Over de Praktijk van Scheiden

Maak snel een afspraak voor een gratis
kennismakingsgesprek!

Mijn naam is Anne-Mieke Zweers.
Ik heb jarenlange ervaring in de hulp- en
dienstverlening.
Als social worker, gecertificeerd
KIES-coach, Ouderschap Blijft-bemiddelaar
en SCHIP-therapeut ben ik zeer betrokken
bij gezinnen met scheidingsproblematiek.

Goede ouders zijn we allemaal.
Maar hoe worden we
goede ex-partners?
Ga je scheiden of ben je gescheiden?
Ervaar je veel spanning in contact met je ex?
En wil je dat je kinderen hier zo min mogelijk
last van hebben?
Wil je verder met je ex als partners in het
ouderschap?

Wat kan je van de Praktijk van Scheiden
verwachten:
●
●
●
●
●
●

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

www.depraktijkvanscheiden.nl
info@depraktijkvanscheiden.nl
06 - 348 937 54

KvK nummer:
BTW nummer:
SKJ nummer:
Bankrekening:

71550399
NL185337053B01
100000382
NL46KNAB0257331735

Lees snel verder over de SCHIP-aanpak

SCHIP-aanpak

De Praktijk van Scheiden
werkt met de SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een vorm van
relatietherapie voor mensen die in 'zwaar
weer' verkeren: voor, tijdens en na de
scheiding.
Scheiding genereert rouw, de relatie gaat
verloren.
Deze rouw wordt doorgaans individueel
beleefd.

Aandacht voor datgene dat jullie hebben
verloren, voor elkaars pijnpunten
en geschonden vertrouwen.

De SCHIP-aanpak brengt daar verandering
in.
Gezamenlijk doorlopen de ex-partners het
postrelationele rouwtraject van de vijf fasen
van de SCHIP-aanpak met als uiteindelijke
doel een nieuwe verbinding aan te gaan als
partners in ouderschap.

Gun jezelf, je ex-partner én je kinderen een
prettige verstandhouding na scheiding.
Zo worden kinderen gevrijwaard van een
keuze tussen hun ouders.

Met uiteindelijk doel:
verbinden als partners in ouderschap.
Want de partnerrelatie stopt bij scheiding,
maar het ouderschap niet.

Dit gun je toch je kind?

De SCHIP-aanpak bestaat uit vijf fases die
de ex-partners gezamenlijk doorlopen:
1.
2.
3.
4.
5.

Samenkomen
Conflict- en Verlies-verheldering
Helpend Horen
Integratie
Partners in ouderschap

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

De keuze om met je (ex)-partner het
SCHIP-traject aan te gaan is geen eenvoudige.
Het kost tijd, energie en motivatie om het te
doen slagen. Als het lukt, wordt de kans op
een gelukkiger toekomst voor beiden vergroot.

Ben je bereid hard te werken?
Ben je gemotiveerd?
Dan ben je klaar voor het aangaan van
een nieuwe verbinding met je
ex-partner!

