OUDERSCHAPSBEMIDDELING
Met Cardea kun je verder!
Als je gescheiden bent, is het niet altijd makkelijk om goed te blijven samenwerken met
de andere ouder. Het komt voor dat ouders na een scheiding langere tijd geen, of erg
moeizaam, contact en overleg met elkaar hebben. Dat kinderen knel komen te zitten
in zo’n situatie is niet verwonderlijk. Dit kan bij de kinderen leiden tot emotioneleen gedragsproblemen. Als er geen of slechte communicatie tussen de ouders is, kan
ouderschapsbemiddeling een oplossing bieden. Ouderschapsbemiddeling helpt ouders
om weer samen met elkaar afspraken te maken en op een constructieve manier met
elkaar te communiceren, in het belang van hun kinderen.

OUDERSCHAPSBEMIDDELING
Met Cardea kun je verder!
Voor wie?
Ouderschapsbemiddeling bij Cardea richt zich met name op ouders die na hun scheiding
voortdurende conflicten hebben over de omgangs-/zorgregeling of waar kinderen in de knel
komen omdat er voortdurend conflicten tussen de ouders zijn. Belangrijke voorwaarde is dat
ouders bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan om te proberen deze conflicten op te
lossen. Ouderschapsbemiddeling kan ook worden gecombineerd met omgangsbegeleiding.

Wat houdt het in?
In het eerste gesprek bespreken ouders de doelen voor de ouderschapsbemiddeling en wordt
een overeenkomst getekend. In deze overeenkomst maken ouders en de ouderschapsbemiddelaar afspraken waaraan zij zich houden tijdens de het traject. Ouderschapsbemiddeling
is een vertrouwelijk proces. Alle partijen verbinden zich vooraf aan geheimhouding. In de
bemiddelinggesprekken wordt besproken/onderzocht wat er nodig is om tot een omgangs-/
zorgregeling te komen waar beide ouders achter staan. Ouderschapsbemiddeling is toekomstgericht, hoewel het soms nodig is om oud zeer een plek te geven. Om tot afspraken te
kunnen komen is het nodig dat het onderlinge vertrouwen van ouders wordt vergroot. Dit
is dan ook een belangrijk doel. In de gesprekken krijgen ouders ondersteuning in het zoeken
naar oplossingen voor hun conflict. De kinderen kunnen ook bij deze gesprekken worden betrokken door middel van een vertrouwelijk gesprek met de bemiddelaar en/of deelname aan
een bemiddelingsgesprek met ouders. De ouderschapsbemiddeling wordt afgesloten met een
vaststellingsovereenkomst of ouderschapsplan, waarin alle afspraken tussen de ouders worden
vastgelegd.

Doelen
Ouderschapsbemiddeling heeft tot doel te komen tot een omgangs-/zorgregeling waar beide
ouders achter staan en waaraan zij zich zullen houden. In het belang van hun kind stoppen
ouders met hun onderlinge strijd en werken meer samen als ouders. De doelen worden
bereikt door bemiddelingsgesprekken met beide ouders, zonodig worden de kinderen hierbij
betrokken.

Hoe lang duurt het?
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De gemiddelde duur van een ouderschapsbemiddeling traject is 9 gesprekken.

