
Scheidingsbegeleiding 
 

Na een scheiding lijkt niets meer normaal.  

Naast alle dingen die geregeld moeten worden zoals de verdeling van de spullen, 

de juridische zaken, een nieuwe zorgverdeling voor de kinderen, komen er uiter-

aard ook veel emoties bij kijken. Die van jou, die van je ex. Maar de belangrijkste 

zijn misschien wel de emoties van je kind(eren). 

 

Soms hebben kinderen de scheiding zien aankomen. In andere gevallen is het als 

donderslag bij heldere hemel. Maar in geen geval is het een leuke ervaring. 

 

Wat vaak gebeurt bij een scheiding, is dat de kinderen denken dat het hun schuld 

is, kinderen vooral medelijden hebben met een van de ouders of denken dat ze 

partij moeten kiezen. Daarnaast worstelen kinderen van gescheiden ouders meer 

met loyaliteitsconflicten. Ook hebben kinderen vaak enorm veel vragen, waarvan 

ze niet weten waar ze deze kwijt kunnen en gevoelens, waarmee ze niet goed we-

ten om te gaan. En soms kan het ook gewoon prettig zijn om alles eens op een rij-

tje te zetten met iemand, die er speciaal voor hen is.  

 

Estan heeft voor kinderen waarvan de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden 2 

pakketten ontwikkeld. Een voor kinderen tot en met 10 jaar en een vanaf 11 jaar. 

Beide pakketten worden individueel aangegaan, 

zijn even lang, alleen de inhoud varieert iets van-

wege de leeftijd. In deze trainingen staat het kind 

centraal. Door een reis langs de gebeurtenissen, 

herinneringen en gevoelens komen we uit bij de 

situatie, zoals hij nu is. Waar stond en staat het 

kind en wat heeft hij/zij nog nodig om alles te ver-

werken. Samen pakken we alle onderwerpen, vra-

gen en onduidelijkheden aan, die er kunnen zijn 

omtrent de scheiding.    



Estan Kindercoaching 

Laan van Nieuw Oost Indië 277  

2593 BS Den Haag 

06– 49 81 35 35 

 

info@estan.nl 

www.estan.nl 

Pakket 
• Intakegesprek met ouder(s) en kind 

• 5 sessies van maximaal 1 uur 

• Werkbladen behorend bij pakket 

• Afrondend gesprek met ouder(s) en kind  
      (aansluitend aan laatste sessie) 
• Nazorg (de kinderen mogen altijd met een vraag bellen of appen met mij) 

 

Prijs: € 249,-    
(bij meerdere kinderen binnen een gezin wordt een korting berekend  

van 20% voor elk kind)  

Voor meer informatie en andere vormen van coaching kijk op www.estan.nl.  


