

vechtscheidingsproblematiek speelt.

Duur: 2 dagdelen van 4 uur.

Aantal deelnemers: Minimaal 6, maximaal 12.

Accreditatie: Nog in behandeling.

Kosten: € 475,- per deelnemer, met een minimale groeps-

grootte van 6 personen. De gehanteerde prijs is inclusief  

opleidingsmateriaal.

Uiteraard kunt u deze training ook in-company laten verzor-

gen. We maken graag een op maat gemaakte offerte voor u.

Locatie: De training wordt op onze locatie in Amsterdam ver-

zorgd. Op uw verzoek kunnen we de training ook in-company 

verzorgen.  

Een vechtscheiding is altijd schadelijk voor betrokken kinde-

ren. Getuige zijn van ruzies of geweld, opgezet worden tegen 

één van de ouders of zelfs volledig het contact ontzegd wor-

den. Professionals die hiermee te maken krijgen en een taak 

hebben om de veiligheid van kinderen te bewerkstelligen, 

krijgen in deze workshop zowel de theoretische handvatten 

als de praktische gespreksvaardigheden aangeboden. 

Het doel van de training is om de gevolgen van vechtscheidin-

gen te leren kennen en in te grijpen om de onveiligheid voor 

en van kinderen te stoppen.

Deelnemers die de training gevolgd hebben:

•  weten wat de gevolgen van een vechtscheiding  

voor kinderen zijn;

• hebben kennis over de fases in een vechtscheiding;

•  weten waar en wanneer ze externe expertise moeten  

vragen of wanneer het gezin overgedragen kan worden; 

• weten hoe ze ouders kunnen motiveren en een gesprek  

 kunnen voeren;

•  weten hoe ze onpartijdig om kunnen gaan met  

de heftige emoties in een gesprek;

•  weten hoe ze het netwerk (familie, hulpverleners,  

advocaten) kunnen inzetten binnen het  

hulpverleningstraject. 

Kinderen kunnen de speelbal van hun ouders worden als ze betrokken  
worden in een vechtscheiding. Hoe kan ik snel ingrijpen? Wanneer grijp  
ik in? Hoe krijg ik de ouders weer met elkaar in gesprek? Hoe waarborg  
ik de veiligheid van het kind? 
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