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herstellen, versterken 

of verduidelijken 

van relaties 

binnen de hulpverlening

La Trao
Hoogstraat 98 - bus 10
Binnenhof 2  -  2e verd.
8800 Roeselare
info@latrao.be 
051/75.53.04

þ vrijwilligheid :

We verwachten een expliciet engagement van elke 
deelnemer, wat impliceert dat men slechts kan 
deelnemen op vrijwillige basis.

þ geen info vooraf :

Het samen niet-weten zet mensen op gelijke voet 
en versterkt de (lots)verbondenheid binnen het duo 
of het gezin.

þ soberheid :

Zowel inzake opdrachten (geen kicks óm de kicks), 
verblijf (geen Club Med) als voor wat betre"  de 
randvoorwaarden (geen gsm, smartphone, laptop,
muziekdrager of eigen geld).

þ    speci! eke opdrachten :

Bedoeling is om mensen te laten stretchen, niet 
om ze te breken. Het accent ligt bijgevolg niet zozeer 
op het fysiek-avontuurlijke, maar veeleer op de 
mentale uitdaging.

þ coaching :

Dagelijks is er een coaching gesprek met een voor 
de deelnemers onbekende coach. Deze gesprekken 
duren ongeveer een uur en vinden plaats op locatie. 

þ proces :

Om te kunnen instappen moet er een vorm van hulp-
verlening zijn voorafgaand aan en volgend op het 
La Trao programma.

In alle formules zijn een aantal 

vaste elementen aanwezig. 

Deze elementen zijn op zich niet uniek, 

wel het consequent combineren ervan 

en de manier waarop we ze vorm geven :

Alle programma’s van La Trao zijn vrij toegankelijk 
voor cliënten van binnen en buiten vzw Onze 
Kinderen. Enige voorwaarde is dat er sprake is van 
een hulpverleningsproces, m.a.w. dat er een vorm 
van begeleiding is voorafgaand aan en volgend op 
het La Trao programma.

Naast onze programma’s voor de hulpverlening 
hebben wij onder de naam La Trao Business ook 
een aanbod voor de pro$ tsector.

interesse ? 
neem contact op voor meer vrijblijvende informatie 
of kijk op www.latrao.be. 
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een bijzondere manier van verbinden



Tocht in  het buitenland voor  jongeren (+14jr) 

met een zelfgekozen volwassene en voor koppels.

Een ongekende bestemming, dagelijks nieuwe 

opdrachten en gesprekken met een coach.

Jaarlijks,  8 dagen tijdens de paasvakantie.

Tocht in het binnenland of (nabije) buitenland 

voor gezinnen met lagere schoolkinderen (6jr-14jr).  

Een ongekende bestemming, dagelijks nieuwe 

opdrachten en gesprekken met een gezinscoach.

Jaarlijks, midweek tijdens de herfstvakantie.

Opdrachtentocht in het binnenland voor jongeren 

(+14jr.) met een zelfgekozen stapgezel 

en voor gezinnen.

Een pakket van op maat gesneden opdrachten

en gesprekken met een coach.

1 tot 3 dagen, het hele jaar door op aanvraag.

Time-out in het buitenland voor individuen :

jongeren (+16jr.) of een gezinslid 

(vader, moeder, broer, zus, ...)

Leven en werken in een gastgezin 

met tweemaal per week online coaching.

4 tot 8 weken, het hele jaar door op aanvraag.

La Trao ging in 2009 van start als 

een experimenteel en baanbrekend project 

voor cliënten in de Bijzondere Jeugdzorg 

van vzw Onze Kinderen. 

Van hieruit bouwden we stapsgewijs een 

gedi# erentieerd aanbod uit van ervarings-

gerichte programma’s, gecombineerd met 

realtime coaching: La Trao Classic, 

La Trao Junior, La Trao Xtra en 

de Korte Ervarings Trajecten.

We sturen duo’s en gezinnen met op maat 
gesneden opdrachten op pad. Doordat ze op 
elkaar aangewezen zijn, en dit zowel voor de 
uitvoering van deze opdrachten als voor 
hun dagdagelijkse bezigheden ontdekken ze 
nieuwe kanten van zichzelf en van de ander,
alsook onderliggende interactiepatronen.

Deze gedeelde ervaring wordt een referentie-
punt voor hun toekomstige relatie.

ervaringsgerichte programma’s

realtime coaching

Een coach laat de deelnemers op locatie en 
onmiddellijk aansluitend op de actie hun 
gezamenlijke ervaring verwoorden en 
betekenis geven in het hier & nu. Ze spreken 
over hun sterkstes & zwaktes, de verdeling 
van rollen & posities en het proces dat ermee 
gepaard ging. 

Daarna kijken ze samen wat ze van hieruit 
kunnen meenemen naar de thuissituatie.
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