
 

Therapeutisch groepsprogramma  

voor gezinnen,  

die vastgelopen zijn in conflicten rond 

een scheiding 

Wanneer ?  
 

 

Waar ?  
 

 

Meer info ?  
 

 

Contactpersonen  

 

 

Aanmelden:  

 

Praktische info  

 

 

 

Van buiten zo vrolijk 

Dat vinden ze fijn 

Van binnen voel ik enkel 

Een vreselijk pijn 

Ik mis altijd iemand 

Dat mag niet bestaan 

Mijn wereld zal altijd 

Uit ruzie bestaan 

Je kan aanmelden voor deze training vanaf
1 november 2016.

De steun van netwerkfiguren (familie,
vrienden) is erg belangrijk. Daarom is er
een netwerkbijeenkomst op 24 januari 2017
van 19u tot 20u30.

De data van de sessies zijn: 31-/01, 07/-02,
14/-02, 21/-02, 07/-03, 14/-03, 21/-03 en 28/-03,
telkens van 17u30 tot 19u30. Er wordt soep
en brood voorzien tijdens de pauze.

De training gaat door in de lokalen van de
Curve, De Becker-Remy plein 27 in 3010
Kessel-Lo.

Kathleen Smeers,
Kathleen.smeers@terwende.be of 016 22 45
42

www.kinderenuitdeknel.be

Deze training is een initiatief van ter Wende en
Espero

www.obc-espero.be
www.terwende.be

Met de steun van Inner Wheel Brussel,
Famcova en provincie Vlaams-brabant



Voor wie?  

Als je ouders uit elkaar gaan, staat je leven op zijn 

kop. Je hebt veel vragen. Er is vaak veel ruzie. Je wil 

helpen maar weet niet goed hoe.  

Soms blijven deze ruzies duren, ook na maanden en 

zelfs jaren. Ze zeggen vervelende dingen tegen el-

kaar. Of tegen jou over elkaar. Of ze praten hele-

maal niet meer met elkaar, maar er hangt heel de 

tijd spanning in de lucht. 

Voor jou kan het heel lastig zijn, als je ouders na 

lange tijd blijven ruzie maken of vervelend tegen 

elkaar doen. Misschien ben je erg boos op je ouders, 

of op één van beiden. Via dit programma willen jullie 

helpen. 

Hoe?  

We maken twee groepen: één voor jullie ouders en 

één voor jullie. In jullie groep zitten enkel kinderen, 

in de groep van jullie ouders zitten de ouders. De 

groepen gaan op dezelfde moment door. Hierdoor 

kunnen jullie elkaar goed begrijpen.  

In jullie groep gaan we vooral proberen te zoeken 

hoe we samen aan jullie ouders kunnen duidelijk 

maken hoe lastig hun gedrag is voor jou/jullie, hun 

kind.  

Informatie voor kinderen 

Voor wie?  

Dit project is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt 

in scheidingsconflicten rond de zorg voor de kinderen. Uit 

onderzoek weten we dat deze conflicten een grote impact 

hebben het leven en welzijn van kinderen, ouders en hun 

netwerk. Enkel wanneer ouders samenwerken, kunnen de 

kinderen zich veilig voelen en zich goed ontwikkelen. Bij 

aanhoudende ruzies, raken kinderen in de knel. Maar ook 

voor de volwassenen is de tol zwaar. De tijd en energie die 

naar strijd gaat, weegt zwaar door.  

 

Een training bestaat uit acht sessies van twee uur.   De ou-

dergroep en de kindergroep komen op hetzelfde moment 

bijeen, in twee afzonderlijke groepen. Elke groep heeft vier 

begeleiders. 

In de oudergroep komen zes duo's van ex-partners bijeen. 

Tijdens de bijeenkomsten zorgen de begeleiders aan de 

hand van concrete, ervaringsgerichte oefeningen en op-

drachten voor gespreksstof.  Steeds proberen ze vanuit de 

noden en de beleving van de kinderen te vertrekken. Tus-

sen de sessies is er telkens een huiswerkopdracht. 

In de kindergroep maken we vooral tijd om uit te wisselen 

tussen de kinderen hoe zij de ruzies en strijd beleven. De 

begeleiders zoeken samen met de kinderen naar een crea-

tieve manier om hun gevoelens te delen In de voorlaatste 

sessies tonen de kinderen deze creaties aan de ouders.  

 

 

 

Informatie voor ouders 

Voor wie ?  

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor 

zes ouderparen en hun kinderen. De oudergroep (ex 

partners) komt acht sessies van twee uur bij elkaar,  

In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij 

elkaar. De ouders werken aan het doorbreken van 

de destructieve patronen en aan het vinden van 

nieuwe oplossingen voor steeds terugkerende pro-

blemen. Het welzijn van de kinderen staat hierin 

steeds centraal. De therapeuten scheppen een om-

geving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij 

geven informatie, opdrachten en oefeningen die ou-

ders helpen nieuwe en constructieve stappen te 

maken.  

Om deel te nemen aan de groep zijn er een aantal 

voorwaarden.  

 We vragen aan de ouders om vooraf samen 

deel te nemen aan een kennismakingsgesprek, 

waar de therapeuten meer uitleg geven over 

de sessies 

 We vragen dat de ouders en de kinderen samen 

deelnemen aan een tweede intakegesprek 

 We vragen om de juridische procedures, 

(eventueel tijdelijk) on hold te zetten 

 We vragen dat elke ouder minstens 2 steunfigu-

ren aanspreekt, die deelnemen aan de net-

werkontmoeting en ondersteunen bij het 

huiswerk 

 Elke ouder betaalt 88 euro  (11 euro per sessie) 

voor de gehele reeks. We vragen dat dit 

bedrag is overgeschreven voor de start van 

de eerste sessie. 

De voertaal van de training is Nederlands. 

Informatie voor verwijzers 

 


