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U bent aangemeld bij Jeugdbescherming Gelderland omdat er 

zorgen zijn over het veilig opgroeien van uw kind of kinderen, 

(mede) als gevolg van problemen rondom uw scheiding. 

Samen met u en uw ex-partner wil Jeugdbescherming Gelderland 

ervoor zorgen dat de situatie voor uw kind verbetert. Wij streven 

ernaar dat u zo snel als mogelijk zonder onze hulp verder kunt. 
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U bent gescheiden van uw partner, maar blijft als ouders met elkaar 

verbonden. Enige strijd tussen scheidende ouders is helaas vaak 
 onvermijdelijk. Dat kan ook gaan over dingen die te maken hebben met

uw kind, zoals de schoolkeuze, opvoeding of omgang. Maar wat  kinderen 

willen is rust en de ruimte van beide ouders te houden, zonder partij te 

kiezen en zonder aldoor geconfronteerd te worden met strijd. In het belang 

van uw kind moet u beiden aan uw ouderschap zo goed mogelijk vorm 

geven. Jeugdbescherming Gelderland gaat u hierin  begeleiden.

Uw kind staat centraal
Het belang van uw kind staat bij ons steeds centraal. Bij alles waar

wij met u samen aan werken is het doel het herstellen van een veilige 

opvoedingssituatie voor uw kind. Conflicten die betrekking hebben op 

uw onderlinge relatie mogen hier zo min mogelijk invloed op hebben. 

De jeugdbeschermer is er niet om uw relatieproblemen op te lossen en 

zal geen partij trekken voor een van u. Hij begeleidt u beiden om als ouder 

zo goed mogelijk te zorgen voor uw kind. Als uw kind de dupe dreigt te 

worden van voortdurende relatieproblemen zal hij kiezen voor uw kind. 

Gesprekken met u en uw kind(eren)
U krijgt van ons informatie over de mogelijke gevolgen van een  scheiding 

voor kinderen als ouders met elkaar in strijd zijn. Zowel op de korte 

termijn als op latere leeftijd kunnen kinderen hier veel problemen door 

onder vinden. Om de opvoedingssituatie te  verbeteren gaan een of twee 

jeugdbeschermer(s) met u in gesprek. Omdat u als ouders een gezamen

lijke verantwoordelijkheid heeft, is ons streven altijd met u beiden tegelijk 
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te praten. In deze gesprekken  begeleiden wij u in het zoeken naar 

 oplossingen die bij u, maar vooral ook bij uw kind passen. Het uitgangs

punt daarin is dat u kijkt naar wat u hier zelf in kunt doen, niet naar wat 

de ander zou moeten doen. Elke ouder moet de ruimte krijgen op zijn 

eigen manier ouder te zijn. Ook praten wij met uw kind. Wij vinden het 

heel belangrijk te weten wat zijn zorgen en wensen zijn in deze  situatie. 

Het streven is uiteindelijk een gezamenlijk gesprek met u en uw kind 

te voeren. 

Samen met familie en vrienden 
Wij streven ernaar bij het zoeken naar oplossingen mensen uit uw eigen 

netwerk te betrekken. Bijvoorbeeld familie, vrienden en/of buren;  eigenlijk 

iedereen uit uw omgeving die het belangrijk vindt dat het goed gaat 

met uw kind. De ervaring leert dat deze mensen zeer ondersteunend 

kunnen zijn. Ook door heel praktische hulp te bieden, zoals uw kind eens 

van school te halen, een keer op te passen of uw kind van de ene naar 

de andere ouder te brengen. Wij onderzoeken met u de mogelijk heden 

en vragen u welke mensen wij kunnen betrekken. Daarna gaan wij samen 

met u en deze mensen om tafel om te bekijken hoe zij kunnen helpen 

de situatie voor uw kind te verbeteren.

Een plan als basis
De oplossingen die wij samen met u en, indien mogelijk, uw netwerk 

bedenken zetten we als concrete doelen en afspraken in een plan. Deze 

kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met de  omgangsregeling, zorgtaken 

of de wijze van elkaar informeren. Dit plan vormt de basis voor de verdere 
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gesprekken die wij met u voeren. Als er al een ouderschapsplan of een 

beschikking over de omgang is gebruiken we dit als richtlijn. We bekijken 

steeds of het lukt de afspraken in de praktijk uit te voeren en hoe wij u 

hierbij kunnen ondersteunen. Een onderdeel daarvan kan ook zijn dat wij 

specialistische hulp aan u adviseren,  bijvoorbeeld een systeemtherapeut. 

Elke situatie is anders en vraagt om andere oplossingen. Maar in het 

algemeen kunnen we zeggen dat het plan aan tenminste twee doelen 

moet voldoen: de communicatie en samenwerking tussen u als ouders 

verbetert en uw kind kan zich weer vrij tussen u beiden bewegen, zonder 

strijd en zonder partij te hoeven kiezen.

Extra informatie voor uw jeugdbeschermer(s)
In het belang van de begeleiding vraagt uw jeugdbeschermer u om de 

beschikkingen van de rechter over uw echtscheiding, omgang, gezag 

of de hoofdverblijfplaats van uw kind. Met uw toestemming kan hij hier

voor ook contact opnemen met uw advocaat. Mogelijk heeft u nog 

andere informatie die van belang is, bijvoorbeeld van de school of van

een  behandelaar. Uw jeugdbeschermer bespreekt dit met u. In sommige 

gevallen kan hij  relevante informatie ook zonder uw toestemming 

opvragen. U wordt daarover wel altijd geïnformeerd.

 

Hoe bereikt u uw jeugdbeschermer?
Als u kennismaakt met uw jeugdbeschermer krijgt u zijn mobiele 

telefoon nummer en mailadres voor het maken van afspraken. Inhoudelijke 

 gesprekken vinden niet plaats via de telefoon of mail. Omdat uw jeugd

beschermer afspraken met beide ouders tegelijk vast wil leggen gebruikt 
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hij bij voorkeur email. Ook u verzoeken wij mails in cc ook aan 

de andere ouder te sturen. 

Als u dringend hulp nodig heeft ná 17.00 uur of in het weekend 
Als u na 17.00 uur of in het weekend dringend hulp nodig heeft kunt u 

bellen met de Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland. 

Deze hulp verleners kunnen u 24 uur per dag helpen een crisissituatie

aan te pakken. Als het nodig is komt een hulpverlener naar u toe. Het 

 telefoonnummer van Spoedeisende Zorg is 0900 9955599.

Ten slotte
Een echtscheiding en alle bijkomende problemen maken het leven 

niet gemakkelijk. Oplossingen vragen tijd. Die tijd moet u zo goed 

mogelijk door zien te komen. Praat met mensen die u goed kennen, 

ga naar de huisarts als dat nodig is, vraag ondersteuning voor uzelf. 

Als ouder draagt u nu de zorg voor uw kind gedeeltelijk alleen. 

Jeugd bescherming Gelderland helpt u daarbij maar u bent degene 

die het moet doen. Zorg daarom goed voor uzelf. 
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Enkele belangrijke uitgangspunten:
U bent gescheiden, maar u bent beiden nog ouder van uw kind. 

Het is voor uw kind belangrijk dat beide ouders het ouderschap zo 

goed mogelijk kunnen uitvoeren, ieder op een eigen wijze.

Het is belangrijk dat uw kind de mogelijkheid heeft om met u beiden 

contact te houden, zodat het zelf zijn eigen weg kan vinden tussen

twee gescheiden ouders in. U helpt uw kind door hier beiden positief

en ondersteunend richting uw kind in te zijn. 

Mogelijk zijn er nog conflictpunten overgebleven na de scheiding. 

Conflicten die te maken hebben met de relatie mogen geen invloed 

hebben op uw kind. Ze zijn schadelijk voor de ontwikkeling van uw kind. 

Conflicten over de opvoeding van uw kind moeten worden gescheiden: 

met de scheiding heeft u afstand genomen van de invloed op elkaar. 

Elke ouder voedt het kind naar beste eer en geweten zo goed mogelijk 

op, ieder op zijn eigen manier.

Ernstige zorgen over de ontwikkeling van uw kind bespreken wij met

u samen. Daarin kijkt u beiden naar uw eigen aandeel en wat u zelf

kunt veranderen.

Jeugdbescherming Gelderland is geen partij in het conflict en kiest niet 

voor de kant van een van beide ouders, maar voor die van het kind.

•

•

•

•

•



8   | GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER

WWW.VILLAPINEDO.NL
WWW.VILLAPINEDO.NL



9   | GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER

WWW.VILLAPINEDO.NL
WWW.VILLAPINEDO.NL

© 2012
www.villapinedo.nl



10   | GESCHEIDEN ALS PARTNER, VERBONDEN ALS OUDER





Contact
Meer informatie over Jeugdbescherming Gelderland vindt u op www.jbgld.nl.

Hier vindt u ook de gegevens van het kantoor bij u in de buurt.

 

Jeugdbescherming Gelderland

 T (088) 712 12 12

 E contact@jbgld.nl

W www.jbgld.nl


