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PERSPECTIEVEN

DE PLEK VOOR ELKE VRAAG  OVER 
 RELATIE & SCHEIDING

 

"Never underestimate the power of perspective. 
It can change everything."

Aanbod

inspiratie- & belevingssessies

Communicatie - bemiddeling - verbinding



(h)echte verbinding ondersteunen binnen relaties
bij scheiding alle diensten aan te bieden die onderlinge
regeling ondersteunen
inspireren door het delen van onze kennis over=

relateren
conflictwijsheid
de magie van verbinden communiceren
bemiddeling
scheiding
ouderschap & kinderen bij scheiding

 
Perspectieven 

in een notendop
 

Missie: bijdragen aan geluk door mensen te verbinden. 
Rode draad: communicatie - bemiddeling - verbinding
Aanpak: 

 
 

 
 

 
Inspiratie- & 

 belevingssessies
 
 

Wij zetten onze missie kracht bij dppr 
passie & kennis te delen. 

Ons aanbod omvat de diverse thema's waarin
wijj ervaring en expertise hebben..

 
Via inspiratiesessies delen we onze kennis.

Via belevingstrainingen willen we naast
inspireren ok praktisch aan de slag gaan. 

 
We richten ons  op groepen, verenigingen,

teams,....die willen groeien in relateren,
communiceren en omgaan met conflict.

Specifiek voor onz aanbod dat gerelateerd is aan
scheiding richten we ons op groepen van

ouders, grootouders, leerkrachten,
opvangdiensten, hulpverleners,...kortom wie

rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd
wordt met scheiding.

 
 
 



Overzicht inspiratie - & belevingssessies 

In de thema's relateren & communiceren In de thema's scheiding- ouderschap &
kind bij scheiding

conflictwijsheid
sleutels tot verbinding
de taal van verbinding 

"Ex-ouders bestaan niet"
kind & scheiding 
ouderschapsplan & ouderschapsovereenkomst
respectvol scheiden 
nieuwe gezinsvormen
grootouders & scheiding

 

Via inspiratie over de fundamenten van menselijke verbinding
willen wij zorgen dat

elke relatie (tussen partners, binnen gezin 
of in professionele sfeer) 

symbool staat voor
 (h)echte verbinding tussen "ik" & "wij". 

Het is onze kernmissie om bij te dragen aan een wereld
zonder vechtscheidingen, zodat kinderen niet lijden als
ouders scheiden.
Vanuit bemiddelingsgerichte aanpak delen wij onze kennis
& ervarng waardoor ieder die rechtstreeks of
onrechtstreeks met scheiding geconfronteerd deze missie
mee uitdraagt.



Conflictwijsheid 

Spanning of conflict is onvermijdelijk in menselijke relaties.
Maar met de nodige vaardigheden kan je ook of zelfs nét in uitdagende situaties in verbinding blijven gaan. 
Via onze ervaring in bemiddeling, conflicthantering en verbindende communicatie zorgen we dat conflict niet als
probleem ervaren wordt, maar als kans om dicht bij jezelf en elk ander te komen.
Verschillende thema's die in conflict een rol spelen worden belicht: vertrouwen, verantwoordelijkheid, grenzen,
assertiviteit, communicatie, conflictstijlen,....
Bij keuze voor een belevingssessie laten we jullie de theorie ook meteen in de praktijk brengen.

Sleutels naar verbinding

We werken rond vaardigheden om te verbinden met onszelf én anderen vanuit verschillende thema's: kwetsbaarheid,
dynamiek van relaties, authenticiteit, omgaan met boosheid, vertrouwen, communicatie, eigen leiderschap,....
De basis ligt in principes van bemiddeling, conflictwijsheid en verbindende communicatie.
Bij keuze voor een belevingssessie oefenen we de "theorie" ook, waardoor je zal ervaren dat je in elke relatie dicht bij
jezelf en elk ander kan komen. Zodat je ervaart dat een relatie symbool kan staan voor een (h)echt verbonden "ik &
wij". 

 
 
 

De taal van verbinding

Wij willen de weg wijzen naar woorden die werken, die verbinding brengen in plaats van afstand creëren. Inspireren ook
om de kracht van taal positief  te gebruiken, ook op momenten dat we worstelen met gevoelens die dat moeilijk maken. 
We bieden handvaten om bewust te reageren op een manier die bijdraagt aan het resultaat dat je beoogt. 
Bij keuze voor een belevingssessie doen jullie meteen ervaring op in hoe je innerlijk kompas de weg naar verbindende
taal toont. 

 



Inspiratiesessie: "Ex-ouders bestaan niet"

Al de basisinzichten die ertoe bijdragen dat kinderen niet lijden als ouders scheiden gebundeld.
Ook geschikt voor grote groepen.

Kind & scheiding

Welke gevolgen heeft scheiding voor kinderen? 
Waaronder lijdt een kind als ouders uit elkaar gaan? 
Hoe kunnen we hen ondersteunen? 
Wat zijn aandachtspunten & alarmsignalen?
Mag een kind vanaf 12 jaar kiezen?
...
Op vragen als deze willen wij antwoord bieden.
We zoomen ook in op inzichten die de impact van scheiding en het opgroeien bij apart wonende ouders herleiden.
Deze sessie richt zich tot ouders, grootouders, hulpverleners...kortom

 
 Ouderschapsplan &  scheidingsovereenkomst

We bieden wegwijs in de regelingen die mogelijk zijn naar aanleiding van scheiding: juridisch, praktisch, over de
kinderen,.... De juridische aspecten, maar zeker ook de "op maat"-regelingen die mogelijk zijn.
 
Daarnaast delen we bemiddelingsgerichte inzichten die bijdragen aan onderlinge regelingen en hechten we aandacht
aan het belang van kinderen door bepaalde uitgangspunten naar voor te schuiven die voor een kind een wereld van
verschil kunnen maken.
 



Respectvol scheiden

Scheiding doet de fundamenten van ongeveer elk aspect van het leven daveren. Scheiden vraagt dus een grote
inspanning van partners-ouders. En toch...doe je scheiden altijd samen. 
Via inzicht in conflict, bemiddelingsgerichte tips, ...kan  het risico op een vechtscheiding vermeden worden en willen
wij bijdragen aan onderlinge afspraken, waarbij partners bij scheiding zélf hun toekomst regelen.
 
 
 

Nieuwe gezinsvormen

Nieuwe gezinsvormen worden gekenmerkt door een samensmelting van verschillende gezinsdynamieken, diverse
relaties, een ingewikkelde loyaliteitenhuishouding,....waardoor ze uitdagingen hebben die om bijzondere aandacht
vragen. 
Op basis van het boek "Eerste hulp bij je nieuwe gezin" bieden we inzicht in de complexiteit en delen we praktische
tips. 

 
 
 
 

Grootouders & scheiding 

Ook voor grootouders is een scheiding pijnlijk, en de impact niet te onderschatten. 
Ze zijn bezorgd om hun kind én kleinkind, hebben door de scheiding mogelijk minder contact met kleinkinderen,...
 
We bieden inzicht over de gevolgen van scheiding, tips over hoe ze ondersteuning kunnen bieden aan hun kleinkind
en kind, schetsen het juridisch kader dat hun rechten als grootouders waarborgt,.... 

 



Praktisch 

 
Wij willen zoveel mogelijk beantwoorden aan de doelgroep en concrete vraag.

 
Contacteer ons dus vrijblijvend, bij voorkeur via een mailtje,  voor meer informatie of een offerte.

 
 
 
.
 

"Never underestimate the power of perspective. It can change everything."
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