Kind en
echtscheiding
Voor jonge kinderen van gescheiden
ouders

Ieder kind gaat er vanuit dat zijn vader en moeder voor altijd bij
elkaar blijven. Vooral jonge kinderen vinden dit vanzelfsprekend.
Wanneer deze situatie plotseling verandert door een scheiding,
wordt het vertrouwen van het kind op de proef gesteld.

volgende onderwerpen aan bod: het herkennen van gevoelens,
het waarom van de scheiding, schuldvraag, het gevoel te moeten
kiezen, verlatingsangst, loyaliteitsconflicten en nieuwe partners.
De groep bestaat uit zes tot acht meisjes en/of jongens.

Wat verwachten we van uw kind
Het is belangrijk dat uw kind het zelf prettig vindt om aan de
groep mee te doen. Verder verwachten wij dat hij of zij alle
bijeenkomsten bijwoont en actief meedoet.

Hoe lang duurt Kind en echtscheiding?
Alles wat veilig en gewoon was, lijkt te verdwijnen. Vaak moet het kind
verhuizen en wennen aan de afwezigheid van vader of moeder. Een scheiding
is een aangrijpende en angstige periode waarin veel kinderen probleemgedrag
vertonen. Duidelijke steun en uitleg zijn dan onmisbaar.

Voor wie?
De groep Kind en echtscheiding is voor kinderen in de leeftijd van acht tot
en met twaalf jaar die worstelen met de scheiding van hun ouders. In tien
groepsbijeenkomsten leert uw kind spelenderwijs met zijn gevoelens en de
nieuwe gezinssituatie om te gaan.

Wat mag u van ons verwachten?
De groep wordt geleid door twee deskundige preventiewerkers van Emergis
preventie. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de kinderen hun verhaal kwijt
en wordt hen vaardigheden aangeleerd om de lastige situatie waarin ze zich
bevinden beter te kunnen hanteren. De behoeften van het kind staan daarna
centraal.

Het eerste gesprek
Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt er een kennismakingsgesprek
plaats. Tijdens dat gesprek wordt de vraag van u en uw kind in kaart
gebracht. Samen bekijken we of u bij ons aan het juiste adres bent. Voor dit
kennismakingsgesprek krijgt uw kind een uitnodiging. Natuurlijk mag u als
ouder ook bij het gesprek aanwezig zijn.

Hoe verlopen de bijeenkomsten?
Tijdens elke bijeenkomst kunnen de kinderen praten over hun gevoelens en
zijn er spel- en knutselactiviteiten. Er wordt geoefend met concrete situaties
die de kinderen zelf aandragen. Gedurende de groep komen onder andere de

De kinderen komen (meestal) elke week, gedurende acht weken
bij elkaar. De bijeenkomsten duren een uur en een kwartier. In de
schoolvakanties zijn er geen bijeenkomsten. Na beëindiging van
de groep kan er, indien gewenst, een eindgesprek plaatsvinden
tussen ouder(s) en preventiewerker(s). Dit gebeurt naar
aanleiding van een eindverslag waarin de preventiewerkers hun
indruk van het kind en de situatie beschrijven. Ook wordt hierin
een (vrijblijvend) advies gegeven.

Wat kost het u?
Deelname is gratis, de gemeenten betalen de kosten. Uw kind
wordt niet ingeschreven bij Emergis en er wordt geen dossier
gemaakt. Wel geven wij de postcode van uw kind door aan de
gemeenten.

Waar vinden de bijeenkomsten plaats?
Waar de groep plaatsvindt, is afhankelijk van de woonplaats van
de aanmelders. Er wordt in ieder geval gekozen voor een locatie
in de regio waar u woont.

Beroepsgeheim
De preventiewerkers houden zich aan hun beroepsgeheim.
Ze geven geen informatie over wat uw kind in de
groepsbijeenkomsten vertelt, zonder dat uw kind daar zelf
toestemming voor geeft. Tussentijds contact over hoe het met uw
kind in de cursus gaat, is mogelijk. Van beide gezaghebbende
ouders moeten wij ook toestemming krijgen voor deelname van
het kind aan de groep. Beide ouders worden uitgenodigd voor de
ouderavond voorafgaand aan de groep.

Privacy, dossiers en klachten
Emergis preventie hanteert een privacyreglement, een
reglement dossiervorming en dossierbeheer, en een
klachtenregeling. Voor meer informatie hierover kunt u
terecht bij het secretariaat van Emergis preventie.
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