
Ouderschap 
bij scheiden
 Wij gaan ervoor, jullie toch ook?

Willen jullie je aanmelden?
Jullie kunnen je aanmelden via onze website www.impegno.nl. 
Om te kunnen starten is een verwijzing van de huisarts of 
de gemeente nodig. De gemeente bepaalt of jullie recht 
hebben op zorg. Onze medewerkers kunnen hier meer over 
vertellen. Kijk voor de contactgegevens van het team in 
jullie gemeente op www.impegno.nl/teams. 

Houd er rekening mee dat jullie mogelijk een eigen bijdrage 
aan de overheid moeten betalen. Meer informatie vinden 
jullie op www.hetcak.nl.

impegno betekent toewijding: 
dat is waar we voor staan! 
Wij gaan ervoor, jullie toch ook?

Contact
Wij hebben diverse teams verspreid over het land. 
Kijk op onze website www.impegno.nl/teams en vind daar 
de contactgegevens van het team in jullie gemeente.

Servicekantoor
A  Postbus 7058, 2701 AB Zoetermeer
T  0900 - 467 3 466 (0900 - impegno) 
E  info@impegno.nl
I  www.impegno.nl



‘Mijn zoon vertelt weer lachend 
hoe het bij mama was. De 
communicatie tussen mij en 
mijn ex-partner is verbeterd.’

Wat doet impegno?
impegno biedt begeleiding, behandeling, onderzoek en gezins- 
coaching wanneer er (psychische) problemen zijn. Aan kinderen, 
volwassenen of het hele gezin en waar mogelijk bij jullie thuis 
of op een andere fijne en veilige plek.

Wanneer kunnen jullie denken aan ‘Ouderschap bij scheiden’?
Bij een scheiding kunnen de emoties, spanningen en conflicten 
soms hoog oplopen. Vaak lukt het ouders toch om goede 
afspraken te maken. Maar soms komen ouders niet tot een 
oplossing en kan het gezin daarbij wat extra hulp gebruiken. 
De praktijk wijst uit dat kinderen vaak ongevraagd tussen 
ouders in komen te staan en zo de grootste verliezer zijn. 
Met ‘Ouderschap bij scheiden’ biedt impegno ondersteuning 
aan ouders die zorgen hebben over de negatieve invloed van 
een scheiding of die samen vastlopen hoe het ouderschap 
vorm te geven tijdens en na de scheiding. Die dus, ondanks 
de scheiding, sámen weer ouders willen zijn in het belang van 
hun kind.

Tijdens het traject van ‘Ouderschap bij scheiden’ kijken jullie  
als ouders gezamenlijk naar wat de beste manier is om jullie 
kind(eren) op te voeden in de nieuwe situatie. Gedurende 
oudergesprekken komen thema’s aan bod, zoals ‘wat is de 
gewenste situatie?’, ‘welke problemen komen jullie daarbij 
tegen?’ en ‘hoe stel je jezelf op naar de andere ouder van je 
kind?’. De zorgverlener zet de kinderen en hun wensen daarbij 
steeds centraal. Indien er geen of moeizaam contact is met

één van de ouders, kan middels begeleide omgang door 
impegno (in het vrijwillige kader) aan contactherstel gewerkt 
worden.

Wat verwachten wij van jullie als ouders?
Een actieve inzet vanuit ouders is van belang voor deelname 
aan ‘Ouderschap bij scheiden’. Voor effectieve oudergesprek-
ken, waarin het belang van het kind voorop staat, zijn de 
volgende afspraken belangrijk: 
• Er wordt respectvol met elkaar omgegaan.
•  De inhoud van de gesprekken zijn gericht op de uitvoering 

en verdeling van de zorg en opvoedtaken.
• Gemaakte afspraken worden nageleefd.
• Alle informatie wordt met beide ouders gedeeld.
•  Ouders communiceren in het bijzijn van hun kind(eren), zodat 

zij zich geen zorgen hoeven te maken of onveilig voelen. 
• Ouders handelen steeds in het belang van hun kind(eren).

Waarom zouden jullie voor impegno kiezen?
•  Er wordt snel gestart nadat jullie contact met ons hebben 

opgenomen.
•  Als het nodig is kunnen we dit traject combineren met 

eventuele behandeling. 
•  Er wordt bij ons nauw samengewerkt tussen collega’s,  

maar ook met andere professionals.
•  Afspraken vinden plaats op een overeengekomen locatie.
•  We geven niet zomaar op.

Samen ouders blijven, tijdens of na 
een scheiding, is niet altijd makkelijk. 
Wij helpen jullie daar graag bij!  


