
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KINDEREN UIT DE KNEL  

 
Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma voor zes ouderparen en hun kinderen. 
Het is bedoeld voor ouders die verstrikt zijn geraakt in scheidings-conflicten rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën 
en andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of langer duren  en beïnvloeden het leven en welzijn van 
alle betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk. 
Onderzoek toont aan dat kinderen lijden onder strijdende ouders,  zeker wanneer die strijd doorgaat na de scheiding.  En 
ouders lijden onder de machteloos makende strijd.  
Gebleken is dat een groepsaanpak bij deze problematiek vaak zeer goed werkt.  
 
OUDERGROEP EN KINDERGROEP 
 
De oudergroep (ex-partners) komt 8 keer 2 uur bij elkaar. 
In dezelfde tijd komen de kinderen in een groep bij elkaar. 
 
De ouders leren de onderlinge strijd te verminderen en oplossingen te vinden voor steeds terugkerende problemen. Het 
welzijn van de kinderen staat hierin steeds centraal. De groepsleden blijken elkaar goed te kunnen helpen. De twee 
therapeuten scheppen een omgeving waarin positieve verandering mogelijk is. Zij geven informatie, opdrachten en 
oefeningen die ouders helpen nieuwe en constructieve stappen te maken. 
 
De kinderen maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek rond het thema ‘ouders die strijden’. Zij 
kunnen hier ook over spreken maar het hoeft niet. Wij richten ons op de krachten van de kinderen en op het vergroten van 
weerbaarheid. 
 
Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken we met ouders en kinderen of er nog een vervolgtraject nodig is. 

  



 
VERLOOP 
 

• Aanmelding: kandidaten worden uitgenodigd voor intake na contact-name door beide ouders en terugzenden van 
ingevulde vragenlijsten door beide ouders 

• Intake: 3 intakegesprekken met ouders samen (in het 3e  gesprek worden de kinderen betrokken) 

• Netwerkbijeenkomst (vlak voor de opstart van de groepen): elke ouder nodigt minimaal één persoon uit zijn netwerk 
uit voor informatie rond programma 

• Ouder- en kindergroepen: 8 bijeenkomsten van 2u met een pauze, om de 2 weken 
→ Oudergroep: 6 ouderparen, 2 therapeuten 
→ Kindergroep: met 2 therapeuten 

• Evaluatiegesprek en/of terugkoppeling naar de verwijzer 
    

 DATA: 

• Intakegesprekken worden ingepland in de periode voor de start van de groep.     

• Netwerkbijeenkomst  Dinsdag 28/02/2023 19:00 

• 8 groepssessies op woensdag van 15.45u tot 18u 
Sessie 1: Woensdag 1 maart 2023 
Sessie 2: Woensdag 15 maart 2023 
Sessie 3: Woensdag 29 maart 2023  
Sessie 4: Woensdag 19 april 2023 
Sessie 5: Woensdag 3 mei 2023 
Sessie 6: Woensdag 17 mei 2023 
(extra netwerkavond 24 mei 2023 19:00) 

              Sessie 7: Woensdag 31 mei 2023 
Sessie 8: Woensdag 14 juni 2023 
Reserve sessie: Woensdag 28 juni 2023 
 

     Er kan met elke ouder en zijn/haar netwerk een tussentijds gesprek met de oudertherapeuten doorgaan indien nodig/gewenst. 
 

Aanmelden kan doorlopend (liefst zo spoedig mogelijk in functie van intakegesprekken en beschikbaarheid)  
via 015/42.08.32 of  kinderenuitdeknel@cggdepont.be. Bijkomende vragen of onduidelijkheden kunnen via deze weg ook 
verhelderd worden. 
 
LOCATIE Intakes: Trammezandlei 67-69, 2170 Merksem (Elegast gezinsbegeleiding) 
           Netwerkbijeenkomst en groepsessies: Twee Netenstraat 13A, 2060 Antwerpen (Elegast Dam) 
 
KOSTPRIJS  
- Bij CGG-standaardtarief  €11,- per sessie 

o Te betalen voor start van sessie 1 - totaalbedrag van €161,- 
- Bij CGG-verminderd tarief  €4,- per sessie (in geval van verhoogde tegemoetkoming of collectieve schuldbemiddeling) 

o Te betalen voor start van sessie 1 – totaalbedrag van €84,- 
- Bij CGG-nultarief €0,- per sessie (kan uitzonderlijk worden aangevraagd) 

o Te betalen voor start van sessie 1 – totaalbedrag van €40,- 
In dit totaalbedrag is inbegrepen: intake- en evaluatiegesprekken, 8 sessies, netwerkavond, werkboek, administratieve kost. 
Voor tussentijdse- en follow-up gesprekken wordt het bijhorende CGG-tarief gerekend. 
 
ALGEMEEN: 

www.kinderenuitdeknel.be 

   
Project mogelijk gemaakt met steun van de  Provincie Antwerpen en in samenwerking met: 
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