opvoedingsondersteuning bij ouderproblematiek voor, tijdens & na de echtscheiding

Een scheiding is een emotionele, zware periode. Helaas gebeurt
het vaak dat ex-partners er niet met elkaar uitkomen en staan ze
lijnrecht tegenover elkaar. In deze situatie spreken we over een
vechtscheiding. Wanneer er kinderen in het spel zijn, wordt het
emotioneel nog moeilijker: zij worden dan de dupe van het conflict.
Vechtscheiding en kinderen
De ruzies tussen ouders kunnen zo heftig zijn en lang duren, dat het voor
de kinderen ernstige gevolgen kan hebben. Ze voelen zich bijvoorbeeld
gedwongen om partij te kiezen voor één van de ouders. Ze willen de andere
ouder niet meer zien, of gaan zich juist als ouder gedragen naar één of beide
ouders. Als ouders veel ruzie maken zijn de gevolgen van een scheiding voor
een kind ernstiger. Een goede band met beide ouders vermindert de kans op
problemen na de scheiding. Het is dus belangrijk dat het kind goed contact
heeft met beide ouders.
Wat kan Bijzondere Zorg Midden-Nederland hierin betekenen?
Op aanvulling van de begeleide bezoeken biedt Bijzondere Zorg MiddenNederland opvoedingsondersteuning aan bij ouderproblematiek gericht op
echtscheiding. Deze begeleiding is erop gericht om ouders in hun nieuwe
opvoedsituatie te ondersteunen en te laten aansluiten bij wat hun kind nodig
heeft. Weten hoe te communiceren en het kind centraal te zetten. Wanneer
de ouder rust en overzicht heeft helpt het ook meer aandacht voor het welzijn
van het kind te hebben. Deze vorm van begeleiding kan zowel bij beide ouders
aangeboden worden als individueel.
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Opvoedingsondersteuning bij ouderproblematiek kan ook worden geboden
in de thuissituatie. Het is belangrijk dat beide ouders betrokken blijven bij de
opvoeding van hun kind(eren). Het streven van Op 1lijn is: beide ouders in hun
kracht zetten en gezamenlijk de rol als ouders weer op zich nemen.
Kind-begeleider als vertrouwenspersoon wordt gekoppeld aan het kind
waarvan de ouders in vechtscheiding zijn. Het kind heeft wellicht al het een
en ander gezien en gehoord van ouders. Dat papa en mama niet meer samen
willen zijn maar ook echt niet lief tegen elkaar doen is heel moeilijk voor een
kind te begrijpen. Dit doet wat met de eigenwaarde van het kind en kan zelfs
schuldgevoelens ontwikkelen. Wanneer er iemand voor het kind alleen is,
kan deze veelal op spelenderwijs en met een goed luisterend oor zich uiten
bij deze begeleider.
Ondersteuning voor ouders na de scheiding bij een samengesteld gezin.
Opvoeden na een scheiding vraagt veel van beide ouders. Alleenstaande
ouders en ouders in stiefgezinnen maken zich meer zorgen over hun kind dan
ouders met tweeoudergezinnen. Het vraagt veel en juiste communicatie over
opvoedingsvraagstukken en over planning. Een samengesteld gezin runnen
is niet altijd makkelijk. Je bent niet de enige die moeite hiermee heeft. Twee
derde van alle samengestelde gezinnen gaan binnen vijf jaar uit elkaar. Ook
het vertrouwen van de ouders in elkaar is een vereiste en dat zij elkaar zien
als mede-opvoeder. Dit geldt ook wanneer er nieuwe partners in beeld komen.
Heeft u belangstelling voor een van deze vormen van ondersteuning,
of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:
Bijzondere Zorg Midden-Nederland
030 - 8783884
U kunt zich ook aanmelden via de website: bijzonderezorgmiddennederland.nl
U kunt op de website ook ons aanmeldformulier invullen. Wij nemen dan
contact op met u.

