
Training
Ouderschap Na
Scheiding
Bemiddelaar voor ouders en kinderen in
conflictscheiding
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In deze training wordt u opgeleid tot
bemiddelaar ‘Ouderschap Na Scheiding’

 Dit is een door de Databank
Jeugdinterventies (NJI), erkende
methodiek die gericht is op
constructieve communicatie tussen
ouders en onbelast en regelmatig
contact tussen ouder en kind. De
methodiek is gericht op ouders en
kinderen in een conflictscheiding.

Programma
Op systemische en oplossingsgerichte
wijze leert u om ouders en kinderen te
motiveren en toe te rusten om contact
te herstellen en zorg en omgang goed te
laten verlopen. Theorie, filmmateriaal en
oefeningen wisselen elkaar af zodat de
training zo effectief mogelijk is. Tussen
de trainingsdagen door krijgt u
verdiepende opdrachten mee.

Voor wie is de opleiding
Voor professionals in de zorg die werk
willen maken van
scheidingsbemiddeling. U moet stevig in
uw schoenen staan, conflicten niet
schuwen en directief kunnen zijn.

Trainers
Trainers zijn werkzaam bij Elker
Jeugdhulp en onderwijs in Groningen.
Zij hebben vele jaren ervaring als trainer,
bemiddelaar en praktijkbegeleider.

Duur en studiebelasting
De training bestaat uit 4 dagen en 20
uur studiebelasting. Diverse artikelen,

het studieboek en trainingsmap zijn bij
de training inbegrepen.

Certificaat/Accreditatie
Bij het volbrengen van de training wordt
u een certificaat uitgereikt en de training
is SKJ geaccrediteerd. Voor het
verkrijgen van een certificaat is volledige
aanwezigheid en actieve deelname
verplicht. Jaarlijks is deelname aan de
terugkomdag voorwaarde voor
hercertificering.

Locatie
De training vindt plaats in company of
op een externe locatie.

Meer informatie
Informatie over bijvoorbeeld de kosten,
literatuur en de training zelf kunt u
opvragen bij team Aanmelding & Advies:
050 523 94 94 of aamelding@elker.nl.

Aandachtspunt
Werken met ouders in conflict-
scheiding en hun kinderen vraagt
veel van de bemiddelaar. Werken in
teamverband en een goede
ondersteuning structuur is daarom
belangrijk. Om de methodiek goed te
kunnen (blijven) toepassen is
praktijkbegeleiding een belangrijk
onderdeel. Het verdient aanbeveling
om dit binnen uw organisatie goed
vorm te geven.
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