UIT ELKAAR GAAN

U heeft contact gehad met het Sociaal Team Sliedrecht, omdat u gaat scheiden of
overweegt uit elkaar te gaan en u heeft vragen rondom uw scheiding en uw
kinderen1.
Bij een scheiding komt er veel op u af. Naast uw eigen zorgen kunt u zich ook
zorgen maken over uw kinderen. Om u op een overzichtelijke manier van
informatie te voorzien, hebben wij een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.
Scheiden of uit elkaar gaan
Via onderstaande link vindt u zakelijke informatie over wat u moet regelen bij een scheiding.
▪

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-scheiden-of-uit-elkaar-gaan

Er zijn een aantal zaken die volgens de wet geregeld moeten worden. Het is bij wet verplicht om als ouders afspraken te
maken over de zorg voor uw kinderen. Om dit goed te regelen kunt u samen naar een mediator gaan.

Ouders en kinderen
Naast de feitelijke regelzaken blijven er meestal ook vragen rondom de zorg voor en de begeleiding van uw kinderen. Via
onderstaande link vindt u informatie voor uzelf en voor uw kinderen. Deze informatie kan uw vragen beantwoorden zoals,
wat maakt een kind mee als ouders gaan scheiden, welke gevoelens komen boven en hoe u uw kinderen hierin kunt
ondersteunen. Ook biedt het u informatie in hoe uw kinderen te vertellen over de aankomende scheiding.
▪
▪
▪

https://www.echtscheiding-wijzer.nl/scheiding-voor-kinderen.html
https://www.villapinedo.nl/
https://www.bol.com/nl/f/aan-alle-gescheiden-ouders/9200000017730734/

Als ouder met uw kinderen praten
In de bibliotheek kunt u boeken vinden voor kinderen, die over echtscheiding gaan en uitnodigen om met uw kinderen in
gesprek te gaan over de scheiding. U kunt als ouder veel betekenen door het spreken met uw kinderen over de scheiding
en daarbij oog te hebben voor wat dat betekent voor uw kinderen. Zelf met hen in gesprek zijn en aansluiten bij de
ontwikkeling van uw kind is heel belangrijk voor uw kinderen. Het draagt er positief aan bij dat jullie wat betreft dit
emotionele onderwerp met elkaar verbonden blijven. Hieronder vindt u een overzicht van boeken die hierin kunnen
ondersteunen.
▪
▪

https://www.mediationbureaumn.nl/nuttige-kinderboeken-over-echtscheiding/
https://www.bol.com/nl/p/ik-hoor-bij-jullie-allebei/

Schoolmaatschappelijk werk
Ondanks bovenstaande informatie, kan het zijn dat u zich als ouder zorgen maakt over uw kinderen. Wanneer u een advies
wilt, of enkele vragen hebt, kunt u ervoor kiezen om binnen te lopen bij de schoolmaatschappelijk werker op de school van
uw kinderen. Iedere school in Sliedrecht heeft een schoolmaatschappelijk werker die spreekuur houdt. Als u vragen heeft
over wanneer het spreekuur op de school van uw kind is, of u liever een persoonlijke afspraak wilt maken met de
schoolmaatschappelijk werker, kunt u dat vragen bij de leerkracht van uw kind, of u kunt bellen naar het Bonkelaarhuis
(0184 – 420 539).
1

Daar waar in de folder kinderen staat, kunt u ook kind lezen, afhankelijk van uw gezinssituatie.
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Aanmelden bij het Sociaal Team Sliedrecht
Is uw situatie ingewikkelder en schat u in, dat uw vragen niet eenvoudig te beantwoorden zijn, dan kunt u zich aanmelden
bij het Sociaal Team Sliedrecht.

▪

Uw vraag kan liggen bij de zorg voor de ontwikkeling van uw kinderen. Een jeugdhulpverlener kan met u in
gesprek gaan om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en samen met u te werken aan het welzijn van uw
kinderen.

▪

Het kan ook zijn dat u moeite ervaart in de samenwerking met uw ex-partner en u hier zelf verandering in wilt
aanbrengen. In een gesprek met u, en eventueel uw ex-partner, kan er gewerkt worden aan een situatie die voor
uw kinderen helpend is om zo min mogelijk last te hebben van de gescheiden situatie.

Het kan zijn dat het Sociaal Team Sliedrecht u niet zelf kan ondersteunen. In dat geval zullen zij samen met u zoeken
naar passende hulpverlening.
Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor hulpverlening vanuit het Sociaal Team Sliedrecht. Nadat u zich heeft
aangemeld zal een medewerker vanuit het Sociaal Team Sliedrecht telefonisch contact met u opnemen om uw
precieze vraag door te nemen en eventueel een afspraak met u te maken.
▪

https://www.sociaalteamsliedrecht.nl/contactformulier/

