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Deze Inzoomen! special is een uitgave  
van de gemeente Wierden en komt uit in de 
huis-aan-huis krant De Wiezer.  
Heb je tips en/of vragen? Stuur dan 
een e-mail naar: communicatie@
wierden.nl

Uit elkaar/scheiden 
in Wierden
Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis. Het overkomt 

veel mensen en heeft veel gevolgen; voor jezelf, voor even-

tuele kinderen, voor je huisvesting en voor de financiën. In 

deze special Inzoomen lees je wie er in de gemeente Wierden 

klaar staan om je te ondersteunen, waar je zelf mee aan de 

slag kunt en waar je meer informatie vindt. Naast vrienden en 

familie is het fijn dat je ook gebruik kunt maken van tips en 

hulp van professionals. Online is er veel informatie te vinden, 

maar ook een persoonlijk gesprek kan veel duidelijkheid en 

rust geven. Er zijn verschillende instellingen en organisaties die 

je kunnen helpen en ondersteunen om de zaken rondom een 

scheiding zo goed mogelijk te regelen. 

Avedan Maatschappelijk Werk Wierden
Zit je ergens mee en wil je erover praten? Of weet je niet hoe 

je iets moet oplossen? Samen bespreken we wat je nodig hebt 

om jouw situatie te verbeteren. We werken bovendien met veel 

partijen samen en kunnen je daardoor gemakkelijk in contact 

brengen met de juiste mensen. We geven je advies en informa-

tie en we ondersteunen je bij moeilijke gesprekken. Ook geven 

we trainingen voor volwassenen en kinderen.

Maatschappelijk werk op school
Voor kinderen is ook een mogelijkheid om gesprekken te heb-

ben met een maatschappelijk werker. Stel: jij of de leerkracht 

van je zoon of dochter ziet dat jouw kind bijvoorbeeld moeite 

heeft met de scheiding of zich niet kan concentreren door pro-

blemen thuis. Dan kan je terecht bij de maatschappelijk werker 

van Avedan die verbonden is aan de school van je kind. 

Hulp is gratis en toegankelijk voor iedereen. Je hebt geen ver-

wijzing nodig van een huisarts of de gemeente. Wanneer je bij 

ons komt met een vraag, gaan we samen op zoek naar een 

antwoord of een oplossing. 

Kijk op www.avedan.nl of bel via 088 - 04 03 800. 

BRAM
Het is erg belangrijk dat ouders goede afspraken maken over 

hoe zij na de scheiding voor hun kind(eren) gaan zorgen. 

BRAM helpt daarbij. BRAM is een samenwerkingsverband tus-

sen de Begeleide Omgangsregeling (BOR), de Raad voor de 

kinderbescherming en maatschappelijk werk. 

Meer weten? Kijk op www.avedan.nl/bram 

BOR – Humanitas
BOR werkt aan het herstel van contact tussen kind(eren) met 

ouders. Er wordt toegewerkt naar een omgangsregeling waar-

mee ouders na het doorlopen van de verschillende fases zelf 

verder kunnen. Bij BOR zet iedereen zich in om te doen wat het 

beste is voor het kind. Alhoewel ouders niet minder belangrijk 

zijn gaat het erom dat een kind recht heeft op omgang met 

beide ouders. Meer weten? 

Kijk op www.begeleideomgangsregeling.com 

MEE IJsseloevers
Samen bekijken wat nodig is om verder te komen. Bij problemen 

met of rondom een (v)echtscheiding kan een cliënt ondersteuner 

van MEE IJsseloevers je verder helpen. Deze cliëntondersteuning 

is gratis en voor iedereen. 

Bel 088 633 0 633 of kijk op www.mee-ijsseloevers.nl.

Evenmens
Zodra er in een gezin sprake is van een zorgsituatie, kunnen wij 

van Evenmens vanuit onze mantelzorgondersteuning betrokken 

zijn. We bieden steun en begeleiding rondom een scheidings-

situatie. Op onze website is hierover meer informatie te vinden: 

https://evenmens.nl/brede-gezinsondersteuning

GGD / LOES
Vanuit de GGD is er ook aandacht voor zorg rondom (v)echt-

scheiding. Op school of het consultatiebureau hebben we bij-

voorbeeld aandacht voor welke impact dit eventueel heeft op 

het kind. Ouders kunnen altijd een contactmoment aanvragen 

om hierover te sparren. Kijk hiervoor op www.ggdtwente.nl.

Op LOES.nl vind je een Scheidingswijzer die je aan de hand 

van de vele vragen die je hebt, van veel informatie voorziet. Via 

Loes kan je ook digitaal een vraag stellen als opvoeder/ouder.  

Kijk voor meer informatie op www.loes.nl

Jongerenwerk
Het jongerenwerk van Stichting De Welle richt zich op jongeren 

in de gemeente Wierden. Naast het organiseren van activitei-

ten, bieden de jongerenwerkers ook een luisterend oor en kun 

je met alle belangrijke vragen bij hun terecht! Meer weten? Kijk 

op www.stichtingdewelle.nl/doelgroepen/jongeren

Colofon

Meer informatie?

Inzo   men

Clubs voor kinderen
‘Piep zei de muis’ & ‘De Billy-Boem club’

Sommige kinderen groeien op in of rondom een 

stress- en spanningsvolle (thuis)situatie, bijvoor-

beeld door een scheiding. Voor deze kinderen 

organiseert Impluz in samenwerking met Avedan 

Piep zei de muis (4 t/m 7 jaar) en De Billy Boem 

club (8 t/m 12 jaar). Kinderen die deelnemen aan 

zo’n club leren de (thuis)situatie een plekje te ge-

ven. Er is aandacht voor het ontwikkelen van zelf-

vertrouwen, het versterken van het positieve zelf-

beeld, de emoties van kinderen en de vragen van 

kinderen over de situatie. Deelname is gratis. Meer 

weten of direct aanmelden? Kijk op www.impluz.

nl/cursussen of neem contact op via telefoon-

nummer 0570-604900 of via e-mail info@impluz.nl.

Tips:
•  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/

scheiden

•  https://rechtwijzer.nl/uit-elkaar  

(Raad voor Rechtsbijstand)

•  Speciaal voor kinderen, maar ook voor ouders: 

https://www.ouders-uit-elkaar.nl/ 

•  www.villapinedo.nl

•  www.kindertelefoon.nl

•  www.deluisterlijn.nl

Scheiden in Wierden


