Wij zijn een team van
SCHIP-behandelaren
die ook bemiddelaar of therapeut zijn.
Wij zetten julllie in moeilijke tijden samen over.

We brengen jullie veilig naar de overkant
waar de kinderen op jullie beiden wachten.

De SCHIP-aanpak
In scheidingen kunnen ruzies hoog oplopen. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarvan de kinderen veelal de
dupe zijn en waarop hulpverleners vaak vastlopen.

Ga je scheiden? Wil je dat je kinderen er zo min mogelijk last van
hebben? Wil je verder met je ex als “partners in Ouderschap”?
Het uiteindelijk doel is een nieuwe verbinding aan te gaan als
“partners in Ouderschap”.
De SCHIP aanpak is hierbij behulpzaam
Goede Ouders zijn we allemaal, maar hoe worden we goede
ex-partners?

Leoniek van der Maarel en Tineke Rodenburg, 2 Nederlandse rouwtherapeuten, ontwikkelden een specifieke
methode om met de ex-partners aan de slag te gaan.
www.schipaanpak.be

www.VEERPONT.be
info@veerpont.be

Dit traject is voor mensen in “zwaar weer”,
voor, tijdens of na de scheiding.
De SCHIP-aanpak is een herstelmodel. Het brengt verandering in de
verstoorde relatie bij de ex-partners. De aanpak van dit postrelationeel
rouwtraject verloopt in 5 fasen:
S amenkomen
C onflict en verlies verheldering
H elpend Horen
I ntegratie
P artners in Ouderschap
Er is aandacht voor datgene wat verloren is gegaan, voor elkaars kwetsuren en voor het geschonden vertrouwen.
Het uiteindelijke doel is met elkaar samenwerken als ouders.
De keuze om met je (ex) partner het SCHIP traject aan te gaan is geen
eenvoudige. Ben je gemotiveerd om een andere verbinding met je (ex)
partner aan te gaan en elkaar als ouder tegenover jullie kinderen te
erkennen?
Dit traject vergroot dan de kans op een gelukkigere toekomst voor allen.
www.VEERPONT.be
info@veerpont.be

Anne Pyck
Advocaat - Erkend bemiddelaar
SCHIP-behandelaar
Hollendries 8, 8573 Tiegem
0476/25.68.69
advies@annepyck.be
www.annepyck.be

Veerle Lisabeth
Erkend bemiddelaar
Conflict coach-trainer
SCHIP-expert-behandelaar
Master in de Rechten
Vijvestraat 8, 8720 Oeselgem
Baudelostraat 87, 9000 Gent
0486/63.37.74 - 09/388.37.26
veerle-lisabeth@telenet.be
www.lisabethveerle.be

Als team kunnen we in duo’s werken en onze cliënten tergelijkertijd zowel doorheen het SCHIP traject begeleiden als
ondersteunen bij individuele therapie of bij bemiddeling.

Lut Vergote
Psycholoog - Relatietherapie /
Nieuw Samengestelde Gezinnen
SCHIP-behandelaar
Familieopstellingen
Kleine Molenstraat 13
8930 Lauwe
0495/83.22.92
info@lutvergote.be
www.lutvergote.be

Kathy Dournez
Cliëntgerichte experiëntieële psychotherapeut voor kinderen, jongeren en
gezinnen
SCHIP-behandelaar
Moerkerksesteenweg 127 bus 00.01
8310 Sint Kruis
0472/38.43.67
hetlabyrint.kd@gmail.com
www.hetlabyrintgroepspraktijk.be

