
De werkwijze Bemiddeling bij (echt)scheiding ondersteunt ouders tijdens  
en na een scheiding om tot duurzame afspraken en regelingen te komen. 
Hierdoor kunnen ouders en kinderen een nieuwe balans met elkaar vinden. 

Bemiddeling bij 
(echt) scheiding  



De gesprekken met ouders zijn  
gericht op: 
• Het informeren van de ouders 

over de mogelijke gevolgen van de 
scheiding voor de kinderen, maar 
ook voor de ouders.  

• Het zoeken naar bereidheid om  
met elkaar de negatieve gevolgen 
voor de kinderen te beperken.  

• Het komen tot ouderschaps-
afspraken.  

 
De optionele gesprekken met de 
kinderen zijn gericht op: 
• Wensen, zorgen en behoeften die 

de kinderen hebben in relatie tot de 
scheiding van hun ouders. Met als 
doel deze bespreekbaar te maken 
met de ouders. 

Aanmelden 
Ouders kunnen zich aanmelden  
bij Farent of kunnen worden  
doorverwezen. Er is geen verwijsbrief 
nodig. Je kunt je aanmelden bij  
maatschappelijk werkers  
Valerie Willemen 06 433 59 020,  
Inge van Son 06 518 666 25 of  
Cindy Brekelmans 06 120 541 56  
of mailen via  
teamloonopzand@farent.nl

Voor wie is deze bemiddeling geschikt?
Onze aanpak past binnen vrijwillige hulpverlening en is geschikt voor 
ouders die net besloten hebben uit elkaar te gaan. Maar ook voor 
ouders die al langer uit elkaar zijn en verandering willen op het vlak van 
communicatie en/of aanpassing van het ouderschapsplan. Het is nodig 
voor deze aanpak dat beide ouders bereid zijn in gesprek te gaan en 
om het belang van de kinderen daarin als uitgangspunt te nemen. In het 
eerste gesprek met ouders wordt er gekeken of de vraag en situatie van 
ouders passend is voor dit traject. 
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Wat gaan we doen? 
De ondersteuning is op maat en bestaat uit ongeveer zes gesprekken met  
beide ouders. Met beide ouders wordt eerst een individueel gesprek gevoerd.  
Als het gewenst en passend is in de situatie, vinden er ook maximaal 3 gesprekken 
met de kinderen (vanaf 6 jaar) plaats. Onze jeugdprofessionals voeren deze 
gesprekken. Aan het einde van de bemiddeling vindt er onder begeleiding een 
gezamenlijk gesprek met ouders en kind(eren) plaats. 


