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Veel inspiratie gewenst!

Bij de medewerkers van Altra is veel kennis en kunde op het gebied van jeugd & opvoedhulp en speci-

aal onderwijs aanwezig. Vanuit ervaring, interesse en passie hebben zij zoveel waardevolle dingen geleerd, 

expertise opgebouwd en ervaring in de praktijk opgedaan. Om vakmanschap te vergroten, is het belangrijk 

open te staan voor veranderingen en voor ervaringen van anderen. Daarom wil Altra die ervaringen graag 

delen. Met collega’s en met andere organisaties. 

Verbinding brengen we dagelijks tot stand, gewoon door samen te werken, elkaar op te zoeken en elkaar te 

consulteren. De inspiratieweek biedt een platform om dit op grotere schaal te doen. We hoopten dat een 

aantal medewerkers over de drempel zou stappen, om op eigen manier collega’s en anderen te inspireren. 

Een workshop, een training, een discussie, een lezing; iedereen mocht de vorm zelf kiezen, passend bij het 

eigen verhaal en passend bij wat iemand wil meegeven. Het aantal enthousiaste aanmeldingen (meer dan 

70!) overtrof echt onze stoutste verwachtingen. In deze gids zetten we een aantal workshops in de schijn-

werpers, maar de andere zijn ook meer dan de moeite waard!

We zijn trots op iedereen die heeft meegeholpen om deze eerste inspiratieweek te realiseren. Een geweldige 

beweging in een tijd waarin samenwerken en verbinden steeds meer centraal komen te staan. Zo bouwen 

we samen bouwen verder.

We wensen iedereen een bevlogen dag toe!

Ella Kalsbeek en Nicolette Engbers, 

Raad van Bestuur

Hoe kunnen we ouders en kinderen het beste bijstaan en effectief bouwen aan een toekomst 

voor ieder kind? Eén van de sleutels daarvoor is volgens ons verbinding. Door van elkaar te leren 

en elkaar te inspireren versterken we elkaar. Daar heeft Altra, net zoals veel andere organisa-

ties, zich de afgelopen jaren met hart en ziel voor ingezet. 

Online inspiratie
Na de inspiratieweek komen de hand-outs, presentaties en 
inspiratiemateriaal online te staan.Neem een kijkje op 
www.altra.nl/inspiratieweek/inspiratiemateriaal

3

Inspiratie_gidsA4.indd   3 17-10-13   11:20



4 Inspiratiegids

Inspiratie_gidsA4.indd   4 17-10-13   11:20



Onmacht

Pesten aanpakken, begint met pes-

ten zien. Maar volgens Marieke zien 

veel docenten het niet écht. “Omdat 

ze niet weten wat ze er mee aan moe-

ten. Volgens mij puur uit onmacht. 

Opengooien is spannend. Er is een kans 

dat het slachtoffer nog meer gepest 

wordt. En dat wil je als docent niet op je 

geweten hebben.”

Maar niets doen is geen optie. Pesten 

stopt niet vanzelf en de gevolgen van 

pesten zijn te groot om het te negeren. 

Onzekerheid, beschadigd zelfvertrou-

wen, wantrouwen, steeds minder sociale 

contacten, niet naar clubjes durven gaan 

en geen nieuwe dingen ondernemen. 

Nicky: “En dit gebeurt allemaal precies 

in de pubertijd; de periode waarin je 

voor een groot deel je karakter vormt. 

Ik vraag me af of je als langdurig gepes-

te ooit je zelfvertrouwen weer helemaal 

terug krijgt. Pesten tekent een kind voor 

altijd.”

Pesten beïnvloedt ook de leerpresta-

ties. Marieke: “Gepeste leerlingen willen 

niet opvallen. Begrijpen ze de lesstof 

niet, dan durven ze daar geen enkele 

vraag over te stellen! Dat is natuurlijk iets 

essentieels dat je als docent moet zien 

te voorkomen.”

Gek en anders

De doelgroep van Altra is extra kwets-

baar. Nicky: “Denk aan kinderen met 

autisme. Andere kinderen zien hen vaak 

als ‘gek’ en ‘anders’. Ze zijn sociaal min-

der sterk, daardoor zijn ze vaker slacht-

offer.” Op een volgende school worden 

ze vaak opnieuw gepest. “Ze hebben een 

bepaalde onzekerheid en kwetsbaarheid. 

LEER MEER OVER PESTEN
“Met een goede aanpak verander je de toekomst van een kind.” 

In elke klas zijn gemiddeld twee kinderen slachtoffer van pesten. Ondanks pestprotocollen, pestcoördinatoren en pestpro-

gramma’s blijft pesten in de praktijk een hardnekkig probleem. Wat doe je als docent? Grijp je in? En hoe doe je dat zonder 

het slachtoffer verder in de problemen te brengen? Nicky Amiabel, ambulant begeleider en gedragswetenschapper op drie 

middelbare scholen, en Marieke Derks, voormalig docent en nu trainer/coach bij het expertisecentrum zijn er van overtuigd 

dat kennis over pesten voor iedere docent essentieel is en dat aanpakken noodzakelijk is.

Andere kinderen pikken dat op.”

Toch helpt het niet om alleen het slacht-

offer bij te staan. Pesten is een groeps-

proces. Nicky: “Probeer er voor te zor-

gen dat de gehele klas verantwoordelijk-

heid neemt.” En vergeet ook de pester 

niet. Nicky: “Het is minstens zo belangrijk 

om naar zijn of haar achtergrond te kij-

ken. Zijn er problemen thuis? Wat zit er 

achter het pestgedrag?”

Veilige sfeer

Aanpakken van pesten helpt niet alleen 

de slachtoffers. Ook docenten zelf heb-

ben er profijt van. Marieke: “Als de sfeer 

verbetert, verbetert het klassenklimaat. 

Daardoor kun je creatievere lessen 

geven. Dat zorgt weer voor meer plezier 

in het werk.“ 

Volgens Marieke is het belangrijkste -  

en tegelijkertijd het moeilijkste - het 

creeëren van een veilige, open sfeer in 

de klas. Toch loont het om daar energie 

in te steken. “Veel docenten denken ‘ik 

ben hier om les te geven’, maar uitein-

delijk draagt de goede sfeer ook bij aan 

beter onderwijs.”

Verander de toekomst

Tijdens de workshop staat het uitwisse-

len van ervaringen en aanpakken cen-

traal. Marieke: “Kijk vooral welke aanpak 

bij je past. Je moet zelf het gevoel heb-

ben dat je er mee uit de voeten kunt.” 

Nicky: “Het is zonde als je niets doet om 

pesten te voorkomen of aan te pakken. 

Met een goede aanpak verander je de 

toekomst van een kind!”

Workshop Pesten

 “Wat ik belangrijk vind om te 

zeggen, is dat kwetsen met 

woorden zoveel ingrijpender is 

dan het kwetsen met fysiek  

geweld. Dat laatste is natuur-

lijk ook erg - er zijn peuken in 

mijn gezicht uitgedrukt - maar 

die wonden gaan weg, de 

blauwe plekken verdwijnen, de 

woorden blijven altijd bij je.” 

Arthur Japin, auteur, in een interview 
met de Volkskrant.
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Wat is hechting?

Katinka: “Een goede hechting is als het 

fundament van je huis. Het moet stevig 

zijn, pas dan kun je er goed op bouwen. 

Veilige hechting voelt als een passend 

t-shirt. Soms geven ouders hun kind een 

te wijd t-shirt, soms een te krap of juist 

verschillende t-shirts door elkaar. Hoe 

voelt een te krap t-shirt? Benauwend. 

Hoe voelt een te wijd t-shirt? Dan zwem 

je, je krijgt het koud. En als je iedere dag 

een ander t-shirt krijgt? Dat voelt ver-

warrend.”

Hoe ontstaan hechtingsproblemen?

Karine: “Het is een intergeneratio-

neel probleem. Iemand die zelf slecht 

gehecht is, heeft daar in de opvoeding 

van eigen kinderen ook moeite mee.”

Waarom is het voor professionals zo 

belangrijk om hechtingsproblematiek 

te herkennen, ook bij oudere kinde-

ren?

Karine: “80% van de kinderen die onveilig 

gehecht zijn, kampt later met psychische 

problemen. Dat zijn de kinderen die later 

in de problemen komen. Met herken-

ning en juiste behandeling is een wereld 

te winnen.”

Katinka: “Ik ben er zelfs van overtuigd dat 

als de hechting niet goed is gegaan, dat 

gedragsinterventies en trainingen, zoals 

Triple P, in het niets landen. Sterker nog, 

de verwarring en onveligheid wordt tij-

dens deze interventies bij deze kinderen 

alleen maar groter. We zijn geneigd om 

het gedrag waar we last van hebben aan 

te pakken. Een gemiste kans! Je moet 

je echt afvragen: waar komt dit gedrag 

vandaan? Misschien kom je dan helemaal 

niet op het label ADHD uit. En als je dan 

toch een gedragsinterventie inzet, zorg 

dan dat het een bewuste keuze is en 

combineer het met psycho-educatie.”

Maar het gedrag is hetgeen we zien. 

Hoe kunnen professionals hechtings-

problematiek herkennen?

Karine: “Dat is ook lastig. Soms is er veel 

liefde tussen ouder en kind, maar is de 

hechting niet goed. Bijvoorbeeld een 

moeder die bezorgd is om haar kinde-

ren, maar tegelijkertijd is het thuis een 

chaos en krijgen de kinderen veel te veel 

verantwoordelijkheden. In stresssituaties 

weten ze niet bij wie ze terecht kunnen. 

Hoe lief de moeder ook is, als de kinde-

ren niet het gevoel hebben dat ze op 

hun moeder kunnen vertrouwen, dan is 

er een verstoorde hechting.”

Katinka: “Er is een aantal relatief mak-

kelijke aanwijzingen die in de richting 

van hechtingsproblematiek wijzen. 

Bijvoorbeeld: maakt een kind binnen 

een paar minuten oogcontact met de 

ouder? Zo zijn er voor iedere leeftijd 

specifieke kenmerken. Bij de zorglijn 

Jonge Moeders onderzoeken we de 

hechting met specifieke vragenlijsten 

en een speciaal videoprogramma waar 

ouders en kinderen gefilmd worden.”

Wat hopen jullie met de workshop te 

bereiken?

Katinka: “Dat professionals meer over 

het onderwerp na gaan denken en dat 

hechting in hun systeem komt. Het 

speelt zo veel onder onze doelgroep, 

het moet gedeeld worden.”

Meer weten over hechting? Neem con-

tact op met Katinka of Karine via k.zuid-

geest@altra.nl of k.knook@altra.nl.

WELK T-SHIRT DRAAGT HET KIND?
Hechting in het vizier

Karine Zuidgeest en Katinka Knook 

werken als gedragswetenschap-

pers dagelijks met jonge moeders 

en hun kinderen. Bij naar schatting 

80% van deze moeders is sprake van 

een verstoorde hechting. Dat kan 

ernstige gevolgen hebben. Daarom 

is het noodzakelijk dat iedere pro-

fessional die met kinderen werkt, 

meer weet over hechting. Katinka: 

“Hulpverleners zetten nog te vaak 

alleen gedragsinterventies in. Maar 

als de hechting niet goed is gegaan, 

dan landen deze interventies in het 

niets.”

Workshop Hechting

NJI.NL/HECHTING-EN-HECHTINGSPROBLEMEN
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Flow
Je bent je niet meer bewust van je 

eigen persoonlijkheid, je identiteit en 

je voorkomen. Niet bezig met falen, 

noch met succes. Alle jassen gaan één 

voor één uit. Er blijft een pure kern 

over van een optimale staat. Je voelt 

je sterk, alert en op de toppen van je 

kunnen.

Wanneer voel jij flow? Wanneer ging jij 

voor het laatst zo op in je werk, dat je 

alles om je heen vergat? Wanneer had je 

dat gesprek waarbij je echt contact met 

de ander had?

Iedereen kent Flow-momenten: de opti-

male balans tussen vaardigheden en uit-

daging. Flow is niet afhankelijk van het 

toeval en het is ook niets mystieks. “Als 

je weet waartoe je de dingen doet die je 

doet én zicht hebt op de condities van 

jouw flow-momenten, dan kun je die 

momenten zelf creëren,” aldus Joost 

Iserief, trainer bij het expertisecentrum. 

Maar pas op! “Serieus aan de slag gaan 

met Flow kan leiden tot een ontnuchte-

rende ervaring,” aldus Joost. Deelnemers 

zijn gewaarschuwd!

Workshop gemist en toch op zoek naar 

meer Flow in je werk? Lees dan het boek 

Flow: de optimale ervaring van Mihaly 

Csikzentmihalyi of vraag het expertise-

centrum om meer informatie.

TED-filmpje over Flow van grondlegger 

Csikzentmihalyi: 

Workshop Flow

Wie helpt de 
hulpverlener?
Vraag jij je wel eens af of je alle elementen van een interventie goed 

gebruikt? Of hoe je een bepaalde techniek goed uitvoert? En waar vind 

jij dan je antwoorden?

Vooral bij practice based (op ervaring gebaseerde) interventies hebben uitvoer-

ders dit soort vragen en twijfels, omdat het interventies zijn zonder strict proto-

col. Hoe wil je daar als uitvoerder in ondersteund worden? Die vraag staat centraal 

in het project Wie helpt de hulpverlener?

De Hogeschool van Amsterdam, Altra en Spirit onderzoeken hoe de ondersteu-

ning van medewerkers beter kan. Tijdens de workshop staat Sanne Pronk, prak-

tijkonderzoeker bij Altra, in een open brainstorm stil bij de vraag: wat heb jij nodig 

om je werk goed te kunnen doen? De resultaten van de brainstorm neemt Sanne 

mee in het onderzoek. 

Wat dat oplevert? Sanne: “Altra heeft bijvoorbeeld werkplaatsen opgericht waar 

medewerkers kennis uitwisselen over interventies. Ik hoor tijdens de workshop 

graag van uitvoerders welke manieren van ondersteuning nog meer werken en 

waar meer behoefte aan is.”

Input leveren? Bel of mail Sanne Pronk via 020 – 555 81 23 of s.pronk@altra.nl.

Wie helpt de hulpverlener

www.hva.nl/kenniscentrum-dmr/project/wie-helpt-de-hulpverlener youtube.com/watch?v=fXIeFJCqsPs
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Even uitblazen, je verhaal vertel-

len, samen met de begeleider een 

oplossing bedenken en het direct 

in de praktijk oefenen. Dat is de 

Trajectvoorziening in een notendop. 

Op meer dan tien middelbare scho-

len in de regio Amsterdam is zo’n 

voorziening. Kinderen komen op 

afspraak, maar inlopen kan ook.

Hart gestolen

“Het is een kleine, veilige plek voor kinde-

ren met een rugzakje, waar altijd iemand 

voor ze klaarstaat,” vertelt Marieke Derks, 

trainer/coach van het expertisecentrum. 

Ze was zelf een jaar trajectbegeleider en 

de voorziening heeft haar hart gestolen. 

“Kinderen voelen zich er veilig, omdat 

slechts een beperkt groepje gebruik 

maakt van de voorziening. Bovendien 

zijn er altijd dezelfde begeleiders.” 

Vriendschappen

De Trajectvoorziening werkt niet alleen 

als time-out plek, maar ook preventief. 

“Sommige kinderen komen voor de les 

even langs, om te voorkomen dat ze 

later in de problemen komen.” 

Volgens Marieke is de Trajectvoorziening 

de perfecte invulling van passend onder-

wijs. “Ik heb kinderen zo zien opbloeien! 

Er ontstonden vriendschappen tussen 

autistische meisjes die eerder nooit 

vriendinnen hadden. Ik gun echt ieder 

kind en iedere school zo’n plek!”

De Trajectvoorziening fun-

geert tevens als expertise-

centrum voor docenten: 

zij stellen vragen en 

krijgen er coaching en 

ondersteuning. 

Meer weten? 

Bel of mail 

Marieke Derks: 

06 – 547 309 21  

m.derks@altra.nl

Opbloeien 
bij traject-
voorziening

De Trajectvoorziening

EEN KORTE QUIZ

   zijn er onder de cliënten van Altra? 

(Draai de gids om voor het antwoord)

Onderzoeksmedewerker Sanne Pronk onder-

zocht of Altra goed aansluit bij de culture-

le achtergronden van cliënten. Ze bekeek  

cliëntkenmerken zoals leeftijd en dagbeste-

ding, maar ook of er verschillen waren in de 

hulpduur, de doelrealisatie en hoe vaak de 

cliënten vervolghulp nodig hadden. Al deze 

kenmerken zette ze af tegen de culturele 

achtergrond.

Tijdens de Inspiratieweek presenteert Sanne 

de resultaten én wil ze van professionals 

graag horen hoe de culturele diversiteit zich 

in de praktijk uit. Sanne: “Ik vind het belang-

rijk dat Altra een lerende organisatie is. 

Resultaten van dit onderzoek hebben alleen 

zin als we ze samen bespreken, bekijken of 

we ze in de praktijk herkennen en er vervol-

gens actiepunten op maken. Zo verbeteren 

we de hulp en sluiten we nog beter aan bij 

die diversiteit.”

Uitvoerders nemen trends bovendien vaak 

als eerste waar. Sanne: “Uit gesprekken met 

medewerkers komen hypotheses die wij ver-

volgens weer kunnen toetsen. Onderzoek 

kan dus alleen maar plaatsvinden bij gratie 

van input uit de praktijk!” 

De onderzoeksresultaten vind je na de 

Inspiratieweek ook terug op Altranet.

Aansluiten bij alle culturen

Er kan je niets ergers 

overkomen dan geheel 

begrepen te worden. 

Carl Gustav Jung

Workshop Diversiteit bij Altra

27 verschillende culturele achtergronden.
Nee, relatief gezien behalen cliënten van verschillende 
achtergronden evenveel doelen. 

8 Inspiratiegids

Inspiratie_gidsA4.indd   8 17-10-13   11:20



Geïnspireerd lesgeven aan de hand van het vak geschiedenis

Een ploeterende en gorgelende Raspoetin die probeert te ontsnappen aan 

zijn moordenaar. Napoleon die met een rood hoofd van drift zijn mensen toe-

schreeuwt. De tactiek van de verschroeide aarde. “Schilder de geschiedenis, 

neem de kinderen mee, plaats ze in de tijd en deel dan pas opdrachten uit.”

Aldus Helene Viveen, docente op Altra College Bleichrodt, een school voor havo/

vwo voor leerlingen met gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychi-

atrische problemen (cluster 4 problematiek). Ze rekent graag af met cynisme en het 

slachtofferen van de doelgroep. “Ik ben er van overtuigd dat je ook deze kinderen 

kunt inspireren. Echter, laat ze niet zwemmen. Gedraag je niet als een coach, pamper 

deze kinderen niet. Neem ze serieus. En neem de inhoud van het vak serieus. Vertel! 

Neem de leerlingen mee. Pas dan kunnen leerlingen ook verbonden raken met het 

vak. En zodra dat gebeurt, hebben ze de kans om zich met het goede deel van zich-

zelf te verbinden en raakt hun problematiek op de achtergrond.”

Hoe je verbonden lesgeeft, vertelt Helene tijdens de workshop Geïnspireerd lesgeven 

aan de hand van het vak geschiedenis.

“Als ik vertel over de drift-

buien die Napoleon in de 

tentenkampen had, dan is 

Napoleon voor altijd meer 

dan een multiple choice-

vraag. Er is daar in die tijd 

iets gebeurd!”

Geïnspireerd lesgeven = 
verbonden lesgeven

SAM is simpel. Iemand – een jongere, een ouder, een docent – zoekt hulp. Hij 

gaat naar een website, ziet daar alle SAM’s, bekijkt de foto’s, leest de profie-

len, en kiest met een klik: contact!

Met SAM kun je chatten, mailen, bellen of afspreken. Er zijn SAM’s van iedere jeugd-

zorg- of GGZ-organisatie in Amsterdam. Daarvan merkt de cliënt verder weinig, maar 

hij profiteert er wel van. Achter de schermen werken de SAM’s samen, óver het instel-

lingsbelang heen. Ze wisselen kennis uit om zoveel mogelijk zelf hulp te bieden.

Tijdens de Inspiratieweek brainstormt SAM Annegien Simis over hoe collega’s de prin-

cipes van SAM ook binnen Altra kunnen toepassen. Annegien: “Soms zoeken we elkaar 

nog te weinig op. Of lopen we tegen onze grenzen aan, waardoor we denken dat we 

moeten doorverwijzen. Maar doorverwijzen is vaak naar voor een cliënt. Hoe ziet het 

er uit als we meer durven denken buiten de grenzen van wat we iedere dag doen? 

Hoe ver kun je daarin gaan?”

SAM staat voor Sociale Amsterdammer. Naar verwachting gaat de website in het 

najaar live. Deelnemende organisaties zijn o.a.: Altra, de Opvoedpoli, GGD, Spirit, ABC, 

De Bascule, MOC Kabouterhuis, Combiwel en Arkin.

Meer weten? Bekijk dit filmpje over SAM:

SAM: de Sociale AMsterdammer

Workshop SAM

www.youtube.com/watch?v=AacJ1HJNynI] 
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Terugkoppelen

Lidewij Wijtenburg en Hanneke van 

Lith hebben allebei de Masterclass 

Echtscheiding gevolgd. Hanneke: “We 

mochten die Masterclass van Altra vol-

gen en konden daardoor dieper op 

deze problematiek ingaan. We willen dat 

terugkoppelen, want het is goed om 

kennis te delen. Dat doen we nu door 

deze workshop te geven.”

Het gaat twee workshops: (V)echtschei-

ding en Triple P Family Transitions. Het 

eerste deel geeft veel informatie en 

staat stil bij wat een problematische 

scheiding met (jonge) kinderen doet. 

Family Transitions belicht wat ouders 

kunnen doen om de situatie te verbe-

teren. 

Geen ruimte

Dat de gevolgen van een echtscheiding 

groot kunnen zijn, heeft iedere hulp-

verlener wel eens meegemaakt. Lidewij: 

“Het is belangrijk dat kinderen toestem-

ming krijgen om van beide ouders te 

blijven houden. Anders komen kinderen 

ernstig in de knel.” Hanneke: “Zoals een 

jongetje van 11 jaar, dat bij zijn moeder 

thuis geen ruimte kreeg om over zijn 

vader te praten. Het ging prima met zijn 

tweeën en ze hadden verder niemand 

nodig. De kamer van het jongetje bleek 

vol te hangen met voetbalposters. Op 

de vraag wie er nog meer zo van voet-

bal hield, haalde hij een vergeeld en ver-

kreukeld fotootje van zijn vader uit zijn 

schoen. Kijk, ik kan me heel goed voor-

stellen dat ouders het moeilijk hebben 

met een scheiding, maar ze verliezen 

daardoor hun kind vaak uit het oog. Als 

je dat laat zien, krijgen ze de mogelijk-

heid zich anders op te stellen.” 

Meer bekendheid

Het programma Family Transitions van 

Triple P is gericht op hoe de ouder zelf 

omgaat met de scheiding. Lidewij: “Ze 

zijn vaak zo met de ander bezig, dat het 

goed is stil te staan bij de vraag: ‘wat 

kan ik zelf anders doen?’ Een belang-

rijk onderdeel is omgaan met de eigen 

emoties. Zo keert de rust weer terug en 

kunnen mensen open naar hun eigen 

opstelling kijken. Ik hoop dat deze trai-

ning zo meer bekendheid krijgt onder 

onze collega’s. Er zijn een aantal bij-

eenkomsten niet doorgegaan omdat er 

te weinig aanmeldingen waren. En dat 

terwijl er zoveel cliënten baat bij zouden 

kunnen hebben.” 

Valkuil omzeilen

Wat hopen de twee te bereiken met de 

workshop? Lidewij: “Iedereen weet hoe 

schadelijk het is voor kinderen om tus-

sen twee vuren te staan en lange tijd in 

zo’n spanning te leven. We zoeken nog 

naar welke stappen we in de begeleiding 

het beste kunnen zetten. Voor hulpver-

leners is het soms ook zwaar. We willen 

met de workshop de best practices naar 

boven halen en met elkaar discussië-

ren hoe je het beste om kunt gaan met 

zo’n situatie. Door goede ervaringen te 

bundelen willen we tot een specifieke 

methodiek komen. Het is goed om de 

ervaringen zo breed mogelijk te delen, 

ook met andere instellingen. Zo voorko-

men we dat iedereen in dezelfde valkuil 

trapt!”

Een ex-ouder 
bestaat niet, je 
blijft altijd ouder.

Ter inspiratie

www.villapinedo.nl. De digitale plek waar 

kinderen van gescheiden ouders hun 

hart kunnen luchten en advies kunnen 

krijgen. 

“De problemen van kinderen die lange tijd in de knel zitten door een loyaliteitsconflict na een scheiding zijn zó schrij-
nend. Ze zitten soms jarenlang in die strijd, de kinderen raken er door verscheurd. We krijgen in onze praktijk steeds 
meer met vechtscheidingen te maken. En elke keer is het weer een zoektocht hoe je daar als hulpverlener mee om 
moet gaan. Er is nog geen vaste specifieke methodiek voor. Daar willen we aan bouwen.”

Workshops: (V)echtscheiding en Family Transitions

Kinderen in de knel door vechtscheiding
Op zoek naar een werkbare methodische aanpak

WWW.VILLAPINEDO.NL
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