Doel

Met elkaar in gesprek te gaan over (zelf gekozen)
onderwerpen die in verband staan met de gevolgen van de scheiding
van hun ouders.

Pilot
Samen kunnen we nog meer inventariseren welke onderwerpen
relevant zijn en het vervolg van deze bijeenkomsten.
De begeleiders van de groep geven een inleiding over een door de
groep gekozen onderwerp waarna het in de groep verder wordt
uitgewerkt.

Begeleiders
Gespreksgroep voor jongvolwassenen van 18 tot 30
jaar van gescheiden ouders

Janet Dekker-Rodenburg, eigen praktijk voor relatietherapie,
coaching en mediation. Pascalle Laban, eigen praktijk in coaching en
herstel na echtscheiding/gebroken relaties. Beide zijn
ervaringsdeskundige.

Voor support & ondersteuning bij het verwerken en leren leven met
de gevolgen van de echtscheiding van je ouders.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Plaats

Hilversum 25-03-2017 van 10-12uur

Kosten

Bijdrage in de onkosten €5,00 pp.

Deelname kan helpend zijn om bindingsangst bij het aangaan van een
relatie en de onzekerheid over het aangaan van duurzame relaties te
overwinnen.

Voor info & aanmelden
janet@dekker-rodenburg.nl of contact@pascalleimpens.nl

Doel

Met elkaar in gesprek te gaan over (zelf gekozen)
onderwerpen die in verband staan met de gevolgen van de scheiding
van hun ouders.

Pilot
Samen kunnen we nog meer inventariseren welke onderwerpen
relevant zijn en het vervolg van deze bijeenkomsten.
De begeleiders van de groep geven een inleiding over een door de
groep gekozen onderwerp waarna het in de groep verder wordt
uitgewerkt.

Begeleiders
Gespreksgroep voor jongvolwassenen van 18 tot 30
jaar van gescheiden ouders

Janet Dekker-Rodenburg, eigen praktijk voor relatietherapie,
coaching en mediation. Pascalle Laban, eigen praktijk in coaching en
herstel na echtscheiding/gebroken relaties. Beide zijn
ervaringsdeskundige.

Voor support & ondersteuning bij het verwerken en leren leven met
de gevolgen van de echtscheiding van je ouders.

Aantal deelnemers

Minimaal 6 en maximaal 12 personen.

Plaats

Utrecht 21-01-2017 van 10-12uur

Kosten

Bijdrage in de onkosten €5,00 pp.

Deelname kan helpend zijn om bindingsangst bij het aangaan van een
relatie en de onzekerheid over het aangaan van duurzame relaties te
overwinnen.

Voor info & aanmelden
janet@dekker-rodenburg.nl of contact@pascalleimpens.nl

