De Kinderen Scheiden Mee
Methodiek Het Zandkastelenprogramma®
Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee

Meerwaarde

Contact

Het laatste half uur van het groepsprogramma of in
de terugkoppeling na de individuele begeleiding,
worden de ouders betrokken. De coach maakt de
onderwerpen bespreekbaar. Dit gebeurt in een
veilige omgeving en een open sfeer. Na een
groepsprogramma geven de kinderen samen
met de coach de eindpresentatie.

Het programma wordt op diverse plaatsen in
Nederland aangeboden door een gecertificeerd
coach van De Kinderen Scheiden Mee. Deze coach
staat voor kwaliteit, objectiviteit en betrokkenheid
en volgt jaarlijks bijscholing.

Het programma De Kinderen Scheiden Mee helpt
kinderen beter te begrijpen en te aanvaarden wat
er speelt tijdens en na scheiding. Het biedt hun
houvast voor de nieuwe situatie.

Dit programma biedt kinderen en ouders een
steuntje in de rug, tijdens en na scheiding.
Voor meer informatie kunt u terecht bij;
Westerbos&Zutt Mediation
www.westerbosenzuttmediation.nl
Stationsweg 21, 1441 EJ, Purmerend
gebouw Paris
Jessica Zutt tel: 06-14454116
Renate Westerbos tel: 06-34683071
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