Tarieven online hulpverlening evt. in combinatie met face-tofacegesprekken.

U beschrijft beiden het probleem zoals u dat zelf ziet. Hoe eerlijker, hoe sneller de oplossing
in zicht is. Dus probeer eerlijk uw gedachten en gevoelens op te schrijven.
Dus beide partners schrijven een eigen stuk. Of u dat aan elkaar laat lezen is aan u. Als u het
NIET aan elkaar durft/wilt/kunt laten lezen, dan is dat op zichzelf ernstig. Dat betekent dat u
geheimen heeft (of tenminste niet geheel eerlijk tegen elkaar durft te zijn). Op zichzelf is het
goed u te realiseren dat het dan nóg belangrijker wordt om (minstens) een face-to-facegesprek te hebben met mij, wil er een echt goede oplossing komen.
U kunt dus ook besluiten om er niet aan te beginnen, maar dan blijven de problemen
bestaan, en dat leidt meestal vroeg of laat tot een relatiebreuk. Misschien is dat ook de
beste (of enige) oplossing, maar ik ga ervan uit dat u dit juist wilt voorkomen.
Aan de hand van uw verhaal geef ik u aanvullende vragen en opdrachten, soms zal het
eerder zo werken dat we contact moeten hebben via skype of telefonisch, soms zal ik u extra
theoretische uitleg geven. Elk contact is toegespitst op datgene wat voor uw situatie van
belang is.
Het is altijd goed om uw bedenkingen te melden, want ik weet alleen wat u mij beschreven
heeft en kan niet allerlei specifieke dingen die u ooit in uw leven meemaakte, inschatten.
Allerlei gebeurtenissen kunnen wel van grote invloed zijn op hoe u (of uw partner) nu in het
leven staat. Uiteraard stel ik hier wel vragen over maar ik kan iets over het hoofd zien.
(Overigens betekent dat niet dat we aan al die oude problemen veel aandacht hoeven te
besteden, maar ze moeten in beeld zijn).

Praktisch in het kort:
-

-

U betaalt vóóraf zodat voor mij het incassorisico wordt uitgesloten. Hierdoor kan ik
betaalbaar blijven werken.
Beide partners beschrijven het probleem, max. 200 woorden (woorden tellen in
Word: ga naar Controleren en ga naar woorden tellen)
Na lezing krijgt u aanvullende vragen, tips, theorie, of we spreken af om contact te
hebben via telefoon of skype of iets dergelijks. Wanneer ik denk dat face-to-facecontacten nodig zijn, denk ik met u mee hoe dit toch haalbaar te maken is).
Zowel u als ik kunnen altijd besluiten te stoppen*

-

Om te voorkomen dat er telkens kleine bedragen moeten worden overgemaakt en
het daarom erg bewerkelijk wordt is een eerste voorschot van € 125,00 reëel.
U kunt ook kiezen voor een gewoon eenvoudig skypegesprek van een uur, dan maakt
u tevoren € 82,00 over voor het eerste gesprek, daarna worden de gesprekken
goedkoper (€ 75,00/uur).

*terugbetaling van teveel betaald voorschot volgt binnen twee weken.

Attentie
Ik wijs erop dat (indien mogelijk) het veel efficiënter en dus ook voordeliger is,
als u gewoon bij mij in de praktijk komt voor een face-to-face-gesprek.
Bovendien is er dan een vergoeding mogelijk door uw zorgverzekeraar.
Zeker een eerste gesprek face-to-face doet vaak op zich al wonderen. Dus
indien dat tot de mogelijkheden behoort, zou ik u dat zeker adviseren.
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