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HAAR TALENT IS
OM DINGEN TOT DE
KERN TE BRENGEN

K E NM E R K E N D  V O O R  J E S S I C A

Een jaar of vier geleden leerde
ik Jessica kennen tijdens een
opleidingsdag van Sonnevelt
Opleidingen over echtscheiding.
Ik vertelde daar over de impact
van een scheiding op het gezin,
en over de begeleiding van
ouders en kinderen na
scheiding. Jessica en ik raakten
aan de praat en we klikten.
Achteraf gezien vermoed ik dat
we onszelf in de ogen van de
ander herkenden. Allebei
gescheiden ouders; zij op haar
9e, ik op mijn 19de. Allebei
bekend met de woede, de pijn
en het verdriet over het
opbreken van onze vertrouwde
gezinssystemen – en al wat
daar bij kwam kijken. Allebei
zijn we jeugdige en gevoelige
vrouwen, ondernemend en
leergierig. En, allebei worden
wij sterk gedreven door een
persoonlijke missie om de
echtscheidingskinderen in
Nederland beter te helpen. 

Jessica is één van de eerste
ambassadeurs van het New
Beginnings programma voor
gescheiden ouders. Ze volgde
de trainerstraining in 2018
en begeleidt gescheiden
ouders vanuit haar praktijk
‘Voor gescheiden ouders’ in
Bloemendaal. Kenmerkend
voor Jessica is haar talent om
dingen tot de kern te
brengen. Ze luistert liefdevol
en nieuwsgierig door je
verhaal heen en raakt de
essentie binnen no time. Ik
prijs haar om haar
invoelende en tegelijk
nuchtere werkwijze. Jessica
is een talentvolle coach die
je helpt te groeien, om weer
stappen vooruit te zetten.
Maar je moet wel zelf lopen.

Drs. Karlijn Pieterse
Psycholoog & eigenaar van het
New Beginnings programma in
Nederland
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Toen mijn ouders uit elkaar
gingen, was ik gebroken. Ik kan
mij nog goed herinneren hoe wij
het te horen kregen. We waren
net verhuisd naar een huis aan
de andere kant van de straat.
Alles was gewoon mee verhuisd
en niets leek erop dat het toch
voorgoed anders zou zijn. 

Op de eerste avond zaten we met
z'n vieren om tafel, mijn zusjes,
mijn moeder en ik. Mijn moeder
deed het woord. "Jullie vader gaat
hier niet wonen. Wij blijven hier
met z'n vieren wonen." Inderdaad
mijn vader ging weg en dat was
het dan. De volgende dag gingen
we gewoon naar school en
ogenschijnlijk veranderde er niet
zoveel. 

Mijn overlevingstechniek werd
lachen. De clown, het lachebekje,
het vrolijke kind, dat was ik. Ik
deed er alles aan om maar niet te
laten zien hoe ik mij echt voelde
en hoe erg ik mijn vader miste. 

Mijn lieve, sterke moeder moest al
zoveel ballen in de lucht houden,
dat ze soms niet eens doorhad
welke storm er in mij woedde.

Sommige momenten waren ook
onnavolgbaar. Zo herinner ik mij
dat ik thuiskwam met mijn nieuwe
fiets. Ik was totaal niet blij en vond
het een stomme rotfiets. Dat was
niet waar, maar dat ik 'm niet aan
papa kon laten zien, was de echte
reden dat ik niet blij kon zijn.

Inmiddels zijn wij ruim 30 jaar
verder. Ik ben niet meer dat meisje
van negen, ik ben een volwassen
vrouw met een missie. 

En die missie is dat kinderen niet
de dupe mogen zijn van een
scheiding. Niet vandaag, niet
morgen en ook niet over 20 jaar. 

Jij als ouder hebt daarin een
bepalende rol. Pak 'm dan ook!
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30 jaar geleden was er
geen aandacht voor
kinderen na een
scheiding. Gelukkig kan
dat nu anders!
J E S S I C A

VOOR GESCHEIDEN OUDERS 



20 jaar
New Beginnings bewezen effectief
In Amerika wordt al ruim 20 jaar
onderzoek gedaan naar de negatieve
impact van een scheiding op kinderen en
hoe deze verkleind kan worden.

527 duizend
Opgroeien in complexe gezinnen
In 2017 hadden ruim een half miljoen
kinderen jonger dan 18 jaar minstens
één stiefouder, stiefbroer of –zus of
halfbroer of -zus.

   
15 tot 20% 
Ernstige problemen na scheiding
Jaarlijks ondervindt naar schatting
vijftien à twintig procent van de
jeugdigen na een scheiding ernstige
problemen; dat zijn 10 tot 14 duizend
jongeren.

53%    
Grootouders missen de kleinkinderen 
Voor 53% van de grootouders verandert
het contact met de kleinkinderen na een
scheiding, vaak in negatieve zin. Terwijl
opa en oma juist continuïteit kunnen
bieden als de wereld van de
kleinkinderen instort.

S C H E I D I N G  I N
 C I J F E R S

44
is de gemiddelde leeftijd
van de vrouw tijdens de
scheiding

47
is de gemiddelde leeftijd
van de man tijdens de
scheiding 

29.678
Huwelijken of geregistreerde
partnerschappen sneuvelden
in 2019

VOOR GESCHEIDEN OUDERS 

86.000In 2016 hebben 86.000

kinderen te horen gekregen

dat hun ouders uit elkaar
gaan (bron CBS).

22%

Volgens het CBS strandt 22% van de

huwelijken omdat partners op elkaar

uitgekeken zijn.

 

21% van de stellen gaan uit elkaar omdat

er geen vertrouwen meer is tussen elkaar

(bron CBS). 
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5.200 In 2019 heeft de Raad van deKinderbescherming bij circa 5.200kinderen een gezags- en omgangsadviesuitgebracht (bron NJI).

287

In 2020 hebben 287

stellen hun platina

bruiloft gevierd 

(bron CBS).

100%
van de kinderen verdient het om van beide ouders te mogen blijven houden.



Herstel en behoud van ouder-kind

relatie

Kinderen buiten het ouderlijk

conflict houden

Grenzen stellen en bewaken en

Gespreksvaardigheden over

moeilijke onderwerpen, zoals de

scheiding.

      ew Beginnings is een van oorsprong

Amerikaans programma. 

Al meer dan 20 jaar wordt daar

onderzoek gedaan naar de impact van

een scheiding. En naar welke

interventie er het best werkt om te

voorkomen dat kinderen en jongeren

problemen ervaren nadien. Hierbij kun

je denken aan problemen op school

zoals verminderde concentratie,

slechtere resultaten, onaangenaam

gedrag in de klas. Maar ook psychische

problemen, zoals een lager zelfbeeld,

meer beïnvloedbaar voor middelen

(roken, drinken, enz), moeite met eigen

relaties.

De vaardigheden die ouders leren

tijdens het programma hebben een

positief effect op de kinderen. Hierbij

wordt er gewerkt aan vier doelen: 

Op dit moment wordt er hard gewerkt

om het programma ook in

Nederland opgenomen te krijgen in de

databank van het Nederlands Jeugd

Instituut.

NEW BEGINNINGS
PROGAMMA

    eel mensen vinden luisteren een sterke, positieve

     kwaliteit van zichzelf. Toch is luisteren een vak

apart. Zeker als het gaat om lastige onderwerpen,

zoals vragen over de scheiding of verhalen over de

nieuwe partner.

In New Beginnings wordt er veel aandacht besteed

aan luisteren. Zodat jij echt een luisterend oor kan

bieden aan jouw kinderen.

V

LUISTEREN MET
GROTE OREN

INHOUD>

N

WAT IS NEW
BEGINNINGS

             

     én van de meest gestelde vragen is of ik

ook een mediator ben. Het antwoord daarop

is NEE! Een mediator houdt zich

voornamelijk bezig met de juridische en

financiële kant van jullie scheiding. Hij/zij

helpt bij het opstellen van ouderschapsplan,

maakt berekeningen voor de alimentatie en

stelt het convenant met de gemaakte

afspraken op. Daarnaast stuurt hij/zij alle

stukken naar de rechtbank. Ouders zijn

samen aanwezig bij de mediator. 

E

 MEDIATOR       VS         NEW BEGINNINGS
VRAAG >

New Beginnings richt zich op de periode na

de scheiding. Het programma is speciaal

geschreven voor gescheiden ouders die hun

kinderen willen ondersteunen na de

scheiding. Jouw nieuwe gezin, dat je na de

scheiding bent gaan vormen met je

kinderen staat centraal in dit programma.

Als ouder wil je niets liever dan dat het goed

gaat met je kinderen. De vaardigheden uit

het programma zorgen ervoor dat jouw

kinderen minder last hebben van de

scheiding.
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MAAK NIEUWE
HERINNERINGEN

Plan familie-tijd in
Een scheiding kan ervoor
zorgen dat je je kinderen
minder ziet, omdat ze ook
tijd doorbrengen bij de
andere ouder.

Spreek op een vaste avond in de week af dat
jullie tijd met elkaar doorbrengen. De kinderen
verzinnen activiteiten die jullie met elkaar
kunnen doen. Bijvoorbeeld pizza's maken, naar
het strand, met elkaar een (bord)spel doen. Als
ouder bemoei je je zo min mogelijk met de
keuzes die je kinderen maken. Zo leren zij
compromissen sluiten en ervaren ze dat ze
plezier kunnen hebben met elkaar. 

Verdeel je aandacht
Kinderen voelen zich
meer geliefd als ze
jouw aandacht
onverdeeld voor
zichzelf hebben. Maak
daar tijd voor je!

Hadden jullie thuis ook tradities? Dat je bijvoorbeeld wist dat het op
zaterdag SOEPDAG was. Of als je jarig was, kreeg je ontbijt op bed,
stonden de cadeautjes op tafel en werd jouw eigen verjaardagsliedje
gedraaid. 

Het is leuk om een traditie te hebben. Het geeft je iets om naar uit te
kijken, het geeft houvast en zorgt voor een stuk rust. Je weet waar je
aan toe bent. 

Het gebeurt vaak dat er na een scheiding een streep gaat door oude
tradities. "Nee, zaterdag is geen SOEPDAG meer, dat is echt iets van
je vader/moeder." Wij gaan het vanaf nu anders doen.

Herinneringen kunnen je verdrietig maken, ze kunnen terugbrengen
naar een gevoel dat er niet meer is. Sta er eens bij stil met je
kinderen? Welke tradities zijn voor hen belangrijk? Welke kun je
wellicht behouden en van welke neem je gezamenlijk afscheid. 

Betrek de kinderen bij het maken van nieuwe herinneringen. Creëer
een moment waar jullie naar uit kunnen kijken. Waar jullie later op
terug kunnen kijken met een glimlach. Misschien maak je van een
ontbijt op bed een uitgebreid ontbijt aan tafel. Of wordt
vrijdagavond jullie chips en nootjes avond. 

Maak nieuwe herinneringen met elkaar. Je zult er veel plezier aan
beleven!
 

Een keer per week leg je je telefoon weg en
gaat je aandacht alleen uit naar één van je
kinderen. Plan dit op een vast moment in de
week en houd je er ook aan. Een kwartier
lang mag jouw zoon/dochter met je praten,
een spel spelen volgens zijn/haar regels of
maak je samen een tekening. Het enige wat jij
hoeft te doen is er zijn. Moedig aan, maar
stuur niet. Beschouw, en wees niet belerend.
Kijk en geniet!

Geef een compliment 
"Wat fijn dat je je kamer hebt
opgeruimd, maar gooi de
volgende keer je kleding in de
wasmand in plaats van
ernaast"

Je voelt het misschien al; het venijn zit in de staart.
Als je alleen was gebleven bij het compliment, dan
was je kind gaan stralen. Grote kans dat hij/zij de
volgende keer een stapje harder zet. 
Door achter het compliment nog 'commentaar' te
geven, veeg je het compliment gelijk van tafel. Je
had het net zo goed niet hoeven zeggen.
Complimentjes doen mensen groeien en stralen.
Probeer het maar eens.

VOOR GESCHEIDEN OUDERS 
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ZULLEN VERSTERKEN



   eel mensen ervaren een scheiding als een enorm      

 energielek. Het is in deze periode belangrijk dat er

ook dingen zijn waar je wél energie van krijgt. Zodat er

een goede balans is. Schrijf eens op waar jij energie

van krijgt. Probeer hier aandacht aan te besteden en

tijd voor te maken. Je zult zien dat je met meer

energie deze verdrietige en moeilijke tijd doorkomt. 

V      cheiden is inderdaad iets dat in de

privésfeer gebeurt. Helaas is het niet

zo dat het daar ook blijft. 

De kans dat jij op je werk beïnvloed

wordt door de relatieproblemen thuis

is best groot. 

Stress

Relatieproblemen geven een grotere

kans op stress, Stress zorgt in eerste

instantie voor meer adrenaline en het

vergroot alertheid. Op de langere

termijn kan stress zorgen voor

geestelijke en lichamelijke klachten. 

Zo kan stress ervoor zorgen dat je

minder goed slaapt, hoofdpijn krijgt

en verminderde algehele weerstand.

Zo word je minder actief en ben je

minder scherp.

Afwezigheid

Als de scheiding ingezet wordt, moet

je ook dingen gaan regelen. Zoals de

afspraken met de mediator/advocaat,

bezichtiging van huizen, enz. Je bent

soms letterlijk minder aanwezig. 

Op je werk zullen ze dit ook merken. 

Je maakt misschien net iets meer

fouten, reageert gevoeliger op een

opmerking of grapje en je werktempo

loopt terug. Een scheiding kan stress

veroorzaken en dat is helemaal niet

raar of gek. Maak het bespreekbaar,

met je leidinggevende of HR. 

SCHEIDEN EN WERKEN

     en scheiding hoort bij het leven, dat

blijkt wel als je naar de cijfers kijkt. Maar

liefst een derde van alle huwelijken

eindigt in een scheiding. Dus als dat zo

normaal is, waarom zou je dan een

coach daarvoor in de arm nemen? Dat

proces kun je toch zelf?

Het principe van een coach is dat jij er

beter van wordt. Natuurlijk kun je het

ook zelf, maar juist door hulp te vragen

kun je zelf een beter resultaat halen. Wat

dat betere resultaat inhoudt, is aan jou. Is

dat een beter ouderschapsplan, het op

een goede manier vermijden van

conflicten? 

Hulp bij het goed begeleiden van je

kinderen? Jij bepaalt wat je belangrijk

vindt, en waar je samen aan werkt.

Vergelijk het maar eens met een loods: een

kapitein van een groot schip huurt vaak een

loods in om een haven in te gaan.

Natuurlijk kan er niemand zo goed met het

schip omgaan als de kapitein, maar de

loods weet wel precies waar deze kapitein

op moet letten bij het binnenvaren van

deze haven. En dat is bij een scheiding

precies zo: jij bent de specialist in je

eigen leven, maar de coach kan je wel

door dit lastige stuk ‘loodsen’ omdat zij

precies weet waar je op moet letten. Het

is ook geen teken van zwakte, maar juist

van kracht. Een scheiding is een periode

die veel van je vraagt emotioneel, en zeker

als je er ook nog voor de volle 100% wil zijn

voor je kinderen. Laat staan als er ook nog

een werksituatie is die veel van je vraagt.

WAAR KRIJG JIJ
ENERGIE VAN?

SCHEIDEN IS
TOCH PRIVÉ

 WAAROM EEN SCHEIDINGSCOACH?

VOOR GESCHEIDEN OUDERS 
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" H E T  I N Z E T T E N  V A N  E E N  G E S P E C I A L I S E E R D E  C O A C H  I N  Z O ’ N
L A S T I G E  P E R I O D E  V A N  J E  L E V E N  I S  G O E D  V O O R  J O U ,  J E

K I N D E R E N  É N  J E  W E R K G E V E R . "
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BOEKENTIPS

Marja neemt kinderen in dit
boek mee in de wereld van een
de scheiding. Waarom gaan je
ouders uit elkaar? Met welke
gevoelens kan ik te maken
krijgen. Marja geeft ook veel
voorbeelden om het leven in
twee huizen makkelijk(er) te
maken.

Om te lezen met of door kinderen

Om te lezen voor gescheiden ouders

In dit boek staat Nina centraal.
Net als veel kinderen woont zij
soms bij mama en soms bij
papa. Marian vertelt het verhaal
over wonen in twee huizen op
een open en eenvoudige
manier. Het verhaal wordt
ondersteund door prachtige
tekeningen. 

Kamil vertegenwoordigt
kinderen die getuige zijn van
een hoog conflict scheiding.
Kamil krijgt te maken met
gevoelens die door elkaar heen
lopen. Hij voelt zich boos, bang,
verdrietig. Hij voelt dat hij het
eigenlijk nooit goed kan doen. 
Door de tekeningen is het ook
te begrijpen voor het jonge
kind.

De SurvivalKID Echtscheiding is
wat mij betreft een must-have
voor ieder kind dat te maken
krijgt met een scheiding. Het
behandelt alle vragen die je hebt
over de scheiding en geeft de
ruimte om je eigen ervaring en
gedachten op te schrijven. Het
boek is geschreven en ontwikkeld
voor kinderen/jongeren.

Wanda Wendrig is directeur
van Succesvol Scheiden
Nederland. Zij leert ouders om
van scheiden een succes te
maken, zodat de kinderen er
geen last meer van hebben.

In het boek  komt een aantal
ervaringsverhalen naar voren
die herkenbaar zijn voor
gescheiden ouders. Je kunt met
de handvatten en oefeningen
de eerste stappen zetten naar
een kindvriendelijke scheiding

Villa Pinedo vertegenwoordigt
kinderen die een scheiding
hebben meegemaakt.
Deze kinderen vertellen hoe zij
de scheiding hebben ervaren.
De periode voorafgaand aan de
scheiding, tijdens de scheiding
en het leven na de scheiding.
Deze kinderen leren ouders om  
te begrijpen hoe een scheiding
voor  een kind is. 

Als je zelf kind bent van
gescheiden ouders, dan werkt
dit boek als een eye-opener.



"SCHEIDEN IS NAMELIJK VEEL
MEER DAN HET VERDELEN VAN

BEZITTINGEN, VERHUIZEN EN HET
MAKEN VAN EEN ZORGVERDELING

OMTRENT JULLIE KINDEREN." 

R A C H E L  S C H U L T E
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AAN HET WOORD
 R A C H E L  S C H U L T E

F A M I L I E M E D I A T O R  I N  H A A R L E M

Voor alles is een eerste keer.

De uitgave van dit e-magazine bijvoorbeeld en dat ik hier een blog voor mag schrijven. Maar ook de

eerste ontmoeting voor mij met Jessica. Die ontmoeting is denk ik wel typerend voor hoe ik Jessica ken. Uit het niets

heeft zij mij benaderd om met elkaar eens een kop koffie te drinken. We wonen en werken bij elkaar in de buurt en

hebben dezelfde doelgroep, attendeerde zij mij. Die doelgroep helpen wij elk op een andere manier, ik als

familiemediator en scheidingsmanager en Jessica als coach voor gescheiden ouders.

Zo spontaan, de samenwerking opzoeken en

onderzoeken of we wellicht iets voor elkaar kunnen

betekenen, daarvoor was Jessica bij mij op het juiste

adres! Ik waardeer spontaniteit en lef namelijk wel. Ik

ben zelf ook groot voorstander van het onderzoeken

van het onbekende en kijken waar je uit kan komen,

helemaal met een lekkere kop koffie erbij.

En zo is een samenwerking met de gedreven,

professionele en zeer toegankelijke Jessica ontstaan. 

Kunnen wij ons werk zonder elkaars diensten doen? Ja

dat kan, maar mét is het zo veel beter en completer.

Bijvoorbeeld in het geval wanneer mensen gaan scheiden

en ieder op een hele andere plek in het

verwerkingsproces staat. Dit verschil heeft niet alleen te

maken met de karakters en ervaring van mensen, maar

meer met wáár je staat in het verwerkingsproces. 

De partner die de scheidingsmelding doet, heeft al een

lang proces achter zich. Er is naar het moment van het

uitspreken van de scheidingsmelding toe gebouwd. 

De ontvanger moet het nog gaan bevatten en

verwerken en stapt dan pas het verwerkingsproces in.

Als men dan bij mij komt, zal het hele scheidingsproces

soepeler verlopen als beiden niet te verschillend in het

verwerkingsproces staan. Als dat verschil nog wel erg

groot is, kan Jessica als coach in het proces instappen. 

Waar ik jullie het best kan begeleiden als jullie bij mij

gezamenlijk komen, biedt Jessica de mogelijkheid om

jullie 1-op-1 te begeleiden of om de een of de ander te

empoweren. Dit is nodig zodat beiden een gelijkwaardige

positie in het mediationproces hebben.

Behalve scheidingsdeskundigen, zijn wij ook

ervaringsdeskundigen. Met onze verschillende

achtergrond en dienstverlening vullen we elkaar goed

aan. Scheiden is namelijk veel meer dan het

verdelen van bezittingen, verhuizen en het maken van

een zorgverdeling omtrent jullie kinderen.

Benieuwd hoe Jessica en ik jullie samen kunnen helpen

bij of na de scheiding? Plan een kennismakingsgesprek

bij ons samen. 

Dat kan via telefoonnummer: 06 – 410 003 26 

tel:+31641000326


Binnen mijn praktijk Voor gescheiden ouders bied ik een aantal verschillende opties aan. Zowel als
het gaat om ondersteuning van jouw kind(eren) als voor jou in de rol van bijvoorbeeld werknemer. 
Omdat ik begrijp dat niet iedereen zich gelijk wil vastleggen voor 10 weken, heb ik ook een tweetal
kennismaking-workshops gemaakt. Op deze manier kun je op een laagdrempelige manier
kennismaken met mij en mijn bewezen, effectieve training. 

Ben je als professional geïnteresseerd in wat ik kan betekenen voor jouw cliënten, dan kan ik ook
een in-company training verzorgen. Neem hiervoor contact op. 
  

In een 3 uur durende workshop

leg ik je uit wat jij kunt doen

om je kinderen te

ondersteunen na de scheiding.

Het is een efficiënte en

effectieve manier om kennis te

maken met alle handvatten

die jou kunnen versterken in je

ouderschap na scheiding.

In deze workshop worden alle

vier thema's rondom scheiding

behandeld. 

Workshop - New Beginnings
(ook in-company)
€ 89, incl. btw

Een wijs man heeft ooit tegen mij

gezegd: het leven is opgebouwd uit

een 5-tal pijlers. Je gezondheid, je

gezin, je woonruimte, je werk en je

sociale omgeving. 

Als een van de pijlers gaat wankelen

dan lukt het de meeste mensen wel

om overeind te blijven staan. 

Bij een scheiding gaat het vaak over

meerdere pijlers.

Scheiden en werken - 
tijdens je scheiding in bedrijf blijven

Als je naast een kennismaking

ook inzicht wil krijgen in de

oefeningen en het resultaat

daarvan, dan past dit aanbod bij

jouw vraag. In het vervolg op de

kennismaking  ga je nu ook zelf

aan de slag. Het belooft een

interactieve sessie te worden. Je

kunt vragen stellen over je eigen

situatie.  Ook ga jij door te

oefenen, ervaren hoe een kleine

verandering tot een ander

resultaat leidt.

Workshop - Kennismaking en
verdieping New Beginnings
€169, incl btw

Het laatste wat je dan kunt

gebruiken is dat je je onzeker

voelt over je baan en over de

financiële zekerheid die je

daarmee (enigzins) hebt. 

Ik bied je handvatten om tijdens

en na je scheiding "in bedrijf te

blijven". Dat is goed voor jou en

goed voor je werkgever.

" I K  W E E T  A L L E S  O V E R  R I J K D O M ,  E N  I K  W E E T  V E E L
O V E R  G E L U K .  E N  I K  W E E T  O O K  W E L  H O E  D E  P I J N

V O E L T ,  A L S  H E T  W E E R  E E N  K E E R  N I E T  L U K T .  ( R U B E N
A N N I N K )

In deze bewezen effectieve training

staat het ouderschap na scheiding

centraal. Het doel van deze intensieve

training is het minimaliseren van de

negatieve impact van de scheiding op

kinderen en het verstevigen van de

relatie tussen jou en je kinderen.

Ouders zijn de sleutel als het gaat om

het emotionele welzijn van hun

kind(eren) in een moeilijke periode.

Met het volgen van deze training neem

jij de verantwoordelijkheid om ze

daarin te ondersteunen.

10 wekelijkse intensieve training -
speciaal voor gescheiden ouders
€899, incl btw en materiaal
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VOOR GESCHEIDEN OUDERS 

AANBOD

Offerte - deze offerte betreft
maatwerk. Offerte kan
opgevraagd worden per mail.



Samen met jullie is deze editie tot
stand gekomen

alle puntjes op de i

steun en toeverlaat

inspirator en deskundige

mediator met een missie 

luisterende oren

Barbara  Bik  -  van  Schie

Sander  Bieling

Karli jn  Pieterse

Rachel  Schulte

Cindy  Buskermolen

Natasja  Bult  -  Schoenmaker  

Over Voor gescheiden ouders
Voor gescheiden ouders is geschreven en uitgebracht
door Jessica de Ridder. De teksten zijn met zorg
geschreven. Er kunnen geen rechten ontleend worden
aan de inhoud van de teksten.

Dit magazine verschijnt 3x keer per jaar.  Wil j i j  deze en/of
volgende edities in je mailbox ontvangen, stuur dan een
mail naar jessica@voorgescheidenouders.nl

VOOR GESCHEIDEN OUDERS 

DANK JE WEL
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Voor gescheiden ouders is ingeschreven bij

de Kamer van Koophandel en bekend onder

nummer: 74081578

Contactgegevens:
Jessica de Ridder

Kinheimweg 1, 2061 TK Bloemendaal

jessica@voorgescheidenouders.nl

06 39 55 04 29



VOLGENDE EDITIE:
AUGUSTUS 2021

 met onder andere:
- het ouderschapsplan, eenmalig of periodiek

- kijk en luistertips
-   hellup, ik kan niet kiezen


