
TIENERS
IN HUIS

T R A I N I N G  V O O R  O U D E R S  

VOOR WIE?
De communicat ie  met  je  t iener  ver loopt  moei l i jk  en je
kan moei l i jk  tot  hem/haar  doordringen
De discussies  en conf l icten stapelen z ich steeds vaker
op.  
Regels  en afspraken worden niet  gerespecteerd.
Je  k ind l igt  duidel i jk  in  de knoop maar  wi l  n iet  praten
met jou
Je  t iener  maakt  keuzes waar  je  helemaal  niet  achter
staat
Je  hebt  het  gevoel  dat  je  de controle  ver l iest
je  k inderen eisen je  zoveel  op dat  je  gezondheid
eronder  l i jdt .

DATA NAJAAR 2019
 

15  oktober
5  november

19 november
3  december

17  december
 

van 19u tot  22u
 

INFO EN INSCHRIJVEN
Bij  de Baobab

 
kather ine@bijdebaobab.be

0472/  10 98 40

PRIJS
 

325  euro per  gezin
 

LOCATIE
Rui lare 29,  9080 Lochrist i

 

Herken je  één van deze voorbeelden en kan je
ondersteuning gebruiken in  de opvoeding van jouw kind,
dan ben je  hier  op het  juiste  adres.  
Deze training geeft  coaching,  advies  en begeleiding op
maat  van de groep met respect  voor  ieders  standpunt .
 
We focussen op de mogel i jkheden en vaardigheden van
elke ouder  en niet  op de beperkingen.  



T R A I N I N G  V O O R  O U D E R S  

HOE WERKT HET?

WAT HEB JE TE
VERLIEZEN?

zenuwslopende discussies  en
escalat ies  met  jouw puber
slaande deuren
stress  bi j  het  thuiskomen
overtuigingen die  niet  helpen
gevoel  van onmacht  of  angst
zuchten en ogen rol len van jouw
kind

 

 
www.bi jdebaobab.be

Je  hebt  eerst  een gesprek met  mij  over  de speci f ieke
situat ie  thuis  en over  de vragen die  je  hebt .  Daarna
beki jken we of  deze groepscoaching de beste oplossing is
voor  jou en jouw gezin.   
We werken in  een k le ine vaste groep (max 16 personen) .
Zo wordt  de vei l igheid en pr ivacy van elke gezin
gerespecteerd.
Via  concrete oefeningen,  theoret ische inzichten,
uitwissel ing met  andere ouders  kom je  tot  nieuwe
mogel i jkheden.  Hier  ga je  thuis  mee aan de s lag.  Oefenen
is  de boodschap.  Je  leert  toch ook niet  f ietsen door  erover
te  praten.
De theorie  is  gebaseerd op het  gedachtengoed van de
Nieuwe Autori te i t ,  in  combinat ie  met  o .a .  theorie  over
hechting,  t rauma en posit ief  opvoeden.
 
 
 

WAT HEB JE TE
WINNEN?

nieuwe  inzichten,  vaardigheden
en ideeën om met je  t iener  om te
gaan
vertrouwen in  je  e igen kracht
energie  en t i jd  voor  leuke zaken
inzicht  en begr ip voor  het  gedrag
van je  zoon/dochter
terug rust  in  huis
een gezel l ig  gezin

 


