Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden kunt u telefonisch
vrijblijvend een informatiepakket aanvragen via het
centraal kantoor van Sociom of via een mail naar
info@sociom.nl.
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Voor wie?
Deze bemiddelingshulp is bedoeld voor alle inwoners van het
Land van Cuijk.
Ouderschapsreorganisatie?
Als u gaat scheiden of al gescheiden bent, staat u voor de
moeilijke taak om voor de kinderen samen regelingen te
treffen en oplossingen te vinden voor o.a. de volgende
vragen:
-

Bij wie gaan ze wonen?
Hoe vaak zijn ze bij de andere ouder en hoe is dat
geregeld?
Welke materiële voorzieningen zijn nodig voor de
kinderen?
Wanneer en tot hoever betrek je de kinderen bij het
treffen van deze regelingen?
In welke mate moet je als ouders samenwerken?

Kinderen zijn vaak bang dat zij na de scheiding een van de
ouders ‘kwijtraken’. Voor hen is het dan ook belangrijk te
beseffen dat het ouderschap niet wordt beëindigd, maar dat
hun ouders het anders gaan organiseren: vandaar de naam
‘ouderschapsreorganisatie’.
Dit is niet eenvoudig: u bent met elkaar in een
scheidingsprocedure verwikkeld of verwikkeld geweest. Toch
moet u met elkaar samenwerken omdat u na de scheiding
gezamenlijk verantwoordelijk blijft voor uw kinderen.
Als u problemen ondervindt bij uw
‘ouderschapsreorganisatie’ tijdens of na scheiding, kunt u
een beroep doen op onze bemiddelingshulp.

Bemiddelingshulp Sociom
Bij deze bemiddelingshulp overlegt u samen over de
afspraken die u wilt gaan maken. Dit gebeurt onder
begeleiding van twee ‘bemiddelaars’.
Het doel is bereikt als voor de kinderen een stabiele regeling
ontstaat. Zij ervaren dat u zich gezamenlijk inspant voor hun
belang: dat wil zeggen dat uw kind een eigen relatie kan
onderhouden of opbouwen met beide ouders.
Werkwijze ORO
- ORO kan alleen plaatsvinden als beide ouders deelnemen
aan gesprekken en één van de ouders woonachtig is in
het Land van Cuijk.
- De bemiddelingshulp bestaat uit maximaal zes
gesprekken.
- Bij de gesprekken zijn altijd twee bemiddelaars
aanwezig. Dit zijn sociaal werkers van Sociom. Zij zijn
hiertoe specifiek opgeleid.

