
AANDACHT BIJ SCHEIDEN
- DE SCHEIDINGSPOLI -



INFOMATIE EN AANMELDEN
De prijs van de begeleiding bij scheiding is
afhankelijk van het soort begeleiding en
de duur van de begeleiding. Voor meer
informatie kunt u contact met ons
opnemen:

T    0182 - 526800
E    scheiden@aandachtvoorontplooiing.nl
W   www.aandachtvoorontplooiing.nl

Wanneer ouders scheiden, is dat ingrijpend voor het hele gezin. Naast alle emoties die spelen, moet
er ook veel geregeld en afgestemd worden. En dat valt niet mee, wanneer je uit elkaar gaat.   Soms
is er voor ouders én kinderen meer ondersteuning nodig om alle zaken goed geregeld te krijgen,
vooral waar het alle afspraken rondom de kinderen betreft. Aandacht bij scheiden biedt deze hulp!

Locaties in Gouda  |   Zoetermeer   |   Rijswijk    |   Den Haag
0182-526800   |   info@aandachtvoorontplooiing.nl  |    www.aandachtvoorontplooiing.nl

"De gesprekken met ons als ouders en ons kind, hebben me enorm geholpen om helder te krijgen
hoe we de zo nodige structuur voor ons kind na de scheiding konden vormgeven"

 
Sandra - 42 - Kind heeft autisme

AANDACHT VOOR ONTPLOOIING
Aandacht voor ontplooiing is de
moederorganisatie die van meerwaarde is
voor alle kinderen, jongeren en gezinnen
die op hun leefroute ondersteuning nodig
hebben. De naam 'Aandacht voor
ontplooiing' staat voor onze visie dat
iedereen soms hulp nodig heeft om te
kunnen ontplooien.

VOOR GEZINNEN WAARBIJ OUDERS UIT ELKAAR GAAN

Aandacht bij Scheiden werkt samen met advocaten en mediators 
en heeft een passend aanbod voor scheidende ouders en hun kind(eren)

Het doel van deze gesprekken is
dat er aandacht is voor de rouw die
het kind ervaart, dat de wensen en

bijzonderheden in kaart worden
gebracht wat betreft de omgang.

Het doel van deze gesprekken is
om oplossingsgericht aandacht te

geven aan wat specifiek in een
bepaalde scheiding speelt.

Het doel van deze gesprekken is
duidelijkheid en positieve

communicatie bevorderen in het
nieuwe samengestelde gezin.

AANDACHT BIJ SCHEIDEN

ONZE TRAJECTEN

4 GESPREKKEN
OMGANGSADVIES

6-10 GESPREKKEN
SCHEIDINGSTRAJECT  

OP MAAT

6-10 GESPREKKEN
NIEUW SAMENGESTELD 

GEZIN


