“Quinten miste zijn vader na de
scheiding heel erg. Hij leed er zichtbaar
onder. Dat heeft me doen beseffen dat
hij niet de dupe mag worden van
de ruzie tussen zijn vader en moeder.”
Ilona (35), moeder van Quinten (14)
uit Hulst.

Ouderschapsbemiddeling
Een scheiding. De hele wereld staat even op zijn kop, zeker die van kinderen. Ouderschapsbemiddeling is
een vorm van hulp voor gescheiden ouders die de omgangsregeling met hun kinderen (nog) niet zelfstandig
kunnen vormgeven. Als ouders er samen niet uit komen en het contact van het kind met de niet-verzorgende
ouder verstoord dreigt te raken, kan ouderschapsbemiddeling ouders helpen om de verantwoordelijkheid voor
hun kind vorm te geven.
Doel
In gesprekken met beide ouders wordt geprobeerd om de
communicatie en het vertrouwen te verbeteren. De begeleider
ondersteunt beide ouders om een regeling te maken waarin
alle afspraken staan over de zorg voor het kind en de contacten
met hun kind. Ouderschapsbemiddeling biedt de niet-verzorgende ouder bovendien de gelegenheid om zijn of haar kind
te ontmoeten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met het regiokantoor
van Juvent bij u in de buurt of kijk op onze website.
Contact Ouderschapsbemiddeling
Tel. 06-53530213
www.juvent.nl • info@juvent.nl
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Traject
Ouderschapsbemiddeling van Juvent kent twee trajecten. Een
kortdurende vorm bestaande uit drie tot vijf gesprekken en
een langdurige vorm die is opgedeeld in drie fases. Bij de laatste
wordt de mogelijkheid geboden aan de niet verzorgende
ouder om zijn/haar kind(eren) te kunnen zien.

Verwijzing
Ouderschapsbemiddeling kan door een rechter worden
opgelegd of door de ouders zelf worden aangevraagd.
Ouders die bereid zijn om gezamenlijk gesprekken te voeren
om samen tot een goede omgangsregeling voor hun kinderen
te komen, kunnen zich aanmelden voor de ouderschapsbemiddeling via het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) in hun
gemeente. Zodra de aanmelding binnen is, zal de ouderschapsbemiddelaar van Juvent zo snel als mogelijk beide
ouders uitnodigen voor een eerste gesprek.

