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Een scheiding maakt een wirwar van emoties los. Bij u, maar ze-
ker ook bij uw kind(eren). De ervaring leert dat kinderen zichzelf 
vaak wegcijferen tijdens een scheiding, omdat zij zeer loyaal 
zijn naar hun ouders. Daar schuilt ook direct het gevaar. Kinde-
ren hebben tijdens en na een scheiding, net zoals u, bijzondere 
aandacht nodig. Uw kind heeft niet voor de scheiding gekozen, 
toch moet het een manier vinden om met alle emoties en ook 
veranderingen om te gaan. En dat is een héle klus. Kinderen 
zeggen vaak niet wat ze denken, wat ze voelen, wat ze willen en/
of waar ze last van hebben. “En ik dan?” helpt hen daarbij. 

WIE ZIJN WIJ?

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, die een scheiding 
meemaken zich (in de regel) langzamer ontwikkelen en meer 
risico dan andere kinderen lopen om (later) in de problemen 
te komen. Ook twijfelen deze kinderen meer aan zichzelf (laag 
zelfbeeld) en aan de betrouwbaarheid van anderen. Relaties 
worden sneller beëindigd. Om de schade te beperken is “En 
ik dan?” opgericht . “En ik dan?” bestaat uit een professio-
neel team van pedagogisch opgeleide mensen (waaronder 
KIES-coaches), die jaren ervaring hebben in het begeleiden van 
kinderen tijdens en na een scheiding. Bij “En ik dan?” staat 
uw kind voorop!  Kinderen ervaren de begeleiding van “En ik 
dan?” als heel prettig, positief en absoluut niet als belastend.

WAT BIEDEN WIJ?
“En-ik-dan?” is er voor kinderen waarvan de ouders gaan schei-
den en voor kinderen waarvan de ouders al zijn gescheiden.

• U gaat scheiden: Unieke werkwijze.
Als u gaat scheiden kunt u kiezen voor een unieke werkwijze. 
Terwijl u door een gespecialiseerde echtscheidingsmediator 
(vFAS.nl) pedagogisch, financieel, fiscaal en juridisch wordt be-
geleid in uw scheiding, is het tevens mogelijk dat uw kinderen 
worden begeleid. Deze volledige werkwijze vindt plaats onder 
1 dak! Ouders en kinderen ervaren deze werkwijze als erg 
waardevol en rustgevend. De kinderen staan centraal. Afhan-
kelijk van de wensen is het mogelijk om uw kind 1 of meerdere 
keren (meestal 4 keer gevolgd door een evaluatiegesprek me u) 
te laten begeleiden. Bij “En ik dan?” gaan kinderen op een spe-
lenderwijs in gesprek over de scheiding. Zij staan voorop. Alles 
mag gezegd worden: niets is fout, niets is raar, alles is goed.

Uiteraard is het mogelijk dat alleen de kinderen 
worden begeleid.

•  U bent al gescheiden.
“En ik dan?” begeleidt ook kinderen waarvan de scheiding 
langer geleden heeft plaatsgevonden. Kinderen kunnen bij-
voorbeeld moeite hebben met het feit dat hun ouders niet meer 
samen in 1 huis wonen, maar ook het hebben van een stiefouder 
of het wonen in een samengesteld gezin kan problemen geven. 

enikdan

“Als ik liever was 
geweest waren 
mijn ouders niet 
gescheiden”

“Als ik beter mijn best 
doe op school, gaan papa 
en mama niet scheiden”

“Met mijn boosheid 
verberg ik mijn 
verdriet”

“Blijft mama ook 
altijd van mij 
houden? Ze zegt 
vaak van wel ...”



Wij helpen bij wat echt belangrijk is.  
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Vaak worden de  gevolgen van deze veranderingen niet 
voldoende onderkend of worden ze onderschat. Ook 
deze kinderen verdienen het om gehoord te worden en 
centraal te staan. Gun uw kind een jeugd waarin het 
gewoon kind kan zijn, zich optimaal kan ontwikkelen en 
van beide ouders mag houden.

INFORMATIE

Indien u meer informatie wenst te ontvangen, kijk dan 
gerust eens op de website www.en-ik-dan.nl of bel 
0497-726999. U kunt ons bereiken aan het adres 
Eijkereind 75 (5571 EB) te Bergeijk en
Sniederlaan 55 (5531 EH) te Bladel.
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