
Begeleiding bij vechtscheiding

Zelfs in een kathedraal vol verdriet
Zijn de glasramen die de zon vangen
Onuitsprekelijk mooi
Myriam Van Schanevyl

Scheiden is het gevolg van de wens tot
relatie. De mens is gericht op het
aangaan en onderhouden van relaties,
maar desondanks worden relaties vaak
verbroken. Wat heeft vechtscheiding te
maken met hechting en met eerder
meegemaakt verlies? Welke funderingen,
in jouw persoonlijke geschiedenis, staan
stevig in het zand en welke beïnvloeden
jouw wijze van begeleiden?

Na een vechtscheiding zijn er veel vragen en zorgen. Vaak zijn er complexe situaties waarin ouder, kind, ex-partner
en een eventueel nieuwe relatie kunnen verzeilen. Als begeleider kun je je in een dergelijke complexe situatie
machteloos voelen en het idee hebben dat je met lege handen staat.
Bewust zijn van je eigen geschiedenis, praktische handvatten en de nieuwste inzichten op het gebied van verlies en
scheiding zijn essentieel om grip te krijgen op de situatie en aan te sluiten bij het gezin in vechtscheiding. Daarmee
creëer je mogelijkheden om opnieuw vorm te geven aan het leven van ouders en kind en de omgang met elkaar.

Resultaat
Tijdens deze tweedaagse training word je je bewust van je eigen geschiedenis op het gebied van verlies en wat je
daarin meebrengt in de begeleiding. Je leert je eigen kwaliteiten en mogelijkheden kennen bij het omgaan met
welkom heten, hechten en verlies en hoe deze thema’s ingezet kunnen worden in de begeleiding van gezinnen in
een vechtscheiding. Je krijgt passende interventies en handvatten aangereikt om de ouders inzicht te geven in
belemmerende en destructieve patronen, waarmee zij een gedragsverandering kunnen ontwikkelen.

Voor wie?
Deze training is voor professionele begeleiders, die werken met gezinnen in vechtscheidingssituaties, zoals
maatschappelijk werkers, mediators, scheidingmakelaars en kindbehartigers.

Werkwijze
In de training combineren we praktische voorbeelden, theoretische achtergronden in interactie met de deelnemers;
we maken daarbij gebruik van de transitiecirkel. Er is voldoende ruimte om je eigen casus in te brengen en hiermee
te werken.



Aantal deelnemers
Wewerken met minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers

Wanneer en tijd
Data voor deze tweedaagse training worden gepland bij voldoende aanmeldingen. De trainingsdagen zijn van 10.00
tot 17.00 uur.

Aanmelden en investering
De investering voor deze tweedaagse training is €575,-, inclusief lunch, koffie en thee, excl. BTW.
U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier van de betreffende training op www.tricomcoaching.nl
Annulering is kosteloos tot 2 weken voor de trainingsdatum. Inzet van plaatsvervanger is mogelijk.
Eventuele overnachting is niet inbegrepen en is op eigen initiatief.

Trainers

Hilde Mellema
Hilde heeft 28 jaar werkervaring op het gebied van opvoeden, opgroeien en hulpverlening met gezinnen. Haar
specialisme ligt op het gebied van gezinshulpverlening, familieopstellingen/systemisch werk en complexe
echtscheidingen. Hilde begeleidt gezinnen die verwikkeld zijn in vechtscheidingen waarbij ze gebruik maakt van
interventies en methodieken vanuit de progamma’s ‘Kinderen uit de Knel’ (www.kinderenuitdeknel.nl) en ‘KIES’
(www.kiesvoorhetkind.nl).

Frans van der Wijk
Frans is specialist op het gebied van verandering, leiderschap en veerkracht. Hij is, mede door zijn persoonlijke
ervaringen op het gebied van verandering, sterk gericht op groei, samenwerking en verbindend leiderschap. Naast
persoonlijke begeleiding, gericht op autonomie, ontwikkeling en zelfredzaamheid, is Frans adviseur en trainer voor
individuen, teams en organisaties. In de trainingen staan veerkracht bij verandering en bezielend leiderschap
centraal.

Informatie
Meer informatie over deze workshop kunt u verkrijgen op onze websites of bij Frans van der Wijk, tel. 06-30 14 14
88 en Hilde Mellema, tel. 06-25 33 13 66. Een mail sturen is natuurlijk ook mogelijk: info@tricomcoaching.nl
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