Ouderschap blijft - Bemiddeling bij echtscheiding
Ouderschap blijft

Wat is Ouderschap blijft?

Bemiddelingsgesprekken

Bent u gescheiden en
• Lukt het u niet om de opvoedtaken goed te
verdelen?
• Heeft u gekozen voor co-ouderschap maar merkt
u dat het niet goed loopt?
• Heeft u regelmatig conflicten door verschil in
opvoedstijl?

Ouderschap blijft is een methode om u als ouders te
ondersteunen bij conflicten over de invulling van het
ouderschap. Daarbij staat het gezamenlijke belang voorop:
de gezonde ontwikkeling van uw kind(eren) in de nieuwe
situatie.

De bemiddelingsgesprekken worden begeleid door een
deskundige gespreksleider van Kontext.
De gespreksleider is niet partijdig, bewaakt de afspraken
en helpt de ouders om weer te communiceren.

Vraag dan bemiddeling aan door een deskundige gespreksleider van Kontext.

Wat levert het op?
Voor wie is Ouderschap blijft bedoeld?
Voor ouders en hun kinderen t/m achttien jaar waarvan de
ouders zijn gescheiden of daar mee bezig zijn.

Wat is de rol van de kinderen?
Vijf gesprekken
Een scheiding is ingrijpend, ook voor kinderen. Dat
ouders zich samen blijven inzetten voor een goede
opvoeding en ontwikkeling is van groot belang..
Soms lukt het niet om als ex-partners uit conflicten te
blijven. Het ouderschap kan dan onder druk komen te
staan. Voor kinderen is het echter heel belangrijk dat
ouders goed met elkaar blijven communiceren.

Voor kinderen is het van belang dat scheidende ouders
hun zaken goed regelen. Ze willen contact houden met
beide ouders en vinden het belangrijk dat zij hun afspraken nakomen.
Om goed zicht te krijgen op de beleving en wensen van
kinderen zal er mogelijk ook met hen gesproken worden.

Het doel van Ouderschap blijft is dat ouders afspraken
maken in het belang van de opvoeding en ontwikkeling
van hun kind(eren).
We werken aan het oplossen van knelpunten en het
herstel van vertrouwen. Dat gebeurt doorgaans in vijf
gesprekken.
U blijft zelf verantwoordelijk voor het resultaat van de
bemiddeling.

Uitgangspunten:
1.
2.
3.

Bemiddelingsgesprekken kunnen u helpen om een
streep te zetten onder de strijd met elkaar. En om te
kijken hoe u gezamenlijk invulling kunt geven aan het
ouderschap, Want ouderschap blijft!

4.

Kinderen hebben recht op regelmatig contact met
beide ouders.
Ouders worden aangesproken op hun blijvende
gezamenlijke ouderrol.
Beide ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor
een goede omgang met hun kind.
Centraal staan de mogelijkheden en wensen van
kind en beide ouders.
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Kosten

Contact opnemen met Kontext

De bemiddeling door Kontext is kosteloos.

De maatschappelijk dienstverleners van Kontext zijn op
werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12 uur
via onderstaande telefoonnummers.
Daarnaast kan gemakkelijk contact gelegd worden
via onze website www.kontext.nl

Informatie & aanmelden
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact
opnemen met Kontext, welzijn en maatschappelijke
dienstverlening.
Bereikbaar op werkdagen van
09.00 tot 17.00 uur op
telefoonnummer 023 54 33 200.
www.Kontext.nl

Jongerenhulpverlening Nieuwe Kansen
023 - 543 32 70
Inwoners van Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort
023 – 543 32 03
Inwoners van Haarlem-Schalkwijk
023 – 533 99 83
Inwoners van Haarlem uitgezonderd Schalkwijk
023 – 543 32 02
Voor crisissituaties op werkdagen na 12 uur
023 – 543 32 00
Steunpunt Huiselijk Geweld
Op werkdagen tussen 9 en 17 uur
0900 – 126 26 26
Bel bij acuut gevaar: 112
Postadres Kontext
Postbus 9623, 2003 LP Haarlem
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