
Uitnodiging
 

Bij veel scheidingen zijn kinderen betrokken 
Een scheiding heeft altijd impact op een kind, ook als ouders in goede afstemming uit elkaar gaan. Als er  

spanningen en conflicten zijn tussen ouders onderling en in hun omgeving, is de impact op het kind nog groter  
en zal hier langdurig de gevolgen van ervaren. Dit vraagt om een aanpak waarbij bruggen worden gebouwd  

tussen alle betrokkenen van het eigen- en beroepsmatige netwerk.

Voor wie?
Professionals in het sociaal, medisch, onderwijskundig, veiligheid en juridisch domein die in de gemeente  

Apeldoorn te maken hebben met kinderen en/of gezinnen met (complexe) scheidingen.
 

Aanmelden

 
Aanmelden voor de workshops kan bij binnenkomst van het symposium.

Aan het symposium zijn geen kosten verbonden. Het aantal plaatsen is beperkt; deelname is op volgorde  
van binnenkomst, dus meld u snel aan.

 
 

Wat kunt u verwachten?
Tijdens het symposium komen verschillende actuele thema’s rondom relaties, scheiden en kinderen aan bod. 

Hoofdspreker Erik van der Waal gaat in op de impact van escalerende conflicten binnen het gezin op kinderen.  
Daarna kunt u in diverse workshops uw kennis verdiepen over uiteenlopende onderwerpen als samengestelde 

gezinnen, ouderverstoting of de ervaringen van kinderen van gescheiden ouders.
Tijdens de afsluitende ontmoetingsmarkt is er volop gelegenheid om over het thema kind en scheiding  

verder te spreken met uw collega-professionals.
 

Dit symposium mag u zeker niet missen en 
verdiept uw inzicht in scheidingsproblematiek!

 
Programma
13.30 - 14.00 uur Inloop en ontvangst
14.00 - 14.10 uur Opening dagvoorzitter
14.10 - 14.40 uur Spreker Erik van der Waal
 Herkennen en aanpak van escalerende scheidingen
14.45 - 15.30 uur Workshop ronde 1
15.45 - 16.30 uur Workshop ronde 2
16.30 - 16.40 uur Interview met wethouder Detlev Cziesso, gemeente Apeldoorn
16.40 - 17.45 uur Ontmoetingsmarkt met muziek van de Apeldoornse Popschool
17.45 - 18.00 uur Afsluiting

Dagvoorzitter: Roel Kleijkamp
 

Symposium ‘Kind en Scheiding’
Dinsdag 5 april 2022 

13.30 - 18.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Apeldoorn

mailto:s.valk%40stimenz.nl?subject=Symposium%205%20april%202022


Toelichting op het programma
Openingspreker Erik van der Waal (onafhankelijk advies- en trainingsbureau HerVerbinden) Wat zijn
kenmerkende signalen en mogelijke (gezamenlijke) aanpak in de diverse (escalatie)fasen bij scheidingen?

In deze inleiding zal Erik spreken, vanuit zijn jarenlange ervaring in onderzoek en advies van scheidingssituaties, 
over de scheidingsladder en de oplopende escalatiegraad in conflicten en mogelijke inzet van (de-) escalerende 
interventies van zowel betrokkenen als professionals. Ook de positie en rol van het kind worden verder toegelicht. Het 
zal een boeiende opmaat zijn naar de verdieping van de verschillende workshops.

Workshops
Door de ogen van het kind – (Villa Pinedo) Luister naar de verhalen van ervaringsdeskundige jongeren
en hoor van hen hoe u er als professional aan kunt bijdragen dat het kind in scheidingssituaties centraal
blijft staan. In een open gesprek komen impact, gevolgen en (praktische) tips aan bod.

Samengestelde gezinnen en hun complexiteit – Karin den Hollander (Stiefacademie Nederland)
In deze workshop ervaart u de ingewikkeldheid van leven in een samengesteld gezin en leert u over
deze veelheid aan dynamieken aan de hand van de Stiefcirkel©.

Alle kinderen blijvend veilig – Jessica Wolff en Melina Cöcelli (Jeugdbescherming Gelderland)
Welke methode wordt ingezet bij complexe scheidingen om de veiligheid van het kind te beschermen.

Bodymind en conflict – Ronald de Caluwé (Relax More) Wat gebeurt er in het zenuwstelsel
(van onszelf en de betrokkene) bij stress en in een conflictsituatie, welke reactie/gedragingen zijn
zichtbaar en hoe kunt u uzelf hierin ‘reguleren’?

Ouderverstoting/oudervervreemding – Erik van der Waal (HerVerbinden) Een ouder (en/of) medeopvoeder) kan (on)
bewust een zodanige houding en gedrag vertonen, dat het kind vervreemdt en onthecht raakt van de andere ouder 
en zelf ook weerstand ontwikkelt tegen die ouder. De kenmerken en dynamieken rond ‘verstoting’ bekeken vanuit 
verschillende perspectieven. Wat is in dit soort escalerende situaties nodig? Tips en aanpak.

Beschermende factoren tijdens een scheiding – Sharita van Gent (Moviera) Hoe herkent u de ‘rode’ vlaggen en maakt 
u ‘onderbuikgevoelens’ naar ouders toe bespreekbaar? Wat werkt wel, zodat u ook in de soms korte tijdsduur van een 
gesprek toch een eerste stap kunt maken om er voor het kind te zijn? Deze workshop geeft u concrete handvatten, 
die u direct in de praktijk kunt toepassen.
 

Ontmoetingsmarkt
In het souterrain van het gemeentehuis sluiten we de middag af met een gezellig aperitief.

U heeft de gelegenheid om u te laten informeren en na te praten met partners in de keten rondom
kind en scheiding. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Apeldoornse Popschool.

 
 

Aanmelden

 
Aanmelden voor de workshops kan bij binnenkomst van het symposium.

Het symposium is een initiatief van Samen055-partners Stimenz en CJG  
en van Humanitas, Apeldoornse Mediators en gemeente Apeldoorn.  
Deze uitnodiging mag breed verspreid worden binnen uw netwerk.

Het symposium zal zich aan de geldende covid-maatregelen houden.
Wijzigingen in het programma kunnen tussentijds plaatsvinden.

 

Beste lezer, u ontvangt deze e-mail omdat uw e-mailgegevens zijn aangeleverd vanuit contact, relatie en/ 
 of netwerk. Mocht u onverhoopt geen prijs stellen op deze mailing, dan graag een kort berichtje retour.

https://www.herverbinden.nl/
https://www.villapinedo.nl/
https://stiefacademienederland.nl/
https://www.jbgld.nl/
https://relaxmore.nl/
https://www.herverbinden.nl/
https://www.moviera.nl/locatie/apeldoorn
https://www.apeldoornsepopschool.nl/
mailto:s.valk%40stimenz.nl?subject=Symposium%205%20april%202022
https://www.apeldoorn.nl/samen055
https://www.stimenz.nl/
https://www.cjgapeldoorn.nl/
https://www.humanitas.nl/afdeling/apeldoorn
https://apeldoornsemediators.nl/
https://www.apeldoorn.nl/
http://www.rivm.nl
mailto:s.valk%40stimenz.nl?subject=Symposium%205%20april%202022

