
 

 

Startdata zijn onder voorbehoud: groepen starten bij minimaal 6 deelnemers.  
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Training Sterk Staan 9-12 jaar 
Voor kinderen die willen leren omgaan met hun (faal)angst, meer zelfvertrouwen willen en op sociaal vlak 
beter contact willen hebben met leeftijdsgenoten. Startdatum: maandag 2 maart, 15.30 – 17.00 uur. 
 
KIES groep voor kinderen van gescheiden ouders 8-12 en 12-16 jaar 
Een groep voor kinderen om hen te helpen de scheiding beter te begrijpen. De jongeren leren vaardigheden als 
opkomen voor zichzelf en praten over hun gevoelens en gedachten. 
Startdatum: dinsdag 7 april, 15.30 – 17.00 uur (8-12 jaar) en dinsdag 14 april, 19.00 – 21.00 uur (12-16 jaar). 
 
Zomertraining Plezier op School (voor aankomende brugklassers) 
Het accent van deze training ligt op het vergroten van assertieve en sociale vaardigheden, zodat de kinderen 
met meer plezier naar de nieuwe school gaan. Data: dinsdag 25 en woensdag 26 augustus, 10.00 – 16.00 uur. 
 
Training Assertiviteit voor jongeren 12-16 jaar 
Voor jongeren die moeite hebben om voor zichzelf op te komen; verlegen of onzeker zijn of regelmatig met 
anderen ‘botsen’. Data: woensdag 29 en donderdag 30 april, 10.00 – 16.00 uur. 
 
Training Assertiviteit voor jongvolwassenen 17-21 jaar 
Voor jongeren die moeite hebben om voor zichzelf op te komen; onzeker zijn in het contact met de ander of 
regelmatig met anderen ‘botsen’. Data: dinsdag 25 en woensdag 26 februari, 10.00 – 16.00 uur. 

 
 
 
Gespreksgroep ‘Uit elkaar en hoe nu verder?’   
Voor moeders en vaders die gescheiden zijn en steun en advies willen. Er zijn vier bijeenkomsten met elk een 
ander thema. Je gaat met de begeleiders en de andere deelnemers in gesprek en krijgt tips en adviezen. 
Leidraad van de groep zijn onderwerpen die de deelnemers zelf inbrengen. Er is ruimte voor eigen situaties. 
Startdatum: 15 april, 19.15 uur. 

Themabijeenkomst scheiding en emotionele reacties van kinderen 
In deze themabijeenkomst gaan wij in op de emotionele gevolgen van een scheiding voor kinderen. Het is een 
interactieve bijeenkomst waarin er ruimte is om ervaringen te delen. Start: dinsdag 16 juni, 19.15 uur. 

Training Assertiviteit 21+ 
Voor mannen en/of vrouwen die privé of in hun werk moeite hebben om voor zichzelf op te komen;  
Onzeker zijn; regelmatig met anderen ‘botsen’; willen leren hun grenzen aan te geven; op een goede manier 
willen leren zeggen wat ze denken en voelen.  Startdatum: maandag 2 maart, 19.15 uur. 
 
NIEUW  
Training voor ouders én pubers: ‘Help … de puberteit – Help … mijn ouders doen raar’ 
Het bijzondere aan deze training is dat ouder(s) en kind(eren) samen deelnemen aan de training.  Uitgangspunt 
in de training is: ‘hoe kun je als ouder een verbinding maken met je kind in de puberteit op een manier die het 
kind kan helpen in zijn/haar groei naar volwassenheid?’ Data: Zaterdag 6 juni en 13 juni, 09.00-16.00 uur. 

Informatie en aanmelding 
Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met Patricia te Braak, coördinator 
groepswerk en groepsmaatschappelijk werker, bereikbaar via 06 10 65 01 81, e-mail: p.tebraak@vitras.nl 
of amwgroepswerk@vitras.nl. 
 

Wil je weten wat het betekent om deel te nemen aan een groepstraining? 
Kijk dan op de website naar de film ‘De Kracht van groepswerk’: www.vitras.nl/groepswerk 
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