Marian Hemmes:

Jorrit Hansen & Renate Niks:

advocaat bij Hemmes & De Boer

maatschappelijk werkers bij Maatschappelijk
Welzijn Coevorden

Hemmes & De Boer is een dynamisch en
laagdrempelig kantoor, waar het persoonlijk
contact met de mensen voorop staat. In het
personen- en familierecht spelen persoonlijke omstandigheden van partijen een grote
rol. Dat maakt dat iedere zaak anders is en
een op maat gesneden aanpak noodzakelijk
is. De advocaten van Hemmes & De Boer
kennen uit ervaring de impact van dit soort
zaken en door de ruime ervaring kunnen wij
u kundig bijstaan zonder voorbij te gaan aan
uw emotie.

Een maatschappelijk werker begeleidt
mensen bij het omgaan en oplossen van
hun problemen. Jorrit en Renate zetten zich
in om het (psycho)sociaal functioneren van
personen zelf of met hun omgeving, te verbeteren. Ze zijn gespecialiseerd en geschoold
in: EFT (Emotionally Focused Therapy), hulp
bij opvoeden en opgroeien, programma’s
voor kinderen in echtscheidingssituaties,
conflictbemiddeling en ondersteuning bij (v)
echtscheidingen.

www.hemmesendeboer.nl

www.mwcoevorden.nl

Het Relatiehuis
Gespecialiseerd in relatieproblematiek

Nadat u contact hebt opgenomen met Het Relatiehuis, volgt een
vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Dit gesprek wijst uit waarbij u hulp
nodig heeft en wat Het Relatiehuis voor u kan betekenen. Als u hulp wilt
vanuit Het Relatiehuis, maken we gezamenlijk een plan van aanpak.

Wie zitten er in Het Relatiehuis?
Het Relatiehuis bestaat uit een samenwerkingsverband tussen
maatschappelijk werkers en een advocaat. Indien nodig, wordt er meer
specialistische hulp ingeschakeld.

Wat zijn de kosten?
Hulp van de maatschappelijk werkers van Het Relatiehuis, kost u niets.
Andere hulp, bijvoorbeeld van een advocaat, kan geld kosten. Afhankelijk
van welke hulp nodig is, is het soms mogelijk om de kosten (deels)
vergoed te krijgen.
Meer informatie over de kosten kunt u opvragen door te bellen of te
e-mailen. Ook tijdens het intakegesprek informeren we u hierover.

Het Relatiehuis

Waarvoor kunt u bij Het Relatiehuis terecht?

Spreekuur en meer informatie

• Kan ik mijn huwelijk of relatie nog redden?

Ziet u geen uitweg meer en denkt u

• Hoe vertel ik mijn kinderen dat we uit elkaar gaan?

Het intakegesprek vindt plaats tijdens een speciaal spreekuur voor
Het Relatiehuis. Iedere week is er een spreekuur op afspraak bij
Maatschappelijk Welzijn Coevorden aan de van Eijbergenstraat 5 in
Coevorden.

eraan om uw relatie of huwelijk te beëindigen?

• Ik heb veel ruzie met mijn ex.

• Wat moet ik regelen bij een scheiding/beëindiging relatie?
• Wat zijn de financiële consequenties van het uit elkaar gaan?

De medewerkers van Het Relatiehuis denken

• Mijn kinderen hebben veel last van de scheiding/beëindiging relatie.

met u mee! Hoe eerder u erbij bent, hoe beter.

Wat biedt het Relatiehuis?

Bij het beëindigen van een relatie of een huwelijk komt veel kijken.
Wat moet er allemaal geregeld worden? Waar moet je beginnen? Het
Relatiehuis helpt u van het begin tot het eind. De professionals weten
de juiste weg waardoor u veel sneller op de juiste plek zit en niet lang
hoeft te wachten voordat u hulp krijgt.

De professionals van Het Relatiehuis zijn gespecialiseerd in
relatieproblematiek en bieden:
• Praktische, financiële en juridische hulp
• EFT voor relatiegesprekken (www.eft.nl)
• Speciale programma’s om kinderen te leren omgaan met een scheiding
• Conflictbemiddeling

Ook bij problemen in de relatie met bijvoorbeeld uw familieleden
of uw kinderen, kunt u bij Het Relatiehuis terecht.

• Themabijeenkomsten, zoals: een samengesteld gezin, hoe doe je dat?
• Inschakelen van meer specialistische hulp als dat nodig is, zoals een mediator.

Hoe werkt Het Relatiehuis?

Neem gerust contact op voor meer informatie of voor het maken van
een afspraak. U kunt daarvoor bellen naar: 085-27 35 256 of stuur een
mail naar: info@mwcoevorden.nl

