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Alleen samenwerken werkt

Sprekers

Het aantal complexe scheidingen neemt toe. Wat zijn de feiten en wat 
doet scheiden met kinderen? Welke hulp is nodig rond een scheiding
zodat kind en gezin op tijd de juiste hulp krijgen en hoe blijven we het kind 
hierbij centraal stellen? Hoe realiseer je een sluitende aanpak in de regio, 
welke partners spelen hierbij een rol en hoe kunnen ze optimaal samen-
werken? Wat heeft Ouderschap Blijft hierin te bieden?

Deze vragen komen aan bod tijdens het congres ‘Bouw een brug. Het kind 
centraal bij con� ictscheidingen’ van de Vereniging Ouderschap Blijft.
Onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden proberen we aan 
de hand van actuele praktijkervaringen, recente informatie uit wetenschap 
en beleid en via dynamische uitwisseling antwoorden te vinden.

DAGVOORZITTER

Frénk van der Linden

André Rouvoet 
(programma Scheiden 
zonder Schade)

Maurits Barendrecht 
(HiiL) 

Marsha Pinedo 
(Villa Pinedo)

Annemarie Pro� ttlich 
(Entrea Lindenhout)



VOOR WIE

MELD JE AAN

Programma
Het congres is voor iedereen betrokken bij de hulp 

tijdens en na een (con� ict)scheiding:

•   uitvoerend professionals, beleidsmedewerkers en 

management van CJG’s, wijkteams, organisaties 

voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming, Raad voor 

de Kinderbescherming en meer;

•   ketenpartners zoals rechters, advocaten, media-

tors, professionals uit het onderwijs 

en andere professionals uit de keten;

•  lokale en landelijke overheden.

Meld je aan voor het congres 

‘Bouw een brug. Het kind centraal 

bij con� ictscheidingen’ op

maandag 25 maart 2019. 

Meer informatie en aanmelden op:

www.ouderschapblijft.nl/congres 

10.00 – 12.00 uur   Ochtendprogramma
•  Ervaringen van kinderen van gescheiden ouders (i.s.m. Augeo)

•  Interview met Marsha Pinedo (Villa Pinedo)

•    Lezingen over hulp bij (con� ict)scheiding door 

Maurits Barendrecht (HiiL) en Annemarie Pro� ttlich 

(Entrea Lindenhout)

•  Uitwisseling en discussie met panel en zaal

12.00 – 13.15 uur   Lunch 
met mogelijkheid tot regionale uitwisseling met ketenpartners 

13.15 – 16.15 uur   Middagprogramma
•  Lezing André Rouvoet (programma Scheiden zonder Schade)

•   Twee workshoprondes, met keuze uit tien workshops over 

onder meer: Risicotaxatie, De richtlijn ‘Scheiding en

problemen van jeugdigen’, Samengestelde gezinnen, Omgaan 

met klachten, Verlies en rouw, De stem van het kind. 

Alle informatie over de workshops is te vinden op 

www.ouderschapblijft/congres.

16.15 – 17.00 uur   Borrel, met informele discussie 

Het kind centraal bij con� ictscheidingen



Met inhoudelijke ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut 

Over ‘Ouderschap Blijft’ 
Als ouders uit elkaar gaan, is het belangrijk 

dat kinderen contact blijven houden met 

beide ouders. Ouderschap Blijft biedt 

bemiddelingsgesprekken, zo nodig in 

combinatie met begeleide omgang. 

Het doel is te komen tot werkbare afspraken 

waarbij het kind voorop staat. Want ieder kind 

heeft recht op een onbelast en positief contact 

met beide ouders. 

Lees meer op www.ouderschapblijft.nl

Het kind centraal 
bij con� ictscheidingen

Ouderschap Blijft is een landelijk netwerk van 
22 organisaties voor de Zorg voor Jeugd, 
die zich bezighouden met methodiek rond 
con� ictscheidingen. 

Meer informatie op www.ouderschapblijft.nl.


