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“Omdat ouderverstotingsproblematiek een systemisch probleem is, kan ieder lid van het systeem 

bijdragen aan een oplossing.” 

Effectief werken met ouderverstotingsproblematiek #ovp SKJ207684 

“Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een 

goede relatie had, wil verbreken, onder invloed van de omgeving.  

Het kind raakt in een innerlijk conflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tégen de 

ene en vóór de andere ouder.  

Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van het kind in de weg.” 

 

Termen 

Binnen deFamilieAcademie kies ik voorlopig voor het begrip ouderverstotingsproblematiek. 

Dit wordt verkort tot ouderverstoting, #ovp, contactverlies, kindermishandeling, de binnen-ouder 

en de buiten-ouder. 

 

Erna Janssen ontwikkelt sinds 2016 trainingen voor professionals die werken met ouders en of 

kinderen die te maken hebben met ouderverstotingsproblematiek. 

 

“Elk kind heeft het recht te leren omgaan met beide ouders.” 

 

Na afloop van de training heeft de professional:  

• kennis van ouderverstoting; 

• weet van theoretische grondleggers en internationale experts; 

• kennis van de (internationale) rechten van het kind; 

• kennis van de drie verschillende niveaus van ouderverstoting; 

• kennis van 50 signalen van ouderverstoting op vier niveaus ©ernajanssen 

• handvatten om zorgelijke signalen te benoemen naar ouders; 
• weet van de rollen en posities van ouders; 

• geoefend met de Systemische Methodiek Ouderverstoting ©ernajanssen; 

• geoefend met waarheidsvinding; 

• geoefend met gesprekstechnieken om ouderverstoting bespreekbaar te maken; 
• kennis en vaardigheden verwerkt in eigen casuïstiek. 

 

“Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.” 

Erna heeft de training Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling sinds 2012 voor veel 

professionals en organisaties op maat gemaakt.  

Sinds 2016 neemt ze 50 signalen van ouderverstoting hierin mee. 
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Studiebelasting  

De training bestaat uit vier (online) bijeenkomsten van 4 uur. We werken met thuisopdrachten.  

Reken op 8 studie belasting uren per training. Accreditatie SKJ is toegekend: 24 pe. 

 

Kosten 

De kosten voor de training bedragen 4000,00 euro bij een groep van maximaal 8 deelnemers. 

Dit is exclusief btw. en reiskosten. 

 

Voorwaarden 

De deelnemers hebben minimaal een 4-jarige sociale HBO-opleiding afgerond. Tevens hebben  

zij minstens vier jaar werkervaring in werken met ouders en/of kinderen en kindermishandeling. 

 

Data en plaats 

De in-house training wordt georganiseerd door de deelnemers. De training vindt plaats op een  

door hen aangewezen locatie of middels een online mogelijkheid. 

_____________________________________________________________________ 

 

Wat deelnemers zeggen over de trainingen ouderverstoting van De FamilieAcademie: 

* Ik zou de training (en Erna) zeker aanbevelen wanneer je op zoek bent naar objectieve, 

duidelijke informatie omtrent ouderverstoting, je een eigen visie wil ontwikkelen hieromtrent (of 

aanscherpen indien nodig) of wil sparren met collega’s uit het werkveld over dit onderwerp onder 

de bezielende leiding van Erna Janssen van deFamilieAcademie.  

* Deze training zet ouderverstoting op de kaart. Voor mij als professional zeer leerzaam. Een 

verrijking door de signalen, inzichten en aanpak. Ik herken ouderverstoting nu sneller in de 

praktijk. 

* Ik leerde signalen herkennen, ouderverstoting bespreekbaar maken en reflecteren op mijn eigen 

handelen in casuïstiek. 

 

Erna is in het bezit van het Keurmerk Erkend Adviesbureau. 

https://www.erkendadviesbureau.nl/leden.php  

Erna is als docent ingeschreven in het CRKBO. Er is de mogelijkheid om vrijgesteld van 

btw te werken. https://www.crkbo.nl/  
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