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Communicatie tussen ouders op gang brengen 

Ouderschapsreorganisatie (Oro) is bemiddelingshulp bij een (dreigende) 

conflictscheiding. Ouders zijn dan vaak niet meer in staat om meningsverschillen met 

elkaar te bespreken en op te lossen. Kinderen en ouders raken het vertrouwen in elkaar 

en elkaars ouderschap kwijt. 

De methode ouderschapsreorganisatie kan helpen om deze cirkel te doorbreken en de 

communicatie tussen ouders weer op gang te brengen. 

 

Deze bemiddelingshulp is beschikbaar voor alle inwoners van het Land van Cuijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visie: samenwerken 

Samenwerkingsproblemen tussen ouders kunnen ervoor zorgen dat ouders moeilijk 

toekomen aan gewoon opvoeden. Dat raakt zowel de ouders als het kind. Voor kinderen 

is het belangrijk dat zij kunnen opgroeien in een veilige omgeving bij beide ouders. Voor 

ouders is het belangrijk dat zij hun ouderschap vanuit samenwerking kunnen uitvoeren. 

 

Toekomst- en oplossingsgericht 

Deelname aan Oro kan alleen op basis van vrijwilligheid. 

Ouderschapsreorganisatie is altijd toekomst- en oplossingsgericht. 



 

 

 

Wat doet de bemiddelaar? 

De Oro-bemiddelaars richten zich vooral op hoe de communicatie tussen ouders verloopt. 

Zij helpen ouders om patronen (die er zijn) te verhelderen en van daaruit op een andere 

manier invulling te geven aan het ouderschap (met elkaar in gesprek te gaan.) Dit omdat 

het welzijn van hun kind daarom vraagt. 

 

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inbreng van gespreksonderwerpen. De Oro-

bemiddelaars helpen ouders om de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken (ook 

dat van de andere ouder en de kinderen) te bekijken en nodigen uit om te zoeken naar 

mogelijke oplossingen. 

De bemiddelaars zijn neutraal; maar de belangen van het kind staan altijd centraal. 

 

 

 

 

 

Uitgangspunten voor deelname 

 Vrijwillige deelname 

 Geen lopende juridische procedures over verdeling van ouderschapstaken en ouderlijk 

gezag. Juridische strijd over deze onderwerpen zijn moeilijk te combineren met 

overleg en bemiddeling. 

 Een veilige omgeving voor ouders, kinderen en bemiddelaars. Als er een mogelijk 

onveilige situatie is, dan wordt er geen bemiddelingshulp gestart. 



In de praktijk 

De bemiddelingshulp wordt gegeven door twee gespecialiseerde bemiddelaars van wie 

een van de bemiddelaars specifiek de belangen van het kind in de gaten houdt tijdens de 

gesprekken. 

Ouders voeren samen met de bemiddelaars de gesprekken op geplande data. De 

kinderen worden niet rechtstreeks bij de bemiddelingshulp betrokken. Nieuwe partners of 

derden evenmin.  

In het startgesprek met de ouders worden de bespreekpunten geïnventariseerd. 

Deze worden vastgelegd in een bemiddelingscontract. 

Vervolgens vinden er maximaal zes bemiddelingsgesprekken plaats. Beide ouders worden 

tegelijkertijd uitgenodigd voor het startgesprek. De gesprekken vinden plaats op het 

kantoor van Sociom in Mill. 

 

Tijdens het startgesprek of gedurende het traject kan ook blijken dat Oro niet de 

oplossing is om beter met elkaar te leren communiceren. In dat geval kan er naar een 

andere oplossing worden gezocht. 

 

Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt opgestuurd naar de ouders. 

Ter ondersteuning van de bemiddelingsgesprekken, worden opnamen gemaakt van de 

bijeenkomsten. Deze opnamen zijn niet opvraagbaar door de ouders of derden.  

Na beëindiging van de Oro worden de opnamen gewist. 

Meer informatie 

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Anne de Coole en 

Maureen van Niekerk via 0485 700 500 of oro@sociom.nl. 

 

 

 

 

Centraal kantoor: Zwaanstraat 7, 5431 BP Cuijk 
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