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Individuele onder- 
steuning bij scheiding

Wij bieden individuele onder-
steuning bij scheiding  
wanneer de andere ouder zich 
niet kan of wil aanmelden.
Deze specialistische onder-
steuning is gericht op het 
sterker maken van jezelf als 
ouder. We denken mee over 
de mogelijkheden die er zijn 
om samenwerking met de 
andere ouder te verbeteren. 
Het welzijn en de rechten 
van kinderen staan in onze          
gesprekken centraal.     

Kaatje

Kaatje is een luchtige inter-
actieve theatervoorstelling 
over kind en echtscheiding.
Een verdrietig thema waar 
steeds meer kinderen mee te 
maken krijgen. In samen-
werking met Theater AanZ 
wordt deze voorstelling 
gegeven op verschillende  
basisscholen. Sterker biedt 
hierin ondersteuning en na-
zorg aan kinderen, ouders en 
scholen.     
 

Villa Pinedo

Wij bieden al onze dienstver-
lening aan in samenwerking 
met Villa Pinedo. Bij de 
aanwezigheid van kinderen 
van 8 jaar en ouder onderzoe-
ken wij of een buddy van 
Villa Pinedo ondersteunend is 
voor kinderen.  

Omgangshuizen         
regio Nijmegen en      
regio Rivierenland

Bij scheiding komt het voor 
dat een kind een ouder        
helemaal niet meer ziet. De 
ouders willen of kunnen elkaar 
nog niet onder ogen komen. 
Het doel van het Omgangs-
huis is dat ieder kind met 
beide ouders contact kan   
hebben. Elk kind heeft het 
recht om zijn of haar ouders 
te zien. Indien passend be-
spreken we met de ouders 
ook over hoe zij een toe-
komstige omgangsregeling 
voor zich zien en wat zij nodig 
hebben aan hulp om dat te 
bereiken. 

Dit is ook belangrijk voor de 
veilige hechting en de ontwik-
keling van een kind. Het kind 
staat altijd centraal in het 

Omgangshuis. Ouders hoeven 
elkaar nooit tegen te komen in 
het Omgangshuis. Met iedere 
ouder apart (en waar mogelijk 
samen) voeren we tussentijds 
evaluatiegesprekken.  

Begeleide omgang

De vrijwilligersdienst begeleide 
omgang helpt kinderen 
van ouders na scheiding om 
de niet-verzorgende ouder 
op een prettige manier te 
bezoeken. Een getrainde 
vrijwilliger zal aanwezig zijn 
tijdens de bezoekmomenten 
om kinderen en ouders te 
ondersteunen bij de omgang. 
Daarnaast maken ouders, de 
coördinator en de vrijwilliger 
afspraken over de omgang 
zolang er gebruik wordt ge-
maakt van deze dienst. 
 
Ouderbijeenkomsten

Dit zijn educatieve bijeen-
komsten voor ouders over wat 
een scheiding betekent voor 
kinderen en hoe je een kind 
steun kan bieden. Deze bijeen-
komsten zijn vrij toegankelijk 
voor ouders, verzorgers, naas-
ten en verwijzers.

Sterker sociaal werk werkt bij 
dit aanbod nauw samen met 
andere organisaties.

Doe- en praatgroep 
Als je ouders scheiden

Dit zijn gespreksgroepen voor 
kinderen van 7-9 of 10-12 jaar 
van wie de ouders geschei-
den zijn. Het is prettig om met 
leeftijdsgenootjes te praten 
die hetzelfde meemaken, om 
zo van elkaar te leren en je 
verhaal kwijt te kunnen.  

Ouderschaps-           
bemiddeling

Ouderschapsbemiddeling 
biedt specialistische onder- 
steuning aan ouders bij    
scheiding. We ondersteunen 
ouders bij het maken van     
afspraken en het verbeteren 
van de communicatie. We 
onderzoeken met ouders op
welke manier het ouderschap 
na scheiding vormgegeven 
kan worden. Dit kan in de 
vorm van gezamenlijk of  
parallel solo ouderschap. 
Maatwerk is hierin het uit-
gangspunt. Het welzijn en de 
rechten van kinderen staan in 
onze gesprekken centraal. 


