Positief opvoeden en
opgroeien
Ouders voor Altijd
Veerkracht Thuis biedt ouders
begeleiding bij (echt)scheidingen

Als u gaat scheiden, heeft dit vaak grote gevolgen. Niet alleen
voor uzelf, maar ook voor de kinderen. Met behulp van het
traject Ouders voor Altijd begeleiden wij ouders om op een
positieve en opbouwende manier met elkaar te communiceren
en afspraken te maken in belang van het kind
Op welke wijze ondersteunt Veerkracht Thuis?
Het is belangrijk dat ouders rondom de scheiding goed met
elkaar kunnen overleggen. In de praktijk is dit niet altijd gemak
kelijk en loopt de communicatie tussen ouders soms moeizaam.
Verschillende belangen lopen door elkaar en emoties kunnen
hoog oplopen. In het slechtste geval, ontaardt het contact in
een strijd (vechtscheiding) en kom je er samen niet meer uit. Een
dergelijke situatie is zowel voor de ouders als kind(eren) nadelig.
Als deskundige gezinshulpverleners van
Veerkracht Thuis zijn wij ervan overtuigd dat u
als ouders het beste wilt voor uw kinderen en
een dergelijke situatie wilt voorkomen of stop
pen. Maar hoe? Om u daarbij te ondersteunen
hebben wij het traject Ouders voor Altijd ont
wikkeld. Dit traject, waaraan beide ouders

“Wij stimuleren
ouders om op
een positieve
manier te
communiceren
met elkaar en
de kinderen.”

meedoen, is bedoeld om de blokkades op
te heffen, die de communicatie tussen u en
uw ex-partner belemmeren.

“Het versterken
van het ouderschap en het
bevorderen van
het welzijn van de
kinderen staat
voor ons centraal.”

Wat kunt u verwachten van het traject
Ouders voor Altijd?
De gezinshulpverleners bespreken met
u de huidige en de toekomstige situatie.
Tijdens de bijeenkomsten worden ouders aangesproken als
vader en moeder en niet als ex-partners van elkaar. Samen
werkt u aan de volgende doelen:
• Als ouders bent u in staat om met elkaar op een positieve en
constructieve wijze te communiceren en afspraken te maken
in het belang van uw kind(eren);
• Het contact met uw kinderen verloopt op een ontspannen
wijze en belemmert uw kind(eren) op geen enkele manier;
• In de gesprekken staan de belangen van uw kind(eren)
centraal en leert u om uw eigen belangen ondergeschikt te
maken aan die van uw kinderen.

Praktische informatie
• Deelname aan een traject is mogelijk met een verwijzing
via de huisarts, CJG of een WIJ(K) team van de gemeente.
Zij kunnen hiervoor een beschikking (gezinshulp) aanvragen.
Deelname is dan voor u gratis;
• Het traject Ouders voor Altijd bestaat uit maximaal tien  
gesprekken van ongeveer een uur;
• Een traject start met een startgesprek met beide ouders;
• Als het lastig voor u is om dit eerste gesprek samen met uw
ex-partner te voeren, dan is een individueel aanmeldgesprek
ook mogelijk;
• De gesprekken met u en uw ex-partner worden begeleid door
twee speciaal hiervoor opgeleide professionals
• De gesprekken vinden plaats op het kantoor van MJD of
een nader te bepalen neutrale locatie bij u in de buurt.

Veerkracht Thuis wordt uitgevoerd door MJD, een dynamische
zorg- en welzijnsorganisatie in Noord-Nederland. Op laag
drempelige en professionele wijze stimuleren wij inwoners bij het
versterken van hun eigen regie en duurzame participatie.
Informatie en aanmelden
Meer informatie kunt u lezen op www.veerkrachtthuis.nl.
Als u nog vragen heeft over andere vormen van hulp dan kunt
u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar
info@veerkrachtthuis.nl of door ons te bellen tijdens kantooruren
op 050-58 78 440.
Aanmelden kan:
• Via de huisarts, CJG of een WIJ(K) team van de gemeente
• Telefonisch tijdens kantooruren via 050 - 58 78 440
• Per mail via info@veerkrachtthuis.nl
Zo spoedig mogelijk na aanmelding wordt er een startgesprek
met u gepland.
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