Nieuw Ouderschap
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is
bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en
blinden.
Visie
Door de strijd die tussen ouders kan ontstaan tijdens en na hun scheiding, raken ouders
de regie kwijt over hun eigen situatie en ook over hun ouderschap, waardoor derden
zoals mediators, rechters en hulpverleners die overnemen. Dit leidt tot frustratie en
machteloosheid. Doel van het traject binnen Nieuw Ouderschap is dat ouders de regie
terug kunnen nemen over hun ouderschap. Nieuw Ouderschap gaat dus over
ouderschap, waarin de behoeften en noden van het kind centraal staan.
Een 'Nieuw Ouderschap traject' kent vele werkvormen. Het is mogelijk dat er
gezamenlijke gesprekken worden gevoerd maar ook individuele of een combinatie van
beide. Belangrijk hierin is het besef dat ouders gezamenlijk in één traject zijn. Deze
gezamenlijkheid komt tot uitdrukking in één gezamenlijk begeleidingsplan/behandelplan,
dat opgesteld wordt in één gezamenlijk overleg met ouders, als ook dat er één
gezamenlijk verslag komt over het verloop van het traject waarin alle relevante in
formatie is opgenomen, ook al is dit persoonlijke informatie betreffende een van de
ouders. (Relevante informatie is die informatie die van uit goed ouderschap gedeeld zou
moeten worden). Dit verslag gaat zowel naar vader als moeder en zal ook gedeeld
worden met de rechtbank.
Commitment van beide ouders aan het traject is voorwaarde.
Werkwijze
Indien in de rechtbank afgesproken is dat ouders gaan deelnemen aan het Nieuw
Ouderschap traject en hierover commitment is van beiden ouders zal aanmelding
plaatsvinden. Afhankelijk van de woonplaats, waarbij het woonadres van het kind(eren)
leidend is, zal de aanmelding plaatsvinden bij één van de betrokken zorgaanbieders.
In Midden-Limburg zal de aanmelding bij de betrokken zorgaanbieder altijd verlopen via
het CJG Midden-Limburg. In de regio's Noord- en Zuid-Limburg zal de aanmelding via het
centraal aanmeldingspunt in de regio doorgestuurd worden naar de betreffende
zorgaanbieder.
Zorgaanbieders die Nieuw Ouderschap aanbieden zijn:
•
•
•

Noord-Limburg: Mutsaersstichting, Rubicon, Entrea, Combinatie Jeugdzorg,
anaCare
Midden-Limburg: Mutsaersstichting, Rubicon, CJG-ML, anaCare, Buro One
Zuid-Limburg: Mutsaersstichting, Yvoor, Xonar, aXnaga, Buro One

Intake
Na aanmelding vindt er een intake plaats, met als doel om met ouders te komen tot het
opstellen van het behandelplan/begeleidingsplan. Hierin zal tevens opgenomen worden
hoe de kinderen in het traject betrokken worden. Hierbij is uitgangspunt dat er altijd met
de kinderengesproken zal worden, buiten aanwezigheid van ouders.
Nieuw Ouderschap gaat over:
•
•
•

Het onderzoeken wat ouderschap betekent voor deze ouders in hun situatie
Het horen van de stem van het kind en de ouders.
Het vinden van nieuwe verbindingen die recht doen aan alle betrokkenen en
kan zorgen dat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien en aan hun
ontwikkelingstaken kunnen werken.

Concrete vragen hierbij zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Welke mogelijkheden zijn er in de communicatie?
Is er zicht op de strijdpatronen?
Wat is nodig om te de-escaleren?
Lukt het ouders naar zichzelf te kijken?
Wat kun je zelf als ouder(s) anders doen?
Lukt het ouders terug te komen in hun ouderschap en hun rol als opvoeder
opnieuw in te nemen?
Zijn ouders bereid zich expliciet te committeren aan dit traject?
Wat is de stem van het kind? Uitgangspunt is dat een kind loyaal mag zijn aan
beide ouders en in vrijheid een relatie kan onderhouden met zijn beide ouders.

Evaluatie
Aan de hand van het vooraf opgestelde begeleidingsplan wordt het verloop geëvalueerd
en het eindverslag opgesteld. Alvorens het verslag naar de rechtbank wordt gestuurd,
hebben de ouders en het kind de gelegenheid op het verslag te reageren en kunnen
zonodig om een aanpassing vragen of een aanvulling toevoegen.
Praktische informatie
Intake en gesprekken zijn in principe op locatie van de zorgaanbieder. Gesprekken zijn in
principe onder kantoortijd.
Resultaat
Ouders zijn in staat het ouderschap zelfstandig vorm te geven en het heft weer in eigen
hand te nemen.
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