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‘Ouders hervinden
hun kracht ’

TRAINING VOOR OUDERS
Is Verbindend Gezag iets voor ons?
Heeft u een thuiswonend kind van 12 jaar of ouder die
bijvoorbeeld agressief is, overmatig drank of drugs gebruikt,
veelvuldig spijbelt en dwingend, zelfbepalend gedrag vertoont?
Wilt u de negatieve spiraal in het contact met uw kind doorbreken
en leren om escalaties te voorkomen of te verminderen?

gedrag van uw kind, is het vaak moeilijk om op
een constructieve manier te blijven opvoeden
of leiding te geven. Veel ouders reageren vanuit
machteloosheid op een autoritaire manier die
moeilijk vol te houden is of de situatie verergert.
Andere ouders voelen zich onzeker en geven het
op. Ook tussen ouders onderling kan dit spanningen
geven waardoor het moeilijk wordt om als een team
op te treden.

Dan is de intensieve groepsgerichte aanpak Verbindend Gezag
van Timon wellicht iets voor u.
Doelen
• Het herstellen van uw ouderschap
• Het verbeteren van contact tussen u en uw kind
•	Het verminderen van oplopende conflicten
en escalaties

Uitgangspunten
Wanneer u als ouders geconfronteerd wordt met
agressief, risicovol of extreem teruggetrokken

Verbindend Gezag geeft u handvatten hoe op
een krachtige en tegelijk liefdevolle manier te
blijven reageren op het gedrag van uw kind en
zo ‘aanwezig’ te blijven in zijn of haar leven.
De methode zorgt ook dat jongeren weer
verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun gedrag.
Essentieel hierbij is het inschakelen van derden:
familieleden, vrienden, buren of andere belangrijke
personen.
Uit ervaringen van andere ouders blijkt dat het
de moeite waard is om de spannende stap te
nemen om in een groep ervaringen te delen. Het

‘We hebben meer
zelfvertrouwen gekregen’
levert veel herkenning en steun op. De cursus
wordt gecombineerd met individuele gesprekken
met een gezinstherapeut om de principes van
Verbindend Gezag concreet te maken voor de
eigen gezinssituatie.

Werkwijze

Ouders
‘Wat zijn wij blij
met de handvatten
en mogelijkheden
die de cursus ons
geeft. We hebben
meer zelfvertrouwen
gekregen en dat komt
de rust in huis ten
goede.’

Tijdens een intakegesprek en kennismaking wordt
bekeken of de vraag van u als ouders en het
aanbod van de behandeling bij elkaar passen.
Vervolgens wordt een trainingsgroep samengesteld
met 4 tot 5 ouderparen. Ook gescheiden ouders
kunnen – alleen of samen – deelnemen aan een
trainingsgroep.
De behandeling bestaat uit drie fasen:
1 	De fase van voorbereiding In drie bijeenkomsten
krijgt u een korte, intensieve training over de
methode, interventies en uitgangspunten van
Verbindend Gezag. Deze inzichten helpen u
om vol te houden tijdens de interventies die
bijdragen aan het herstel van ouderschap en
het doorbreken van de negatieve spiraal in het
contact met uw kind.
2 De fase van uitvoering Als ouders maakt u,
eventueel samen met school, een plan waarmee
u in uw eigen gezin aan de slag kunt. U krijgt

hierbij begeleiding van één van de behandelaars
met wie u gedurende het gehele traject contact
houdt.
3 De afrondende fase Samen met de andere
ouderparen wisselt u ervaringen uit. Ook is
er ruimte voor nazorg.
Wanneer nodig of gewenst kunnen extra
therapeutische sessies met u als ouders worden
ingezet: ter voorbereiding of ter ondersteuning van
het traject in de trainingsgroep.

Duur/frequentie
Na ongeveer 6 maanden wordt de behandeling
afgesloten.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Timon Toegang

0800 - 9008
toegang@timon.nl

www.timon.nl

