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Ouderschap na scheiding
Groepsaanbod voor ouders en kinderen, “Kinderen uit de knel”

Ouderschap na scheiding
Groepsaanbod voor ouders en kinderen, “Kinderen uit de knel”
Kinderen lijden onder strijdende ouders, zeker wanneer die strijd doorgaat na
de scheiding. En ouders lijden onder die machteloos makende strijd. Kinderen
en ouders zijn er bij gebaat dat een scheiding zonder strijd verloopt. Stek
Jeugdhulp biedt daarom een training Ouderschap na scheiding, “Kinderen uit
de knel”

WAT HOUDT DE TRAINING IN VOOR OUDERS?
De ouders werken aan het doorbreken van de negatieve en destructieve
patronen en aan het vinden van oplossingen voor terugkerende problemen.
Het welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal.
Er wordt in een groep gewerkt omdat blijkt dat groepsleden elkaar goed
kunnen helpen. De trainers scheppen een omgeving waarin een positieve
verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en oefeningen die
ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.
Het netwerk van de gezinnen wordt hierbij betrokken.
WAT HOUDT DE TRAINING IN VOOR KINDEREN?
De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en
muziek rond het thema “ouders die strijden”. Zij kunnen hier ook over spreken
maar dat hoeft niet. Wij richten ons op de mogelijkheden van de kinderen en
op het vergroten van hun weerbaarheid.
WERKWIJZE
Er wordt gewerkt in een groepsprogramma voor 6 ouderparen en hun
kinderen. Beide ouders komen in een oudergroep 8 keer 2 uur bij elkaar. In
dezelfde tijd komen de kinderen in een eigen groep bij elkaar.
AFSLUITING
Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen, wie
hen in de toekomst kunnen steunen of er nog een vervolgtraject nodig is.

AANMELDEN
Voor dit programma kunt u zich laten verwijzen door het Centrum voor Jeugd
& Gezin, het wijkteam, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, uw huisarts
of jeugdarts. In overleg met u wordt bekeken of het programma een
passende oplossing is voor de problemen binnen uw gezin.
Kijk op onze website voor meer informatie: www.stekjeugdhulp.nl.
STEK
Ouderschap na scheiding is onderdeel van Stek Jeugdhulp. Stek ondersteunt
bij opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling.
Stek staat voor ‘Hulp die helpt’. De hulp is gericht op het benutten, activeren
en versterken van de eigen mogelijkheden van het kind/de jongere, het gezin
en de familie.
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