
praktijk Fase o: relatie onder druk Fase 1: problemen & 
twijfel 

Fase 2: oriëntatie en 
keuze 

Fase 3: scheiding Fase 4: stabilisatie Fase 5: nieuw gezin 

 
CJG en Mee & de Wering  
 
Two2Tango 
 
Van gekibbel naar echtscheiding 
(overzicht van alle interventies) 
 
info@cjgalkmaar.nl 
 

Two2Tango 
Relatiespreekuur 
Relatiegesprekken 
Cursus De tijd van je leven 
Opvoedspreekuur 
Opgroei- en 
opvoedaanbod van het 
CJG 

Two2Tango 

Relatiespreekuur 

Relatiegesprekken 

Opvoedspreekuur 

Opgroei- en 

opvoedaanbod van 

het CJG 

 

Two2Tango 
Relatiespreekuur 
Relatiegesprekken 
Opvoedspreekuur 
Sociaal juridische 
dienstverlening  

Two2Tango 
Relatiespreekuur 
Relatiegesprekken 
Opvoedspreekuur 
Sociaal juridische 
dienstverlening  
Cursus Positief opvoeden voor 
gescheiden ouders 
 
Indien meer hulp gewenst is 
Voor ouders: 
Jeugd-en Gezinscoaches 
Ouderschap Blijft 
Voor kinderen: 
Workshop De kinderen 
scheiden mee 
KIES (Kind in 
echtscheidingssituatie) 
Kindbehartiger 
KOPP/KOV groep 
 

Two2Tango 
Relatiespreekuur 
Relatiegesprekken 
Sociaal juridische 
dienstverlening 
Ouderschap Blijft 
Cursus Positief opvoeden voor 
gescheiden ouders 
Opvoedspreekuur 
 
Voor kinderen: 
Workshop De kinderen 
scheiden mee 
KIES (Kind in 
echtscheidingssituatie) 
KOPP/KOV groep 
 
 

Two2Tango 
Relatiespreekuur 
Relatiegesprekken 
Sociaal juridische dienstverlening 
Ouderschap Blijft 
Stiefgoed 

Praktijk Lia Hoetjes 
maatschappelijk 
werker/ 
Systeem-
therapeutisch 
werker 
info@liahoetjes.nl 
06- 21 39 72 92 
www.liahoetjes.nl 
 

Relatiecoaching 
Systeem therapeutische 
methodieken 
Poppetjes methodiek 

Korte ‘scheiden of 
blijven’ traject 
Systeem 
therapeutische 
methodieken 
Poppetjes methodiek 
 

Korte ‘ scheiden of 
blijven’ traject 
Systeem 
therapeutische 
methodieken 
Poppetjes methodiek 

Conflict coaching/mediation 
Systeem therapeutische 
methodieken 
Poppetjes methodiek 

Systeem therapeutische  
methodieken 
Poppetjes methodiek 

Relatiecoaching 
Stiefplan coaching 
Systeem therapeutische methodieken 
Poppetjes methodiek 

       

Lianne van 
Lith 
Mediation, 
Coaching & 
Training 
 
 
MfN register 

Hybride methode van 
individuele/ gezamenlijke 
gesprekken  
Relatiecoaching 
Bemiddelende gesprekken  
Familiemediation 
 

Hybride methode van 
individuele/ 
gezamenlijke 
gesprekken  
Relatiecoaching 
Bemiddelende 
gesprekken  
Familiemediation 

Hybride methode van 
individuele/ 
gezamenlijke 
gesprekken  
Relatiecoaching 
Bemiddelende 
gesprekken  
Familiemediation 

Familiemediation 
 

Hybride methode van 
individuele/ gezamenlijke 
gesprekken  
Relatiecoaching 
Bemiddelende gesprekken  
Familiemediation 
 

Familiemediation 
Bemiddelende gesprekken 
 

https://two2tango.info/
https://www.meewering.nl/media/2091/van-gekibbel-tot-echtscheiding-definitieve-versie-november-2020.pdf
mailto:info@cjgalkmaar.nl
mailto:info@liahoetjes.nl
http://www.liahoetjes.nl/


familiemediator 
info@liannevanlith.nl  
072-5209920 
https://www.liannevanlith.nl/ 

  

       

Patricia Tearr 
NH Mediation 
 
 
Mediator en 
jeugdhulpverlener/ambulant 
werker 
patricia@nh-mediation.nl,  
06-36044718 
 

  Mediation technieken 
(met daarbij ook de 
juridische, financiële 
en praktische 
ondersteuning) en de 
SCHIP methodiek. 

Mediation technieken (met 
daarbij ook de juridische, 
financiële en praktische 
ondersteuning) en de SCHIP 
methodiek. 

 Mediation technieken (met daarbij ook de juridische,  
financiële en praktische ondersteuning) en de SCHIP  
methodiek. 

       

Penny Bleeker-
Bloem 
Slingerdijk 4b  
1842 ED 
Oterleek 
info@bloemm
ediation.nl 
072-5317606  
of 06-57758670 
 

   Oplossingsgerichte mediation 
Evaluatieve mediation 

  

       

 

 
 
Samen in Spel is een 
multidisciplinaire praktijk voor 
jeugd en volwassenen.   
De praktijkhouders: Pleun 
Bouman en Lianne van Lith 
info@sameninspel.nl  
072-5209920 
 
 

Relatietherapie 
Bemiddelende gesprekken  
Systeemtherapie  
 

Relatietherapie 
Bemiddelende 
gesprekken  
Systeemtherapie 
Individuele coaching 
bij relatie-twijfels 
Relatie-intensive 
(intensieve 
begeleiding in een 
weekend) 
 
 

Individuele coaching 
Relatietherapie 
Bemiddelende 
gesprekken  
Systeemtherapie 
 

Bemiddelende gesprekken 
Verlies- en rouwtherapie 
Kindercoaching na scheiding 
(individueel/groepsaanbod)  
Zandkastelenprogramma  
Begeleide omgang 
Ouderschap Blijft  
DEES methodiek (bij zeer 
geëscaleerde scheidingen) 
https://www.dees.website.  
Gezinsbehandeling 
Systeemtherapie 
 

Bemiddelende gesprekken 
Verlies- en rouwtherapie  
Individuele coaching na 
scheiding 
Begeleide omgang  
Kindercoaching na scheiding 
(individueel/groepsaanbod) 
 

Coaching Samengesteld gezin (voor ouders en  
kinderen) 
Systemische gesprekken 
Bemiddelende gesprekken 
Gezinsbehandeling 
Kindercoaching na scheiding (individueel/ 
groepsaanbod)  
Begeleide omgang 
 

       

mailto:info@liannevanlith.nl
https://www.dees.website/


Arjen 
Houterman en 
Judith Flapper 
Alles in 
Balans.NU 
Coaches, 
trainers, 
communicatie
specialisten, 
mediator/conflictcoach 
www.allesinbalans.nu 
info@allesinbalans.nu 
072 5158486 of 06 12072157 

Relatiecoaching inclusief 
individuele ‘ken jezelf’-
gesprekken, leren 
verbinding maken, 
conflictpatronen 
doorbreken en 
gezamenlijke taal 
ontwikkelen. 
 

Kort ‘scheiden of 
blijven’ traject (3 
gesprekken om snel 
meer inzicht te 
krijgen in jezelf, de 
ander en de relatie) 

Kort ‘scheiden of 
blijven’ traject 3 
gesprekken om snel 
meer inzicht te 
krijgen in jezelf, de 
ander en de relatie) 

Coaching samen (groeien in 
de nieuwe gezamenlijke 
ouderrol)  
Coaching individueel (voor het 
vinden van een nieuwe 
balans) 
 
Bij mogelijke vechtscheiding: 
conflictcoaching/mediation 
(met uitzondering van 
begeleiding bij de financiële, 
fiscale en juridische 
onderdelen). 

Individuele coaching  (voor het 
vinden van een nieuwe balans, 
inclusief ‘ken jezelf’-gesprek,) 

Relatiecoaching inclusief individuele ‘ken jezelf’-gesprekken, leren verbinding maken, 
conflictpatronen doorbreken en gezamenlijke taal ontwikkelen. 
en/of familiecoaching (inclusief ontwikkelen van gezamenlijke taal en ‘spelregels’ voor 
de nieuwe situatie) 

       

 
Jolan Bosman 
 06-53525021 
Kantoorbosman@gmail.com 
www.mediatorhoorn.nl 

EFT Relatietherapie EFT Relatietherapie EFT Relatietherapie Mediation Gespreks- en 
dialoogbegeleiding 

Gespreks- en dialoogbegeleiding 

Elisa Schröder                                      
Stiefgoed 
Alkmaar                              
Stiefcoach en 
Mediator 
 
 
elisa@stiefgoed.nl 
06 – 20497196                            
www.stiefgoed.nl 
 

      Voor een stevig fundament van het samengestelde gezin: in eerste instantie begeleiding 
van het koppel 
Begeleiding middels coaching, mediation, communicatie (Geweldloze communicatie/TA-
Analyse), systemisch werk en psycho educatie inzicht en handvatten geven aangaande 
het samengestelde gezin maar ook eigen inzicht (wie ben ik, wat neem ik mee en wat 
kan ik doen om.. ).  
 

 

mailto:elisa@stiefgoed.nl

