Het initiatief tot de Praktijk van Scheiden is
genomen door Anne-Mieke Zweers. Haar
ervaring en kennis als SCHIP-therapeut,
Ouderschap Blijft-bemiddelaar, KIES-coach
en Social Worker bundelt zij om ouders,
kinderen en professionals krachtig en
doeltreffend te begeleiden. Anne-Mieke ziet
gelukkige kinderen en gezinnen als haar
missie. Zij gaat uit van een preventieve
werking om vechtscheidingen voor te zijn.
Haar levenservaring, passie en oneindige
nieuwsgierigheid maakt dat ze het beste
voorheeft met haar cliënten. Dit resulteert in
een deskundige begeleiding, rechtstreeks
uit het hart.

Maak snel een afspraak voor een gratis
kennismakingsgesprek!

OUDERSCHAP BLIJFT
Goede ouders zijn we allemaal.
Maar hoe blijven we
goede ouders na scheiding?
Ga je scheiden of ben je gescheiden?
Ben je zoekende met je ex hoe jullie het
gescheiden ouderschap willen vormgeven?
En wil je dat je kinderen hier zo min mogelijk
last van hebben?

Anne-Mieke is lid van Registerplein,
Beroepsvereniging van professionals in het
sociaal werk (BPSW) en Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).
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De methodiek Ouderschap Blijft is gericht op
bemiddeling tussen ouders om de
communicatie te verbeteren en om te komen
tot goede afspraken over de zorg en
opvoeding, waarbij het belang van het kind
centraal staat.

Lees snel verder over
OUDERSCHAP BLIJFT

De methodiek Ouderschap Blijft
De methode Ouderschap Blijft biedt hulp
aan gezinnen waar conflicten en
communicatieproblemen tussen gescheiden
ouders ervoor zorgen dat de
omgangsregeling niet tot stand komt of
nageleefd kan worden. Dit kan het
opgroeien en ontwikkelen van de betrokken
kinderen belemmeren.
Ouderschap Blijft kan u helpen om als
ouders met elkaar te overleggen, te
onderhandelen en de-escalerend om te
gaan met conflicten.
Gun jezelf, je ex-partner én je kind(eren)
een prettige verstandhouding na scheiding.
Zo worden kinderen gevrijwaard van een
keuze tussen hun ouders.

Deze methodiek is bedoeld voor:
●

●

●

●

●

●

Ouders die gaan scheiden en
verwachten of ervaren dat emotionele
schade tot problemen kan leiden op het
gebied van ouderrelatie
Ouders die in het belang van het kind
bereid en in staat zijn aan de
ouderrelatie te werken
Ouders die gaan scheiden en hulp
willen bij het opstellen en uitvoeren van
een ouderschapsplan
Ouders die gekozen hebben voor
co-ouderschap, maar in de praktijk
merken dat het niet soepel verloopt; het
geeft conflicten en spanning
Ouders die regelmatig conflicten
hebben door een verschil in
opvoedgedrag naar hun kinderen
Ouders die zien dat de ontwikkeling
van hun kind schade ondervindt van de
scheiding maar er niet in slagen te
communiceren over oplossingen.

Over de Praktijk van Scheiden
De Praktijk van Scheiden is een praktijk voor
ouderbegeleiding en kindercoaching gericht op
het verwerken van de scheidingssituatie en het
versterken van ouders en kinderen in het
vormgeven van de nieuwe situatie na de
scheiding.
Om dit doel te realiseren biedt de Praktijk van
Scheiden verschillende diensten aan zoals
therapie, coaching, workshops, training en
advies.
Tevens ondersteunt de Praktijk van Scheiden
lerarenteams in het Basis- en Voortgezet
Onderwijs en hulpverleners in Sociale
Wijkteams met leerzame en inzichtgevende
workshops.
Wat kan je van de Praktijk van Scheiden
verwachten:
●
●
●
●
●
●

Scheiden is geen kinderspel,
leer hoe je samen ouders blijft!

Begrijpelijke taal
Belangenbehartiger voor evt. kind(eren)
Professionele gespreksbegeleiding
Goedkoper dan mediator of advocaat
Bemiddeling bij opstellen
ouderschapsplan
Toewerken naar partnerschap in het
gescheiden ouderschap

