KENNISCENTRUM KIND
& ECHTSCHEIDING
Jaarlijks horen ongeveer 70.000 kinderen dat hun ouders
gaan scheiden. Het is belangrijk dat een kind beide
ouders kan blijven zien én dat ouders positief met elkaar
blijven communiceren. Dit lukt helaas niet altijd. Het
Kenniscentrum Kind & Echtscheiding ondersteunt ouders
en kinderen in deze situatie. Ze kunnen gespecialiseerde
hulp krijgen in een lichte of intensieve vorm, afhankelijk
van wat nodig is.

Het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding heeft het volgende
aanbod voor ouders en kinderen:

KINDEREN IN ECHTSCHEIDINGSITUATIES (KIES)
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen in groep 4 t/m 8 van
het (speciaal) basisonderwijs en voor jeugdigen op het voortgezet
onderwijs. KIES is er ook voor ouders én voor docenten in het basisen voortgezet onderwijs.
KIES leert kinderen hoe ze beter om kunnen gaan met de veranderde
gezinssituatie na een scheiding. Na het volgen van KIES begrijpen
kinderen de scheiding van hun ouders beter. Verder leren kinderen
om de scheiding op verschillende manieren te bekijken én om te
kiezen voor hun eigen gedachten, gevoel, gedrag en handelen. Door
herkenning en erkenning van elkaars gevoelens, ervaren ze hoe
belangrijk ze zijn en dat ze er toe doen. Ook ervaren de kinderen dat
hun gevoelens en gedachten er mogen zijn. Uiteindelijk ontdekken ze
hoe ze kunnen omgaan met de veranderde situatie.
Het KIES programma bestaat uit acht bijeenkomsten en wordt
individueel binnen het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding gegeven
of in een groep in samenwerking met de gemeente. Een speciaal
getrainde coach begeleidt de kinderen.

De module Acceptatie en verwerking richt zich tevens op kinderen
waarbij er (tijdelijk) geen contact is met één van beide ouders. Wat
betekent het voor een kind wanneer hij/zij één van beide ouders
niet meer ziet? Op een creatieve manier krijgen kinderen de ruimte
om de ouder een plek te geven in zijn/haar leven. Er vinden maxi
maal 5 gesprekken plaats. Bij de start en afsluiting zal ook de
verzorgende ouder betrokken worden, zodat deze ouder het kind kan
ondersteunen in de thuissituatie.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Het Kenniscentrum Kind & Echtscheiding werkt onder meer samen
met Humanitas, Jeugdgezondheidszorg (JGZ), maatschappelijk
werk, onderwijs, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Raad voor
de Kinderbescherming en Rechtbank Noord Nederland.

PRAKTISCHE INFORMATIE EN AANMELDEN
Voordat de hulp kan starten is een verwijzing nodig. Deze kan
worden afgegeven door een wijk- of gebiedsteam, een (huis)arts
of de Rechtbank Noord Nederland. Heeft u vragen of wilt u meer
informatie? Ga dan naar www.jeugdhulpfriesland.nl of neem contact
op met het Cliëntservicebureau, 088 - 142 44 00.

OUDERSCHAPSMEDIATION
Soms lukt het ouders niet om na een scheiding goede afspraken te
maken over hun kind, terwijl het kind wél contact heeft met beide
ouders. Ouders kunnen dan bemiddelingsgesprekken voeren onder
leiding van een ouderschapsmediator. Tijdens deze gesprekken
worden ouders ondersteund om concrete afspraken te maken over
de omgang met hun kind(eren). Deze afspraken worden vastgelegd in
een zorgregelingsplan. De afspraken worden geëvalueerd en eventueel
bijgesteld. Ouders krijgen informatie over wat een scheiding en de strijd
tussen ouders voor een kind kan betekenen. Er vinden gemiddeld tien
gesprekken plaats.

PEDAGOGISCHE OMGANGSCOACHING
Ouderschapsmediation gaat samen met Pedagogische omgangs
coaching als het kind met één van beide ouders geen contact meer
heeft. Onder begeleiding van speciaal getrainde omgangscoaches zijn
er eens per twee weken omgangs- of bezoekcontacten. Het doel is
dat het kind op een prettige manier contact kan hebben of een band
kan opbouwen met beide ouders. De omgang vindt plaats op een
locatie van Jeugdhulp Friesland of bij één van beide ouders thuis. Er
vinden maximaal twaalf begeleide omgangsbezoeken plaats. Als het
noodzakelijk is, kan de begeleiding langer duren.

JEUGDHULP FRIESLAND
voor gespecialiseerde jeugdzorg
Hoofdkantoor
Badweg 4
8934 AA Leeuwarden
Postbus 1266
8900 CG Leeuwarden

ACCEPTATIE EN VERWERKING
Met ouders die om welke reden dan ook (tijdelijk) geen contact met
hun kind hebben, wordt gekeken op welke manier het gemis van
het kind een plek kan krijgen. Ook is er aandacht voor hoe de ouder
zijn rol op afstand kan vervullen en op welke manier hij een band kan
onderhouden met het kind. Er vinden maximaal 5 gesprekken plaats.

T 088 142 44 44
E info@jeugdhulpfriesland.nl
I www.jeugdhulpfriesland.nl
Volg ons via Twitter
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