Anne Buiskool

Begeleiding van ouders die bewust willen
scheiden is mijn specialisatie.

Waarom doe ik dit?

Hulp bij
bewust scheiden

Vanuit mijn betrokkenheid met kinderen en
mijn ervaring dat bewust er mee bezig zijn
ons verder brengt en gelukkiger maakt.

Mijn expertise
•
•
•
•

Mediator
Gezinsbegeleider
Ceremonieleider
Gescheiden ouder

Ereprijsstraat 94
3765 AM Soest
06 10189786
Deze diensten vallen onder mijn bedrijf
Samen Wijzer: www.samenwijzer.net

www.goedgescheidenouders.nl

Bewust scheiden

Je bewust zijn van de impact van een scheiding op jezelf, je kinderen, je toekomst, kan
er voor zorgen dat de scheiding een fase in
je leven wordt in plaats van een veldslag.
Inzicht in de keuze om te scheiden versnelt
het proces in plaats van dat het het proces
vertraagt.

Wat valt er te winnen?

•A
 andacht voor de emotionele kant van
de scheiding vóórdat de zakelijke kant
afgehandeld wordt.
•A
 andacht voor de impact van een scheiding
voor jouw kind(eren).
•S
 amenwerking met collega's die helpen bij
de financiële/zakelijke kant.
• Scheidings-ceremonie voor de overgang
van een liefdes-relatie naar een ouderrelatie.
(ook jaren na de scheiding nog mogelijk)
•H
 ulp bij implementatie van het ouderschapsplan.
•M
 .i.v februari een video-programma over
bewust scheiden.

Voor wie?

Voor ouders die gaan scheiden.
Bewust stilstaan bij alle gevolgen van de
scheiding blijkt voor een betere herstart te
zorgen dan overhaast scheiden met moeilijkheden die niet opgelost zijn.
Ouders die snel willen scheiden vergeten
vaak dat kinderen speciale aandacht
behoeven. Snel scheiden kan voor een
lange nasleep zorgen.
Er vanaf willen, er klaar mee willen zijn is
het gevolg van het niet om kunnen gaan met
al die nare gevoelens. Er bewust mee bezig
gaan, uitzoeken wat iedereen echt nodig
heeft, levert betere resultaten op.
Voor ouders die in een vechtscheiding zijn
beland of dreigen te belanden een gratis
gesprek om te kijken of ik iets voor jullie
kan betekenen.

Wat heb jij nodig?

Vertel me wat je zoekt en in een eerste
gesprek wordt duidelijk of ik iets voor je/
jullie kan betekenen.

