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Mediation
Vaak is er veel gebeurd voordat besloten wordt om te gaan
scheiden. Dit is een emotionele fase voor ouders en hun
kinderen. Het kan dan moeilijk zijn om goed met elkaar
in gesprek te blijven, over de kinderen te praten of om
afspraken na te komen. Soms stopt zelfs de omgang met de
eigen kinderen, met alle problemen van dien voor zowel kind
als ouder.
Waarom mediation?
Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Wanneer ouders,
tijdens of na een scheiding, niet meer samen kunnen praten, kan een
mediator ouders helpen om weer met elkaar in gesprek te komen.
Dit helpt om de scheiding voor de kinderen prettiger te laten verlopen
en schade zoveel mogelijk te beperken.

“Hoe kunnen wij een ouderschapsplan
maken als we niet eens meer met elkaar
praten?”

Voor wie?
Mediation is bij WELZIN gekoppeld aan de omgangbegeleiding.
Ook ouders van kinderen die deelnemen aan een KIES-groep, PIEP
zei de Muis of Billie Boem kunnen een beroep doen op mediation.
Mediation is alleen geschikt voor ouders die gezamenlijk bereid zijn
om tot een constructieve oplossing te komen.
Hoe werkt mediation?
De mediator stimuleert beide ouders om het gesprek weer aan te
gaan en ondersteunt hen hierbij. Is er nog geen ouderschapsplan,
dan kan deze met hulp van de mediator worden opgesteld. Is er al
wel een plan, maar worden afspraken niet nagekomen, dan wordt
gewerkt aan een situatie waar beide partijen zich goed in kunnen
vinden. Enkele kenmerken van mediation bij WELZIN:
•	Mediation is vertrouwelijk en vrijwillig (ook al legt de rechter het
soms op).
•	De mediator is neutraal, helpt bij het proces en neemt geen
besluiten.
•	Mediation bij WELZIN is erop gericht om vechtscheiding te
voorkomen. Is reeds sprake van een vechtscheiding, dan bieden
we ondersteuning bij doorverwijzing.
Meer informatie en aanmelding
Website: 		
www.welzin.nl/mediation
E-mail: 		
mediation@welzin.nl
Telefoonnummer:
033 – 469 2 469

Meer weten over ons groepsaanbod
of een van onze werkplaatsen?
Neem contact met ons op!
WELZIN
Tel:
E-mail:
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@Welzin_Eemland
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