
Het loopt niet lekker tussen jou en je partner. Je kunt daarover moeilijk  
met elkaar praten. Of misschien zijn jij en je ex-partner net uit elkaar?
Of zijn jullie al langere tijd uit elkaar en lopen tegen problemen aan?

Consulent Ouders in  
relatie/scheiding  

in gemeente Hilvarenbeek  



Online informatie op  
www.alsjeuitelkaargaat.nl

Als je uit elkaar gaat, komt er  
veel op je af. De website  
www.alsjeuitelkaargaat.nl geeft  
veel informatie over de onderwerpen 
waar je mee te maken hebt of gaat 
krijgen. Waar moet je beginnen? 
Je wilt immers goed regelen voor 
jezelf, voor elkaar en vooral ook voor 
je kind(eren). Zo staat er een goed 
voorbeeld van een ouderschapsplan 
op, juridische tips en een checklist  
hoe je zaken goed moet regelen.  

Informatiekoffer voor kinderen

Op alle basisscholen in Hilvarenbeek is 
een informatiekoffer beschikbaar voor 
kinderen waarvan de ouders uit elkaar 
gaan of onlangs zijn gescheiden. Deze 
informatiekoffer helpt je kind op weg.  
Er zit een invulboek, praatkaartjes en  
tips in om het gesprek over de scheiding 
op gang te brengen. Natuurlijk is ieder
 gezin anders. Het kan zijn dat sommige 
vragen of voorbeelden niet van 
toepassing op zijn jullie situatie. Ook kun 
je samen met je kind www.villapinedo.nl 
bekijken. Daar staan veel verschillende 
ervaringsverhalen van kinderen van 
gescheiden ouders op. 

De consulent Ouders in relatie/scheiding kan je wellicht verder helpen.  
Zij gaat met jullie in gesprek, kijkt wat er aan de hand is en denkt mee in 
oplossingen. Indien nodig wordt gekeken naar andere passende hulp  
binnen de gemeente Hilvarenbeek.

Heb je vragen? 
Aarzel niet en neem contact op. Het is logisch dat je vragen hebt bij relatie-
problemen of scheiding. Consulent Ouders in relatie/scheiding: Annet van 
Grunsven. Bereikbaar op telefoonnummer 06 57 54 61 42. (di-woe-do van 
08.30 tot 17.00 uur). Mailen mag ook: annetvangrunsven@farent.nl 
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