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Een scheiding heeft een hele grote impact. Sowieso, maar zeker als er 

kinderen in het spel zijn. Helaas zijn er heel veel voorbeelden van 

scheidingen die veel schade toebrengen aan kinderen. Omdat ouders 

niet goed bedenken hoe ze de naderende scheiding met hun kinderen 

moeten delen, omdat er heel veel emoties zijn die in de weg staan om 

te blijven doen wat goed is voor kinderen of omdat beide ouders of 

één van de ouders niet goed weten wat voor kinderen belangrijk is in 

het proces van en na de scheiding. 

 

In dit webinar geeft kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve jullie tips om kinderen goed te 

begeleiden tijdens het proces van een scheiding. Hoe vertel je het je kinderen? Hoe ga je om met hun 

emoties? En die van jezelf? Welke dingen zijn nou essentieel om te doen in zo’n proces met kinderen? 

Tischa is naast deskundige ook ervaringsdeskundige, als kind zijn haar ouders gescheiden en de manier 

waarop dat ging heeft een behoorlijke impact gehad op haar leven. Zelf is ze sinds een half jaar ook 

gescheiden, dus ze zit middenin het hele proces met haar ex en hun zoontje Dim. Wat zij nu  anders 

probeert te doen dan hoe het bij haar vroeger is gegaan, deelt ze ook met je in dit webinar. 

 

Ben jij gescheiden, zit je midden in een scheiding of denk je eraan en wil jij zorgen dat jouw kinderen zo 

goed mogelijk door en uit jouw scheiding komen? Meld je dan snel aan om bij dit webinar bomvol inspiratie 

en tips te zijn! 

 

Aanmelden: 
Het aantal deelnemers is beperkt. Meld je nu voor de gratis Webinar aan via  deze link 

 

 

http://grootenklein.nl/webinars/webinar-kind-begeleiden-bij-scheiding/

