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WAT IS
CONFLICTHANTERING (CH)?
Doel van dit traject
Heb je (klein)kinderen tussen 0 en 25 jaar?
Of voed je deze kinderen mee op?
Is er een lopende begeleiding in functie van de kinderen?
Ervaar je een conflict met een andere opvoedingsfiguur van dezelfde kinderen?
Groeien de kinderen op in een omgeving met conflicten?
Wil je niet langer in conflict leven?
Wil je zoeken naar wat je zelf anders kan doen en leren stil staan bij je eigen aandeel?

Dan is CH misschien iets voor jou.

Met de kinderen voeren we 3

We werken hierbij op maat van de

Opvoedingsfiguren gaan hier aan de

gesprekken om hen te informeren over

noden en de mogelijkheden van de

slag met onderlinge communicatie, het

het traject dat we aangaan met de

opvoedingsfiguren en de kinderen.

hanteerbaar maken van conflicten en er

opvoedingsfiguren en om te horen hoe

Samen maken we eventueel een plan

wordt stil gestaan bij het effect van de

zij naar het conflict kijken en welke last

waarop je kan terugvallen zodat er

conflicten op de kinderen.

zij hierbij ervaren.

minder kans is op conflicten.

WAT KAN JE
VERWACHTEN?
8 gesprekken met één of beide personen in conflict. Opvoedingsfiguren kunnen
samen of apart op gesprek komen. De gesprekken vinden wekelijks of 2-wekelijks
plaats op de dienst van Amber vzw. Er zijn minstens 3 contacten met de kinderen.
Het welzijn van de kinderen staat centraal in het traject. We bespreken met jullie
hoe jullie om kunnen gaan met de conflicten. We ondersteunen jullie om te komen
tot onderlinge afspraken. Jullie krijgen informatie, opdrachten en oefeningen.

DE INHOUD VAN ONS AANBOD:
Intake
Deel 1: psycho-educatie

Deel 2: kwesties

Thema’s: conflicten, destructieve

Bespreken van concrete kwesties en

communicatie, geweldloze

maken van duurzame afspraken

communicatie, scheiding(-sproces),
effecten van conflicten op kinderen en
opvoedingsfiguren, stresshantering,
effect van netwerk op
het conflict...

Afronding

GOED OM
TE WETEN!
1. De begeleiding is gratis.

2. Krijg je begeleiding van Amber vzw op vraag van het
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of de Sociale Dienst
Jeugdrechtbank (SDJ)? Dan houdt Amber vzw deze instanties op
de hoogte van het verloop van de begeleiding.

3. We werken met gezinnen die in het arrondissement Leuven wonen.

4. De lopende begeleiding kan zijn focus behouden.

HOE KAN
JE STARTEN?
Heb je interesse in CH?

Als ouder, grootouder, (ex-)partner of hulpverlener kan je rechtstreeks contact
opnemen met de coördinator van conflicthantering.
De namen en contactgegevens van de coördinatoren vind je terug op de website:
www.ambervzw.be
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