SPECIALISATIE VOOR KINDBEHARTIGERS
Tweedaagse BASISTRAINING:
KIND UIT DE (V)ECHTSCHEIDING, de juiste begeleiding voor ouders.
Datum: 24 en 25 november 2016.
Ben jij KINDBEHARTIGER en COMMUNICEER je REGELMATIG met ouders in een (v)echtscheiding?
•

Merk je dat je het als professional soms moeilijk vind om ouders de juiste begeleiding te
geven bij een scheiding? Vind je het vervelend om ze op gesprek uit te nodigen als je merkt
dat ze slecht met elkaar omgaan?

•

Wil je aanvullende tools om je rol als kindbehartiger nog steviger te kunnen pakken en als
specialist ouders de juiste begeleiding te geven bij een scheiding?

•

Merk je dat de kinderen het meest last hebben van de conflicten van hun ouders maar kun
je ouders niet de juiste methodiek aanreiken om ze te helpen?

Ieder jaar belanden zo’n 70.000 kinderen in een scheiding. 16.000 kinderen belanden in een
vechtscheiding met grote gevolgen voor hun psychische, emotionele en sociale ontwikkeling.
Onderzoekers zijn het er unaniem over eens dat vooral het conflict van de ouders het meest
schadelijk is voor kinderen. Kinderen belanden hierdoor in loyaliteitsproblemen, en lopen risico’s die
kunnen leiden tot parentificatie of leeftijdsspecifieke stoornissen.
Daar kun jij verandering in brengen!
Zie jij ook graag het aantal kinderen afnemen dat jaarlijks in een vechtscheiding belandt?
We kunnen samen het tij keren door ouders en kinderen de juiste begeleiding te geven!
Voordat ik aan het 3 maandenprogramma begon werd de scheiding met mijn ex steeds grimmiger.
Mijn twee puberkinderen wilden het liefst dat alles bij ‘het oude’ zou blijven en ook mijn ex gedroeg
zich ‘alsof er niets aan de hand was’. Tijdens het programma ontdekte ik wat mijn eigen aandeel is in
de problematiek van onze scheiding en leerde ik hoe ik dat kan veranderen. Door mijn stijl van
communicatie aan te passen werd de verstandhouding met mijn ex al veel beter. Ook heeft het me
geholpen om hem alleen nog te zien als de vader van mijn kinderen, dit zorgde voor een belangrijke
neutralisatie van mijn negatieve emoties naar hem. Ook heb ik belangrijke tips en advies gekregen
hoe ik het beste met mijn twee pubers kan omgaan. Het is heel fijn om in de heftige tijd van de
scheiding een ervaren coach naast je te hebben staan die uitlegt wat er gebeurd en hoe je ermee om
kunt gaan. Irma, gescheiden moeder.
Deze training is heel waardevol voor jou als je:
•

Kennis en vaardigheden wilt leren die hun werking in de praktijk hebben bewezen zodat je
klanten heel blij met je zijn.

•

Kinderen en ouders de begeleiding wilt geven die ze verdienen zodat ze geen last hebben
van de scheiding omdat jij ze nog beter kunt helpen?

•

Meer klanten nog beter wilt helpen zodat je ook meer omzet krijgt.

‘Ik heb nu eindelijk het gevoel dat ik ouders iets kan bieden dat werkt! Ik kan niet wachten om ermee
aan de slag te gaan.’ Vanessa Bounin (kids-coach) Training ‘Kind uit de (v)echtscheiding ouders.
Wat heb je nodig om deze ouders de juiste begeleiding te geven?
•

De juiste kennis over de gevolgen van scheiden voor ouders en kinderen

•

succesvolle technieken die hun werking hebben bewezen

•

vaardigheden om deze methodieken op de beste manier toe te passen

De 3 interventies zijn gebaseerd op de erkende methode ‘Succesvol Scheiden’. Het unieke aan deze
methode is dat je niet met beide ouders hoeft te werken om succes te hebben. Als één van de
ouders verandert, verandert de totale dynamiek (energetisch en systemisch) van de scheiding en
verandert de ander ook mee! De kinderen profiteren daarvan!
Voor mediators die zijn aangesloten bij de MfN is deze training 12 PE punten waard!
Wat ga je leren tijdens de training?
•

Welke relatiepatronen (systemisch en energetisch) een rol spelen tijdens een scheiding,
zodat je ze beter kunt herkennen en benoemen tijdens je werk als kindbehartiger.

•

Hoe je de heftige emoties tijdens de scheiding herkent en ouder(s) kunt coachen om ze te
neutraliseren zodat hun kinderen er geen last van hebben.

•

Welke communicatiestijlen ouders hanteren tijdens de scheiding en de beste manier die jij ze
leert om niet in elkaars allergie te communiceren zodat ze beter kunnen samenwerken met
hun ex-partner.

•

Welke conflictstijl het meest schadelijk is en hoe jij ze kunt leren een compromis te sluiten
zodat hun kinderen er geen last van hebben.

•

Hoe jij als kindbehartiger een specialist kunt worden door deze kennis en vaardigheden in te
zetten tijdens je werk zodat je heel aantrekkelijk wordt voor klanten.

•

Bonus: 9 strategieën om ouders uit een conflict te halen

‘Hier mijn eerste bericht als een officieel gescheiden vrouw. Ik wilde je via deze weg bedanken voor al
je hulp tot dusver. Zonder jouw coachsessies was ik nu niet gescheiden geweest en al helemaal niet
op de manier als nu. Het is voor mij nog steeds ongelofelijk hoe snel het nu toch allemaal rond is
gekomen, want we waren echt de escalatieladder op aan het gaan toen ik bij jou de eerste sessie in
ging. En ik liep vast. De sessies zijn voor mij echt heel verhelderend en confronterend geweest. Het is
voor mij zo fijn om nu inzicht te hebben hoe we communiceren en welke invloed ik op de situatie kan
hebben. Ik gebruik jouw tips binnen iedere situatie en ze werken. Je moest eens weten hoe fijn het is
om gereedschap in handen te hebben om moeilijke situaties aan te gaan. En niet meer in het conflict
te schieten. Door jouw sessies heb ik goed inzicht gekregen over hoe we communiceerden en wat ik
eraan kunnen doen. Die veranderde houding begint nu ook zijn vruchten af te werpen’. Roos, pas
gescheiden moeder van 2 kinderen.

Wie is Wanda Vendrig.

?

Deze training is ontwikkeld en wordt gegeven door Wanda Vendrig,
oprichter van Succesvol Scheiden Nederland.
Wanda is gezins- en scheidingscoach en heeft jarenlange ervaring met
gescheiden gezinnen. Bovendien worstelde ze zichzelf door twee
scheidingen heen.
Met deze ervaringen ontwikkelde ze, samen met andere gescheiden ouders, een methode voor ouders
om te leren uit een, soms jarenlange, conflictscheiding te stappen.
Het is haar missie om, samen met andere professionals, het aantal vechtscheidingen waar jaarlijks
70.000 kinderen per jaar in belanden terug te dringen. Ieder kind is er 1 teveel!
Wanda is schrijfster van twee succesvolle ouderschapsboeken en initiatiefnemer van het platform ’De
ideale scheiding’. Op www.succesvolscheidennederland.nl kun je haar blogs lezen en een gratis Ebook voor ouders downloaden.
Sinds 2014 is ze als gecertificeerd CRKBO trainer werkzaam bij The Limetree Mediation en
Training (basis opleiding Familie Mediation en Speciale PEtraining) en de Gastouderfabriek.

Jouw investering/speciale aanbieding voor KINDBEHARTIGERS. Graag bieden wij jou deze
tweedaagse basistraining aan voor slechts € 197, inclusief BTW.
De training vind plaats in het coachhuis Utrecht, lunch, koffie/thee en werkboek zijn bij de prijs
inbegrepen.
Tijd: 10.00-16.00 uur.
Geef je nu op en stuur een mail naar succesvolscheiden@gmail.com en je ontvangt alle informatie!
BONUS;
Indien je na deze basistraining besluit om opgeleid te worden bij het Certificatie JAARprogramma tot
Succesvol Scheidingscoach ontvang je de totale investering terug en is deze training voor jou dus
helemaal GRATIS!
Informatie over dit programma ontvang je tijdens de basistraining.

