INFORMATIE VOOR
OUDERS EN VERWIJZERS
over twee regels

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

Afspraken voor gedeeld
ouderschap
Soms leidt een scheiding tot

traject op een negatieve manier

(ontwikkelings)problemen bij een kind.

beïnvloeden. Het doel van de bemiddeling is

Ouderschapsbemiddeling helpt met het

opvoed- en/of ontwikkelingsproblemen bij

maken van goede afspraken voor

het kind zoveel mogelijk te voorkomen of

gedeeld ouderschap.

verminderen.

Waarom ouderschapsbemiddeling?

De aanpak

Kinderen hebben recht op aandacht en zorg

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

van allebei de ouders, ook na een scheiding.

Ouderschapsbemiddeling gebeurt op

Uit onderzoek blijkt dat de schade aan

vrijwillige basis, maar is niet vrijblijvend. U

kinderen na een scheiding zo klein mogelijk

gaat een inspanningsverplichting aan om

blijft, wanneer u als ouders kunt overleggen

samen tot een oplossing te komen, in het

en samen tot goede afspraken komt met

belang van uw kind(eren). De resultaten zijn

over uw kind(eren).

gebaseerd op (hersteld) wederzijds
vertrouwen dat u zich beiden aan de

Voorkomen problemen bij uw kind

gemaakte afspraken houdt. Een belangrijk

Met ouderschapsbemiddeling bieden we u de

onderdeel is het werken aan een andere

kans om uw onderlinge contact te

manier om met elkaar over de kinderen

verbeteren. Voorwaarde voor dit traject is

praten. U vindt daarin een manier om,

dat u beiden bereid bent met elkaar in

ondanks uw meningsverschillen en emoties,

overleg te gaan en loopt er bij voorkeur

goede afspraken met elkaar te maken en

geen gerechtelijke procedure. Zo’n

deze na te komen.

procedure kan namelijk het bemiddelingsLees verder

OUDERSCHAPSBEMIDDELING

Stap voor stap

•

Als uw aanmelding binnenkomt neemt een
hulpverlener van Triade Vitree telefonisch
contact met u op. Daarna krijgt u een eerste
gesprek (de intake) en volgt een advies. Er

Waarbij de scheiding heeft geleid of
dreigt te leiden tot opvoed- en/of
ontwikkelingsproblemen van het kind.

Voor wie niet?

wordt bekeken of u zich kunt vinden in het
advies. Pas daarna start de bemiddeling. Als
het hele traject naar tevredenheid is
verlopen, sluiten wij het af met een
eindverslag.

De bemiddelaar voorgesteld
Onpartijdig en vertrouwelijk
Ouderschapsbemiddeling wordt uitgevoerd
door hulpverleners van Triade Vitree die een
opleiding tot ouderschapsbemiddelaar
hebben gevolgd. De bemiddelaar luistert
naar het verhaal van beide ouders, en stelt
samen met ouders het kind centraal. De
bijeenkomsten zijn vertrouwelijk.
De bemiddelaar bewaakt de spelregels
De bemiddelaar begeleidt het
gespreksproces tussen u beiden. U bent zelf
verantwoordelijk voor de inhoud van de
gesprekken en de gevonden oplossingen. U
draagt samen verantwoording voor de
besluiten en eindafspraken. De bemiddelaar
bewaakt de ‘spelregels’ en faciliteert deze
gesprekken: denk hierbij aan veilige en

•
•

Ouders met lopende rechtszaken en
procedures over gezag;
Ouders die niet met elkaar in gesprek
kunnen of willen.

Praktische informatie
Waar?
We bieden ouderschapsbemiddeling op een
locatie van Triade Vitree. Zo mogelijk in uw
eigen gemeente.
Duur
De bijeenkomsten vinden eens in de twee
weken plaats en duren anderhalf uur.
Gemiddeld duurt een bemiddelingstraject 9
maanden.
Met een indicatie
Voor deze vorm van hulp is een verwijzing
nodig van de gemeente, een zogeheten
indicatie of beschikking. Dit is per gemeente
soms verschillend georganiseerd.
Bijvoorbeeld via een sociaal (wijk)team,
team jeugd of ander zorgloket.

respectvolle communicatie, de bereidheid
naar elkaar te luisteren, verschillen te
accepteren en zo nodig ‘water bij de wijn’ te
doen.
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Voor wie?
•

Ouders van kinderen van 0 – 18 jaar
die verwikkeld zijn in een
(echt)scheiding;

Meer informatie en aanmelden
088 32 32 111
triadevitree.nl/adviesenaanmelding
www.triadevitree.nl

