Aan de slag met je
partnerrelatie

Kostprijs
We hanteren de tarieven van de CGG-sector.
Zowel voor de groepssessies als voor de
individuele koppelgesprekken wordt

€ 11 per

sessie aangerekend. In specifieke situaties, is
het verminderd tarief van € 4 van toepassing.

CGG PassAnt
Jennekensstraat 22
3150 Haacht
016/60.99.99
info.haacht@passant.be
‘ We leven al lange tijd naast elkaar, ieder heeft zijn eigen
leven.’
‘ Ik heb me heel erg aangepast binnen onze relatie en ben
mezelf kwijt geraakt.’
‘ We hebben constant ruzie, ik weet niet meer waar het
over gaat. ‘
‘ Als er geen kinderen waren… is er dan nog iets wat ons
verbindt? ‘
‘ Mijn partner is zo gesloten en ik wil graag van alles met
elkaar bespreken; we groeien steeds verder uit elkaar… ‘
‘ Mijn partner heeft een andere relatie (gehad). Kunnen we
nog samen verder?’

‘Aan de slag met je partnerrelatie’

Inhoud

Opbouw van het programma

Praktisch

In het partnerprogramma worden handvatten

Met
elk
inschrijvend
koppel
wordt
voorafgaand
een
kennismakingsgesprek
georganiseerd om samen te bekijken of de
inhoud van het programma aansluit bij de
eigen verwachtingen.

‘Aan de slag met je partnerrelatie’ wordt
georganiseerd door CGG PassAnt vzw, in de
vestigingsplaats Haacht.
De exacte data kan je navragen via
saar.pareyn@passant.be .

Het programma bestaat uit een combinatie van 6

Aanmelden kan telefonisch, elke werkdag van
9u. – 17u. op het nummer 016/60 99 99 of via
onze website: www. passant.be.

aangereikt

om
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partnerrelatie en te voelen wat jullie nog
verbindt. Je leert terugkerende patronen in
je relatie te herkennen en alternatieve
omgangsvormen

ui t

te

pr o b e r e n .

groepsbijeenkomsten en 3 individuele koppel Je gaat samen met je partner aan de slag om
een manier te vinden om elkaar doorheen de
tijd telkens opnieuw te blijven ontmoeten en
om op een verbindende manier met elkaar te
spreken.

gesprekken. De sessies bouwen op elkaar verder.
Aanwezigheid van beide partners tijdens alle
bijeenkomsten

is

belangrijk.

Het partnerprogramma kan op zich gevolgd
worden.

Soms
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zijn

kan

het

om
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wenselijk
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koppel-

gesprekken te hebben in of buiten het centrum.

De groep bestaat maximaal uit 4 koppels en
wordt begeleid door twee therapeuten.

