
Mediation en Jeugdhulp in de regio 
Achterhoek en Midden IJssel Oost 

Veluwe. Op locaties in de  
Achterhoek, Arnhem en Zutphen.

Na een verwijzing door het sociale team, CJG, 
huisarts, medisch specialist of jeugdzorg worden 
de kosten voor jeugdhulp volledig vergoed voor 
inwoners van de gemeente Aalten, Apeldoorn, 

Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, 
Lochem, Montferland, Oost Gelre, Voorst,  

Winterswijk en Zutphen. 

Begeleiding  van ouders en kinderen 

voor, tijdens en na een scheiding

                MEDIATION
& 

JEUGDHULP 
      De SCHIP-aanpak

Ouderschap Blijft 
Begeleide Omgang 

Parallel Ouderschap 
Scheidingsatlas

OUDERSCHAP BLIJFT/ BEMIDDELING INCLUSIEF 
OUDERSCHAPSPLAN 
Het doel: de emotioneel schadelijke gevolgen van 
een scheiding voor kind(eren) te beperken. Dit 
traject verbetert de communicatie, zodat ouders 
weer over hun kind(eren) kunnen praten en af-
spraken maken. In een ouderschapsplan worden 
de afspraken vastgelegd. Onze ouderschapsbemid-
delaars beschikken over pedagogische kennis, wat 
van groot belang is bij het opstellen van een ouder-
schapsplan.

OUDERSCHAP BLIJFT/ BEGELEIDE OMGANG 
Als kinderen na een scheiding een van de ouders 
langere tijd niet zien of als het contact tussen 
een ouder en kind(eren) niet goed verloopt, kan 
begeleide omgang ingezet worden. Dit gebeurt 
onder toezicht op een veilige en neutrale plek waar 
kind(eren) en betreffende ouder elkaar kunnen 
ontmoeten, met als doel het contact tussen beiden 
te herstellen. 

PARALLEL OUDERSCHAP
Als het ouders (nog) niet lukt om na een scheiding 
samen te werken, bieden wij een individuele vorm 
van ouderbegeleiding. Duidelijke grenzen en kaders 
worden vastgesteld om conflicten te voorkomen. 
Ouders dienen zich strikt te houden aan ouder-
schapsplannen of gerechtelijke uitspraken. Het doel 
is uit het conflict met de ex-partner te blijven. De 
focus ligt niet meer op de ex-partner maar op 
zichzelf, de eigen band met de kinderen en wat de 
kinderen van die ouder nodig hebben.   

0575 - 474522 
info@scheidenenmediation.nl 
www.scheidenenmediation.nl



SCHEIDEN MET KINDEREN
Je gaat uit elkaar als partners, maar blijft in 
contact als ouders. De manier waarop dat 
gebeurt, heeft groot effect op jullie kind(eren). 
Het inzetten van de juiste hulpverlening en 
begeleiding vanaf het begin, verkleint de impact 
van een scheiding en voorkomt schadelijke 
gevolgen op de lange termijn. 
 
Bij Scheiden en Mediation begeleiden wij 
ouders en kinderen voor, tijdens en na een 
scheiding, van A tot Z. Dat is maatwerk, want 
geen scheiding is hetzelfde. Het begeleiden 
en afhandelen van een scheiding is bij ons 
in professionele handen. Onze ervaren en 
gespecialiseerde scheidingsprofessionals zijn 
SKJ-geregistreerd en MFN-gecertificeerd.

Naast mediation bieden wij specialistische hulp, 
behandeling en begeleiding bij scheiding en 
zijn daarvoor gecontracteerd door de zorgregio 
Midden IJssel Oost Veluwe en Sociaal Domein 
Achterhoek. Er is geen wachtlijst, zodat de hulp 
die nodig is, snel geboden wordt. 

MEDIATION BIJ SCHEIDING
Als specialist in communicatie en het  
begeleiden van gesprekken helpt onze 
mediator partijen om samen te onderhandelen. 
De gesprekken leiden tot duidelijke 
afspraken in een ouderschapsplan en/
of scheidingsconvenant. Onze mediators 
zijn gecertificeerd bij MFN, het erkende 
kwaliteitsregister van Nederlandse mediators. 
We beschikken over gespecialiseerde kennis 
en ervaring op het gebied van communicatie, 
systeemtherapie, psychologie, pedagogiek, 
jeugdzorg en recht. Dat is belangrijk om 
scheidingen goed en zorgvuldig te kunnen 
begeleiden. 
 
1SCHEIDINGSLOKET
Door samenwerking zorgen wij ervoor 
dat ouders en kinderen de beste hulp en 
ondersteuning krijgen. Wij hebben het 
samenwerkingsverband 1Scheidingsloket 
opgericht, voor samenwerking met professionals 
zoals een systeemtherapeut, advocaat en 
financieel adviseur. 
www.1scheidingsloket.nl

SCHEIDINGSATLAS
Veel gescheiden ouders worstelen met vragen 
over het vormgeven van ouderschap na 
scheiding. De training ScheidingsATLAS (©TNO)
geeft gescheiden ouders herkenning, informatie 
en ondersteuning in een groepstraining van 
twee bijeenkomsten. 

DE SCHIP-AANPAK
Ouders blijven na een scheiding verbonden 
met elkaar omdat ze samen kinderen hebben. 
Daarom is het wenselijk om de relatie 
goed af te hechten. De SCHIP-aanpak heeft 
aandacht voor zowel de conflicten als het 
rouwproces van scheiden. Doel is herstel van 
onderling vertrouwen en verbetering van de 
communicatie om er als partners in ouderschap 
samen voor de kinderen te zijn.  

            Communicatie gaat 
    niet over zenden en ontvangen, 
  maar over begrijpen en verbinden


