Overweeg je om te gaan scheiden, zit je midden in een scheiding
of ben je reeds enige tijd gescheiden…

Wat kan KinderStem betekenen voor kinderen en hun ouders?
KinderStem is er speciaal voor kinderen in een scheidingssituatie. Als neutrale partij kan het je kind
zo goed mogelijk helpen een weg te vinden doorheen dit proces. Dit zowel als belangenbehartiger als
vertrouwenspersoon.
Omdat de mogelijkheden voor kinderen, om hun stem te laten doorklinken, beperkt zijn, biedt
KinderStem een ondersteuningsproject aan op maat van het kind.
Vandaag de dag voelen steeds meer kinderen een enorme druk en verantwoordelijkheid bij de
scheiding van hun ouders. Bovendien worden er al te vaak besluiten genomen boven hun hoofd.
KinderStem wil hun gevoelens helpen verwoorden, hen een stem geven.
De begeleidster is een orthopedagogisch geschoold en erkend bemiddelaar.
Als professioneel vertrouwenspersoon luistert zij naar wat er leeft bij je kind. Ze komt op voor de
belangen en voert indien gewenst het woord namens hen.
Verder biedt ze ondersteuning en zorgt ervoor dat de beleving rond de scheiding helder wordt.
Samen met het kind plaatst ze dit in perspectief en geeft ze uitleg. Ze vertaalt de stem van het kind
naar de ouders, verzorgenden of belanghebbenden.
KinderStem kan waar nodig ook samenwerken met andere professionals.
Het ondersteuningstraject van kinderstem
Voor de ondersteuning van minderjarigen is er toestemming nodig van de gezaghebbende ouder(s)
en/of het kind.
Tijdens een eerste gesprek met beide ouders en het kind, lichten we toe wat KinderStem kan doen en
toetsen we af waar het kind nood aan heeft. Wanneer zowel het kind als de ouder(s) de
ondersteuning wensen, leggen we dit vast in een overeenkomst “toestemming voor ondersteuning”.
Soms kan het erg zinvol zijn al voor de echtscheiding te starten met ondersteuning. Het kan een
waardevolle bijdrage leveren bij het vormgeven van het ouderschapsplan. Doordat de wensen van
het kind reeds van in het begin via een onafhankelijke derde in kaart worden gebracht, kunnen deze
meegenomen worden in het grotere geheel of in het verdere verloop van de scheiding.
Doelgroep KinderStem: kinderen
(rekeninghoudend met leeftijd, maturiteit en de rechten van kinderen; www.derechtenvankinderen.be/nl/?hetverdrag).

