Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor ouders/opvoeders

Ouderschapsreorganisatie
In Limburg zijn ieder jaar ongeveer 4.600 kinderen betrokken bij een (vecht)scheiding. Zo'n 10%
hiervan loopt trauma's op als gevolg van de scheiding.
Voor wie is de training Ouderschapsreorganisatie bedoeld?
De training is bedoeld voor:
• Ouders in een vechtscheiding waarvan de kinderen knel zitten in de strijd tussen hun ouders,
• Ouders die (nog) niet kunnen deelnemen aan het groepsprogramma Kinderen uit de Knel,
• Ouders die hebben deelgenomen aan het groepsprogramma Kinderen uit de Knel en nog
hulpvragen hebben over het verder reorganiseren van het ouderschap.
Werkwijze:
Ouderschapstraining vindt plaats via gezamenlijke gesprekken met beide ouders, gericht op het
opnieuw organiseren van het ouderschap, zodat het kind uit de knel komt en zich weer veilig kan
ontwikkelen en in vrijheid uiting kan geven aan zijn of haar loyaliteit naar beide ouders. Wanneer
het nodig is, zullen enkele individuele gesprekken worden gevoerd.
Doel:
Ouders kunnen zelfstandig verder met het vormgeven van het ouderschap na de scheiding
of ouders staan open voor vervolghulp in de vorm van het groepsprogramma Kinderen uit de Knel.
Hoe vaak?
Eens per 2 á 3 weken.
Door wie?
De training wordt gegeven door twee Rubicon medewerkers.
Wanneer?
De data worden afgestemd met de deelnemers.

Waar?
De locatie zal worden afgestemd met de deelnemers. De opties zijn:
Rubicon centraal bureau
Bergerweg 23
6085 AS Horn
Rubicon regiokantoor
Diependijkstraat 2
5922 XV Venlo
Rubicon regiokantoor
Plataanstraat 5
5802 EH Venray
Meer weten en aanmelden?
entree@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475 – 588 432.

Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts
of gecertificeerde instelling.
Stuur de verwijzing naar: Rubicon jeugdzorg Centraal Bureau, t.a.v. Team Toegang, Postbus 4702,
6085 ZG Horn of naar: toegang@rubicon-jeugdzorg.nl
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