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Aanmeldingsprocedure Ouderschapsreorganisatie 
 

 

- Er is pas sprake van een aanmelding als beide ouders het aanmeldformulier via de 

website, schriftelijk of per mail hebben opgestuurd. Indien er maar één aanmelding 

binnenkomt, wordt die maximaal één maand aangehouden. Indien de aanmelding van de 

andere ouder dan nog niet is binnengekomen, vindt geen bemiddelingshulp plaats. U krijgt 

daarover bericht. 

 

-  Na retourontvangst van de aanmeldingsformulieren van beide ouders, waar elke ouder een 

ontvangstbevestiging van krijgt, wordt er binnen maximaal 14 dagen een uitnodiging 

gestuurd voor een eerste gesprek met de bemiddelaars. 

 

Behalve aanmelding via de website kan de aanmelding ook schriftelijk worden opgestuurd 

naar: 

 

Sociom, t.a.v. het secretariaat, Zwaanstraat 7, 5431 BP Cuijk. 

 

Of per E-mail: info@sociom.nl 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de programmaleider 

Ouderschapsreorganisatie via telefoonnummer 0485 – 700 500.  
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   SPELREGELS BIJ OUDERSCHAPSREORGANISATIE 
           Versie oktober 
2018 

 

 

1. De bemiddelingshulp vindt plaats op vrijwillige basis. 

2. Zij wordt gegeven door twee bemiddelaars zijnde getrainde hulpverleners. 

3. Uitgangspunt van de bemiddelingshulp is, dat de ouders zelf rechtstreeks met elkaar 

onderhandelen. 

4. Om de neutrale positie van de bemiddelaars te waarborgen, zijn individuele contacten 

met de betrokken bemiddelaars op geen enkele wijze mogelijk. Zij gaan in principe 

ook niet in gesprek met derden zoals bijvoorbeeld met nieuwe partners, familieleden, 

advocaten, artsen of de Raad voor de Kinderbescherming. 

5. Alle afspraken die gemaakt worden, zijn bindend. Zij kunnen alleen via overleg in een 

navolgend bemiddelingsgesprek ongedaan gemaakt worden. 

6. De bemiddelaars leggen verantwoording over de bemiddelingshulp af aan de directie 

van Sociom door middel van het overleggen van de gespreksverslagen. 

7. De verslaglegging mag door de ouders enkel met toestemming van de andere ouder 

ter beschikking worden gesteld aan derden. 

8. Frequentie en tijdstip van de bemiddelingsgesprekken worden in onderling overleg 

vastgesteld. 

9. Indien één van de ouders verhinderd is, geldt het volgende: 

a. diegene die verhinderd is draagt zorg voor het afzeggen van het gesprek bij 

alle betrokkenen; 

b. daarnaast regelt diegene ook in overleg met de andere ouder bij de 

gespreksleider een nieuwe afspraak. 

 

10. Indien één van de ouders wegblijft of wegloopt uit een gesprek dan geldt het 

volgende: 

a. de bemiddelingshulp stopt daarmee onmiddellijk; 

b. hervatten van de bemiddelingshulp is in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid van de ouder die wegblijft of wegloopt; 

c. in tweede instantie is dit een verantwoordelijkheid van beide ouders 

gezamenlijk. 

d. indien binnen 14 dagen geen contact is opgenomen met de bemiddelaars, 

wordt de bemiddeling afgesloten.  

 

11. Uiteraard gelden de regels 8 en 9 ook voor de bemiddelaars indien het één van hen 

betreft. 
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12. Van de bemiddelaars kan verwacht worden dat zij: 

a. een neutrale, objectieve en eerlijke opstelling innemen; 

b. de gespreksleiding verzorgen; 

c. het belang van de kinderen op de eerste plaats stellen; 

d. dat zij hun kennis en deskundigheid op het gebied van kinderen en 

echtscheiding zullen 

inbrengen; 

e. dat zij zich houden aan de gedragsregels die gelden voor de maatschappelijk 

werkers; 

f. dat zij niet treden in de verantwoordelijkheid van ouders jegens hun kinderen, 

noch dat zij die overnemen. 

 

13. Van de ouders kan verwacht worden dat zij: 

a. verantwoordelijk blijven voor het bereiken van een overeenstemming; 

b. bereid zijn via overleg tot een overeenstemming te komen en zich daarvoor 

inzetten. 

 

14. De bemiddelaars behouden het recht voor om geen bemiddeling aan te gaan, indien 

15. zij menen dat:  

a. een bemiddeling geen kans van slagen heeft;  

b. een bemiddeling niet nodig is. 

 

16. Tijdens de bemiddelingsgesprekken wordt door de bemiddelaars gebruik gemaakt van 

video-opnames. Overigens zijn deze opnames strikt vertrouwelijk en kunnen nimmer 

openbaar worden gemaakt. Ze dienen ter ondersteuning van de bemiddelingsgesprekken. 


