UITNODIGING
EHBS*- Eerste Hulp Bij Scheiding
17 oktober 2019
Leer wat de wet zegt over ouderlijk gezag en ontdek diverse tools bij scheiding
Tijdens een huisbezoek door de verpleegkundige van Kind en Gezin vertelt de mama van
Thomas dat ze gaat scheiden. Ze wil haar verhaal doen, Thomas zit er bij. Hoe reageer je
best? Naar waar kan je haar doorverwijzen?
Fatima’s papa neemt contact op met een psycholoog om een begeleiding te starten voor
Fatima. Ze heeft het zeer lastig met de scheiding en vooral de contacten met mama lopen
slecht. Kan de hulp starten zonder toestemming van mama?
Op donderdag 17 oktober 2019 organiseert het IROJ Brussel in samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen
en tZitemzo een inspiratiedag: 'EHBS* - Eerste Hulp Bij Scheiding’.

Voor wie? Voor hulpverleners die beroepsmatig met scheidingssituaties, al dan niet conflictueus,
te maken krijgen.

Wat? In de voormiddag lichten we een aantal juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, coouderschap, verblijfs- en omgangsregeling, ... Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun
minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op
informatie? ...
Heb je nog vragen uit je eigen werkcontext, dan is er voldoende gelegenheid om deze te stellen.
In de namiddag organiseren we 6 praattafels waar we telkens een expert aan het woord laten om de
deelnemers concrete tools mee te geven in het omgaan met hoogconflictueze scheidingen in de
hulpverlening, maar ook toelichting van bepaalde methodieken zoals bemiddeling of werkingen zoals
Bezoekruimte. Elke deelnemer kan deelnemen aan 2 tafels.

Waar? Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel.
Kostprijs? Gratis.

Programma EHBS - 17 okt '19 - Brussel
Voormiddag:
9u - 9u30

Onthaal

9u30 - 9u35

Verwelkoming - Anja Mertens, co – voorzitter IROJ WG Complexe Scheidingen Vl. Brabant en Brussel

9u35 - 11u35

Ouderlijk gezag bij niet-samenlevende ouders - Nele Desmet, juriste tZitemzo

11u35 - 12u

Korte pauze

12u - 13u

De praktijk van het horen van kinderen – Stephanie Audoore, familierechter Brussel

13u - 14u

Broodjeslunch

Namiddag:
14u - 15u

Ronde 1: keuzemogelijkheid tussen 6 praattafels

15u15 - 16u15

Ronde 2: keuzemogelijkheid tussen 6 praattafels

We sluiten ten laatste af om 16u30

Praattafels (meer info, zie www.tzitemzo.be/professesionelen)
1. Familiale bemiddeling - CAW Brussel en CAW Halle Vilvoorde
2. Bezoekruimte - CAW Brussel en CAW Halle Vilvoorde
3. Sparkles, praktijkgericht onderzoek naar de ondersteuning van gezinnen in het ouderschap na een
relatiebreuk - Sofie Van Assche, An Keppens
(Arteveldehogeschool)
4. Blijven staan ondanks de storm. Werken met ouders in een hoogconflictscheiding - Vanessa Maes
(Allianza)
5. Eerste Hulp Bij Scheiding, een intervisiemethodiek voor hulpverleners - werkgroep HoogConflictueuze
Scheiding Oost-Vlaanderen
6. Tool voor professionals: ondersteuning bij scheiding en gezinstransities - Claire Wiewauters, Sibille
Declercq (Kenniscentrum Gezinswetenschappen)
Elke deelnemer kan deelnemen aan 2 praattafels.

Praktisch:
Datum:

17 oktober 2019 van 9u tot 16u30.

Doelgroep:

hulpverleners die beroepsmatig met scheidingssituaties, al dan niet conflictueus, te maken krijgen.

Locatie:

Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel.

Kostprijs:

gratis voor de ganse dag (inclusief deelnemersmap + broodjeslunch).

