
‘’Omdat je soms een ander nodig hebt om sterker te zijn’’



Relatie- en scheidingsdiensten 
van Sterker sociaal werk
1. Kinderen na scheiding 7-9 jaar en 9-12 jaar 
2. Informatieavonden ‘Kind en echtscheiding’
3. Relatiegesprekken rond echtscheiding
4. Minicursus ‘Opvoeden na echtscheiding’
5. Gespreksgroepen ‘Uit elkaar en dan?’
6. Begeleide omgang (BeO)
7. Omgangshuis Regio Nijmegen
8. Omgangsbemiddelingsgesprekken



1. Kinderen na scheiding 7-9 jaar en 9-12 jaar 

Gemeente 
Lingewaard

(Buurtbemiddeling)

Gemeente 
Berg en Dal

Spel- en praatgroep waarin kinderen leren om 
met, door en van elkaar gevoelens en gedachten 
te delen over de scheiding van hun ouders.



2. Informatieavonden ‘Kind en echtscheiding’

Open inloopavonden waarin belangstellenden 
informatie krijgen over de gevolgen van een 
echtscheiding voor kinderen. 
We organiseren deze avonden regelmatig in 
verschillende wijken/ locaties. Ook op aanvraag.



3. Relatiegesprekken rond echtscheiding

Adviserende, preventieve en informatieve 
gesprekken rondom echtscheiding.



4. Minicursus ‘Opvoeden na
echtscheiding’

• Cursus van vier bijeenkomsten bedoeld voor 
gescheiden ouders. De opvoeding van de 
kinderen na een scheiding staat centraal. 

• Leidraad van de cursus zijn onderwerpen die de 
deelnemers zelf inbrengen.



Sterker organiseert regelmatig themabijeenkomsten voor gescheiden ouders. Hier 
kunnen ouders onafhankelijk van elkaar aan deelnemen, om - onder begeleiding 
van een medewerker van Sterker - hun vragen en ervaringen te delen met anderen. 
Aan bod komen onderwerpen als: 
• uit elkaar gaan zonder ruzie
• opkomen voor je belangen
• ouderschapsreorganisatie
• loyaliteit veranderingen in je leven 
• omgaan met je ex

5. Gespreksgroepen ‘Uit elkaar en dan?’



Wanneer het contact tussen het kind en een van de ouders verbroken is, kunnen 
vrijwilligers praktische ondersteuning bieden, hetgeen kan bijdragen aan 
contactherstel. Tijdens dit herstelproces hebben ouders de taak om door middel 
van gesprekken te leren samenwerken, met als doel om het contact na de 
begeleiding zelfstandig verder op te bouwen.
Aanmelding kan alleen door de hulpverlener die de gesprekken met ouders voert 
en blijft voeren gedurende het BeO-traject.
Een vrijwilliger begeleidt het kind het gehele bezoek van huis tot huis.

6. Begeleide omgang (BeO)



7. Omgangshuis Regio Nijmegen
Een veilige, kindgerichte plaats waar het kind de 
niet-verzorgende ouder kan ontmoeten, zonder 
dat ouders elkaar tegen hoeven te komen. 
Beoogde resultaten zijn: lange(re) problemen 
(rechtszaken) voorkomen en ouders motiveren om 
hulpverlening te accepteren om een zelfstandige 
omgangsregeling op te kunnen starten.
Ouders hoeven nog geen hulpverlening te hebben 
(gehad) en hoeven ook geen beschikking van de 
rechter te hebben. Er zijn ook geen andere 
voorwaarden.



8. Omgangsbemiddelingsgesprekken

Deze gesprekken zijn bedoeld om ouders te helpen hun gezamenlijke ouderschap 
te reorganiseren en de onderlinge samenwerking te bevorderen. In deze 
gesprekken staat het belang van het kind/de kinderen altijd centraal.
• Ook voor complexe scheidingen, dus niet enkel de light bemiddelingen.
• Geen wachttijd van vele maanden.

Ouders dienen zich zelf aan te melden.



Extra info over aanmelding voor Omgangsbemiddeling:

• Als de aanmelding van ouders op eigen initiatief is, dan brengt de ene ouder de 
andere ouder op de hoogte en geeft informatie hoe de andere ouder zich ook kan 
aanmelden.

• Als de aanmelding niet op eigen initiatief is, hebben ouders veelal onderling geen 
contact. Sterker sociaal werk neemt geen contact op met de andere ouder, maar 
wacht op eigen initiatief en motivatie van aanmelding van de andere ouder.



• NAW gegevens 
• Is er gezamenlijk ouderlijk gezag/ is er erkenning 

van het kind?
• Is er een ouderschapsplan?
• Is er een omgangsregeling en hoe ziet deze eruit?
• Hoe gaat het met het/de kind(eren)?
• Is er sociale steun voor de ouder en of kind(eren)?
• Is er een hulpverleningsverleden?

Welke vragen krijgen ouders bij de aanmelding van 
omgangsbemiddeling?



Wat gebeurt er na aanmelding bij omgangsbemiddeling?

• Zodra beide ouders zich hebben aangemeld, herkent de computer dit als een 
complete aanmelding. Een screener van Sterker sociaal werk ontvangt de 
gegevens van de ouders.

• De screener belt de ouders, stelt aanvullende vragen en kan eventuele vragen 
van de andere ouder beantwoorden.

• Vanaf dat moment worden de gegevens van de ouders doorgegeven aan de groep 
Omgangsbemiddelaars van Sterker sociaal werk die vervolgens met ouders 
contact opnemen voor een eerste afspraak.



Contactgegevens voor informatie en aanmelding

• Algemeen
e-mail info@sterker.nl
tel. 088 – 00 11 333

• Begeleide omgang 
e-mail b.weideman@sterker.nl
tel. 06 – 34 000 439

• Omgangshuis
www.omgangshuisregionijmegen.nl
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