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Waarom een Scheidingspunt nodig is 
Het Scheidingspunt Zoetermeer is in 2014 
opgericht en heeft in juni 2016 een fysiek 
inlooppunt gekregen bij het Meerpunt.  
De meerwaarde van het Scheidingspunt is 
in de afgelopen jaren gebleken. Het aantal 
scheidingen en dus het aantal kinderen van 
gescheiden ouders neemt jaarlijks toe. Als 
ouders uit elkaar gaan verandert er veel in 
het leven van alle gezinsleden. Zij gaan 
weliswaar uit elkaar als partners, maar 
waar partnerschap stopt, gaat ouderschap 
verder. Naast de praktische zaken die 
geregeld moeten worden, hebben ouders 
ook te maken met eigen emoties en 
gevoelens van verdriet en boosheid. Ze 
hebben van elkaar gehouden en moeten 
zich losmaken van elkaar, terwijl ze 
dachten de rest van hun leven samen te 
delen.  
  
Strijd 
‘Strijd’ kan een middel worden om zich los 
te maken van de ander. Tijdens en na de 
scheiding spreken ouders elkaar minder en 
wordt er meer ‘ingevuld’ voor de ander, 
zonder te checken of het klopt. Ze zijn 
minder geneigd de ander tegemoet te 
komen. Kleine zaken kunnen worden 
uitvergroot waardoor er conflicten ontstaan. 
 
De kinderen  
Kinderen reageren verschillend op de 
scheiding van hun ouders. Hoe kinderen de 
scheiding beleven hangt sterk samen met 
de omstandigheden van de scheiding en de 
leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind. 
Het is een periode waarin veel gebeurt en 
nog veel onduidelijk is terwijl ouders 
(tijdelijk) minder beschikbaar zijn (fysiek 
en/of emotioneel). Dit kan ervoor zorgen 
dat kinderen zich minder geborgen en meer 
onzeker voelen. Zij zullen tijd nodig hebben 
om aan de nieuwe situatie te wennen en 
om te gaan met het verlies van het 
vertrouwde gezin.  
 
Het Scheidingspunt helpt  
Het Scheidingspunt biedt een luisterend 
oor, geeft kosteloos informatie en advies en 
verwijst door naar instanties voor de juist 
hulp en begeleiding. De samenwerkende 
professionals bieden verschillende vormen 
van ondersteuning aan ouders, kinderen of 
de familie. Het Scheidingspunt wil 
scheidende ouders en hun kinderen 
vroegtijdig en effectief ondersteunen om zo 
hun welzijn te vergroten en de nadelige 
gevolgen van scheidingen zoveel mogelijk 
te helpen voorkomen/ beperken.  
 
 

 
 
 
 

Aanbod voor kinderen  
Het Scheidingspunt biedt met haar samenwerkingspartners jaarlijks meerdere 
groepstrainingen voor kinderen. Tijdens deze spel- en praatgroepen, leren  
kinderen over de scheiding te praten en hier beter mee omgaan.  
 

Aanbod Leeftijd Startdatum:  

Stoere Schildpadden  
 

4 – 6 jaar 27 september 2021 

Dappere Dino’s  
 

6 – 8 jaar 30 september 2021 

KIES* Primair Onderwijs 
 

8 – 12 jaar 14 september 2021 

KIES* Voortgezet Onderwijs 
 

12 – 18 jaar  Najaar/ winter 2021 

*Kinderen in echtscheidingssituaties.  
 

Aanbod voor ouders en/of professionals  
Aanbod bijeenkomsten:  Datum:  

Contactgroep voor gescheiden vaders die hun 
kind(eren) niet meer zien.  

Iedere 1e dinsdag van 
de maand  
(7/9, 5/10 en 2/11)  

Online ouderbijeenkomsten over scheiding  
(georganiseerd door Landelijk Contactpunt 
Ouderbijeenkomsten) 

Donderdagavond 9/9, 
maandagavond 11/10 
en dinsdagavond 16/11 

ScheidingsAtlas Maandag 22/11  
Woensdag 15/12 

Houd-me-vast cursus voor stellen Najaar 2021 

Workshop Grootouders en scheiding Najaar 2021 

Workshop School en Scheiding voor leraren PO Najaar 2021 

Algemene informatiebijeenkomst 
& casuïstiekbespreking voor professionals (optioneel) 

Najaar 2021 

Houd voor actueel aanbod en data de website in de gaten.  
 
 

De Dag van de Scheiding… 
  
Op 10 september is de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor het 
belang van deskundige begeleiding bij scheidingen. In deze nieuwsbrief 
vertellen wij graag hoe wij dat vanuit het Scheidingspunt Zoetermeer doen.  
 
 

 
 
 
 

 

Agenda najaar 2021 
 

Aanmelden of vragen?   
Neem dan contact met het Scheidingspunt op via het Meerpunt 
Inlooppunt, 079-3310325 of meerpunt@zoetermeer.nl.  

Scheidingspunt Zoetermeer 

mailto:meerpunt@zoetermeer.nl
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Nieuws vanuit het Scheidingspunt  
 

Veranderingen binnen het Kernteam  
Scheidingspunt Zoetermeer is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties.  
De volgende organisaties vormen samen het kernteam:

 
 
Het Scheidingspunt heeft daarnaast een samenwerking met verschillende andere organisaties en professionals in 
Zoetermeer. Een overzicht van deze partners vind je op de website van het Scheidingspunt.  

 
Afscheid Sandy Buurman van Scheidingsbegeleiding Zoetermeer 
Sandy is een nieuwe uitdaging aangegaan en stopt daarom met haar bedrijf Scheidingsbegeleiding, 
waar zij als mediator de afgelopen jaren vele gezinnen, in en buiten Zoetermeer, heeft ondersteund in 
hun scheidingsproces. Sandy is een belangrijke partner van het Scheidingspunt geweest en heeft zich 
sinds de start van het Scheidingspunt in 2014 altijd enorm ingezet met haar betrokkenheid, 
enthousiasme, kennis en kunde. Lopende mediation zaken zal Sandy voortzetten tot aan de afronding.  
Namens het Scheidingspunt willen wij Sandy hartelijk bedanken en heel veel geluk wensen! 
 

Sandy Buurman 
 

Hiske Zuijderwijk en Ancis Verweij van ZV Scheidingsspecialisten nieuw kernteamlid  
Met het vertrek van Sandy, hebben Hiske en Ancis, aangegeven zich als scheidingsspecialisten  
(mediators) te willen verbinden aan het kernteam van het Scheidingspunt. Hier zijn wij heel blij mee. 
Op de volgende pagina zetten wij Hiske en Ancis graag in de spotlights, waar zij zich zullen voorstellen.  

 
 

Impegno is als specialist in ouderschapsbemiddeling een nieuw kernteamlid 
Wij mogen Impegno verwelkomen als nieuwe organisatie binnen het kernteam van Scheidingspunt.  
Impegno biedt ambulante hulpverlening bij scheiding en omgangsbegeleiding. 
Zij zijn specialist in ouderschapsbemiddeling. Tijdens een traject ‘Ouderschap bij Scheiden’ gaat 
Impegno, samen met beide ouders, in een aantal oudergesprekken op zoek naar de beste manier om 
hun kind(eren) op te voeden in de nieuwe situatie. Dit traject heeft als doel om tijdens en na de 
scheiding veiligheid te creëren voor een goede omgang tussen kind en beide ouders. Tijdens het 
traject leren ouders in het belang van de kinderen op een positieve en opbouwende wijze met elkaar 
overleggen en samenwerken. Meer informatie vind je op de website. 

Eveline Wagemaker     Contactpersoon: Eveline Wagemaker, e.wagemaker@impegno.nl.  

 
 
Samenwerking met het Kenniscentrum Kind en Scheiding 
Scheidingspunt Zoetermeer en het Kenniscentrum Kind en Scheiding zijn een samenwerking met 
elkaar aangegaan. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding biedt op dezelfde manier ondersteuning 
aan in de gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, 
Voorschoten, Wassenaar en Westland. Door deze samenwerking kunnen inwoners van Zoetermeer 
ook gebruik maken van het aanbod in omliggende gemeenten en andersom. Op de websites wordt 
naar elkaars aanbod verwezen. Bezoek de website van Kenniscentrum Kind en Scheiding. 
 
 

 

Scheidingspunt Zoetermeer 

https://scheidingspunt.nl/partners-van-het-scheidingspunt
https://impegno.nl/services/ouderschap-bij-scheiden/
mailto:e.wagemaker@impegno.nl
https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/
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Vernieuwde route bij verwijzing naar hulpaanbod door de Rechtbank  
Per 1 juni j.l. is er een nieuwe route met betrekking tot de verwijzingen door de 
rechtbank naar het Uniform Hulp Aanbod (UHA). Een belangrijke reden van deze 
nieuwe route is dat de verwijzing die afgegeven wordt door de rechtbank niet 
rechtsgeldig is binnen de Jeugdwet. Daar moet dus door de gemeente een beschikking 
voor worden gemaakt.  
 
In de nieuwe route zal de Rechtbank het proces-verbaal van doorverwijzing naar het 
Kenniscentrum Kind en Scheiding (KKS) sturen. Het KKS vraagt ouders door middel 
van een standaard tekst om schriftelijk akkoord voor het indienen van een aanvraag bij 
de gemeente op basis van de verwijzing van de rechtbank. 

Ouders wordt verzocht om binnen 2 werkdagen te reageren. Vervolgens vraagt het KKS bij de gemeente om de beschikking   
(afgegeven door de rechtbank) om te zetten naar een rechtmatige beschikking binnen de Jeugdwet. Hierbij wordt in principe 
het advies van de rechtbank één op één overgenomen en niet opnieuw beoordeeld, tenzij de rechtbank een verwijzing doet 
welke gezien de informatie van de gemeente niet passend is (bijvoorbeeld voor de derde keer een verwijzing naar een zelfde 
jeugdhulpaanbod). Het KKS neemt contact op met de consulenten van de gemeenten met het verzoek de beschikking van de 
rechter om te zetten naar een rechtmatige beschikking binnen de Jeugdwet. In de gemeente Zoetermeer is dit de afdeling 
Jeugd en Gezinshulp. Wil je meer informatie? Vraag hiernaar bij het Scheidingspunt (via het Meerpunt Inlooppunt).   

 
Scheidingspunt is onderdeel van nieuw samenwerkingsverband; inZet 
Op 1 mei j.l. is een nieuw samenwerkingsverband voor zorg en welzijn in Zoetermeer gestart; inZet. Deze nieuwe organisatie 
bestaat uit negen zorg- en welzijnsaanbieders in Zoetermeer die samen, vanuit één budget, verantwoordelijk zijn voor het 
leveren van hulp en ondersteuning in een wijk. De negen organisaties waren allemaal al actief in Zoetermeer en zijn daardoor 
goed op de hoogte van de Zoetermeerse samenleving. Nieuw is dat inZet nu één centrale organisatie vormt 
voor inwoners met een hulpvraag. De ondersteuners zijn te vinden op zes inlooplocaties in het hart van de 
wijken en via één website en één telefoonnummer. Twee Scheidingspuntpartners zijn onderdeel van inZet, 
namelijk Kwadraad en Impegno. Scheidingspunt Zoetermeer maakt daarmee, als onderdeel van Kwadraad, 
nu ook een apart onderdeel uit van inZet. Vragen voor het Scheidingspunt kunnen nog steeds gesteld 
worden via het Meerpunt Inlooppunt. Ook in het ondersteuningsaanbod verandert niks. 
 

Interview Eric Lups over lotgenotencontactgroep ‘Verstoten vaders’ 
Verstoten vaders: ‘Uit wanhoop door de bosjes gluren om maar een glimp van je kind op te vangen’. Op 18 augustus j.l. heeft 
het AD een artikel gepubliceerd naar aanleiding van het interview met onze eigen Eric Lups. Jaarlijks krijgen gemiddeld zo’n 
zeventigduizend Nederlandse kinderen te maken met een scheiding van de ouders. Twintig procent van deze groep raakt 
verwikkeld in een scheiding die minder prettig verloopt en zelfs uitmondt in een vechtscheiding. Dat kan verstrekkende 
gevolgen hebben. Niet alleen voor het kind, maar ook voor de vader. De kans bestaat dan namelijk dat hij een verstoten 
vader wordt. ‘’Dat zijn vaders die hun kind niet meer te zien krijgen of op het punt staan hun kind niet meer te mogen zien”, 
legt Eric uit.  
 
Voor deze vaders is er de contactgroep ‘Verstoten Vaders’. Iedere eerste dinsdag van de 
maand komen vaders samen. Behalve hun ervaringen, wisselen de verstoten vaders ook 
tips uit. ‘’De man die zijn dochter jarenlang niet had mogen zien vertelde dat je 
desondanks toch iets van je moet laten horen. Je moet niet gaan stalken, maar laat wel 
op de verjaardag van je kind of met de kerst iets van je horen.’’ Deelname aan de groep 
is gratis. Daarbij is het een carrouselgroep, vaders kunnen in- en uitstappen wanneer ze 
willen. Meer informatie vind je op de website van Scheidingspunt.  
 

                                                                            
Eric Lups 

 
 
 
 
 
 

 
 De nieuwe folder van Scheidingspunt 

Het Scheidingspunt heeft een nieuwe folder.  
 
Wil jij ook folders ontvangen om neer te  
leggen of mee te geven bij jouw organisatie?  
Vraag ze dan bij ons op door een e-mail te sturen 
naar meerpunt@zoetermeer.nl.  
                   
 

De website is vernieuwd! 
Heb jij de nieuwe website van Scheidingspunt 
Zoetermeer al gezien?       

           

 

Scheidingspunt Zoetermeer 

https://www.ad.nl/zoetermeer/verstoten-vaders-uit-wanhoop-door-de-bosjes-gluren-om-maar-een-glimp-van-je-kind-op-te-vangen~a39234c3a/
https://scheidingspunt.nl/agenda-volwassenen/item/68-contactgroep-voor-verstoten-vaders
mailto:meerpunt@zoetermeer.nl
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ZV Scheidingsspecialisten 

Wij zijn Hiske Zuijderwijk en Ancis Verweij, beide geregistreerd ADR (familie)mediator en 
scheidingsspecialist. Samen hebben we een praktijk in Zoetermeer, ZV Scheidingsspecialisten. 
Sinds kort zijn we aangesloten bij het kernteam van het Scheidingspunt in Zoetermeer. Een 
mooie samenwerking waarin we niet alleen mensen verder kunnen helpen die vragen hebben 
rondom een scheiding, maar ook professionals die advies kunnen gebruiken.  
 
Vanuit onze achtergrond als Schoolmaatschappelijk werker binnen het onderwijs, is onze 
drijfveer ontstaan. Het verschil maken voor kinderen in scheidingssituaties. Regelmatig spraken 
we kinderen en jongeren die ‘last’ ondervonden van de scheiding van hun ouders. Dat was onze 
motivatie om hier iets aan te doen en ouders te helpen om ervoor te zorgen dat zij de scheiding 
goed regelen en daarmee voorkomen dat kinderen de scheiding als probleem gaan ervaren. Een 
scheiding hoeft niet altijd uit te monden in een vechtscheiding, als je maar de juiste begeleiding 
krijgt. Vanzelfsprekend proberen we ouders bewust te maken van het feit dat zij niet meer als 
partner verder gaan maar wel als ouders van de kinderen. 
 

In een vaste structuur lopen we het gehele scheidingsproces door, stap voor stap. Hierdoor ontstaat er meer duidelijkheid, 
rust en een beeld over hoe de toekomst eruit zal zien. Als scheidingsspecialist adviseren we graag over de mogelijkheden. 
Zo helpen wij graag om samen goede afspraken te maken waar men allebei achter staat. Zodat men na de scheiding allebei 
in staat is om een nieuw leven op te bouwen. 
 
In een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek vertellen we graag meer over onze mogelijkheden en wat we kunnen 
betekenen. Belangrijk om te weten dat wij maatwerk leveren want geen enkele scheiding is immers hetzelfde.  
 
Contactgegevens: Info@zvscheidingsspecialisten.nl / Hiske 06-24866744 en Ancis 06-51001039 / 
www.zvscheidingsspecialisten.nl 

 

Kinder- en Jongerenrechtswinkel  
 

 

Samenwerkingspartners van het Scheidingspunt in de Spotlights 

 

Scheidingspunt Zoetermeer 

Hoe helpt de Kinder- en Jongerenrechtswinkel kinderen in scheidingssituaties?  
Bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel kunnen kinderen en jongeren van 0 – 25 jaar (en hun ouders, begeleiders of 
professionals) gratis en anoniem terecht voor alle vragen over hun rechten en plichten. De Kinder- en Jongerenrechtswinkel 
informeert, adviseert en helpt kinderen en jongeren om hun mening te geven.  
 
Kinderen van 12 jaar en ouder (en soms ook jonger) hebben het recht om hun mening te geven over bepaalde afspraken bij 
de scheiding van hun ouders. Denk hierbij aan omgang, informatieplicht, de verblijfplaats en soms het gezag. Ze kunnen bij 
de Kinder- en Jongerenrechtswinkel een brief schrijven aan de kinderrechter met daarin hun mening. Ook lange tijd na een 
scheiding kan er nog een brief worden gestuurd. Want in het recht, en natuurlijk bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel, staat 
altijd het belang van het kind voorop!  
  
Succeservaring die bijgebleven is… 
Twee kinderen zouden met een ouder na de scheiding naar het buitenland verhuizen. De achterblijvende ouder had geen 
bezwaar tegen de verhuizing, maar de kinderen wel. De kinderen hebben bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel een brief 
aan de kinderrechter geschreven en uiteindelijk konden ze in Nederland blijven.  
  
Wat zou je iedere professional die werkt met ouders/kinderen in scheidingssituaties willen meegeven? 
Probeer altijd het belang van het kind in het vizier te houden.   
 
In dit filmpje vertelt Benji meer over hoe zij kinderen kunnen helpen in (scheiding)situaties.  
 
Contactgegevens:  
Kinder- en Jongerenrechtswinkel 
Stadhuisplein 1 |   2711CX Zoetermeer. |  Tel. 079 – 234 000 5 | www.gratisrechtshulp.nl 
Inloopspreekuur:  Wo. 14.00-17.00u    
 

mailto:Info@zvscheidingsspecialisten.nl
http://www.zvscheidingsspecialisten.nl/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=vaKKHFUzWkM
http://www.gratisrechtshulp.nl/

