Uit elkaar ...
en de kinderen dan?
Bijeenkomst
20 november
in Waalwijk
De gemeente Waalwijk organiseert in samenwerking met de regionale Taskforce Kindermishandeling een bijeenkomst
over scheiden en het effect op kinderen. Het aantal complexe scheidingen neemt toe. De impact van een scheiding
op kinderen is altijd groot; maar bij een vechtscheiding is die enorm en zelfs schadelijk voor kinderen. Denk aan ouders
die niet of juist gewelddadig met elkaar communiceren, ruzies over de hoofden van de kinderen uitvechten; ﬁguurlijk,
maar soms ook letterlijk. Kortom, een scheiding die complex dreigt te worden of al is, raakt de veiligheid van kinderen
en stelt die in het geding.
Daarom wil de gemeente Waalwijk samen met de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant stevig inzetten op
het voorkomen van complexe scheidingen. Ieder kind verdient een kansrijke start!

Bijeenkomst

De bijeenkomst Uit elkaar … en de kinderen dan? vindt plaats op woensdag 20 november,
van 17.00 tot 20.00 uur bij het Dr. Mollercollege, Olympiaweg 8b, 5143 NA in Waalwijk.

Voor wie?

De bijeenkomst is voor:
• alle inwoners die nieuwsgierig zijn, op zoek zijn naar informatie en/of ervaringen willen delen.
• professionals die met kinderen, jongeren en gezinnen werken.
• beleidsmakers en politici die zich willen inzetten voor jeugd.

Programma
16.30 uur
17.00 uur
17.20 uur
17.45 uur
18.15 uur
18.45 uur
19.00 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.45 uur
20.00 uur

Inloop en ontvangst
Opening en welkom door wethouder Dilek Odabasi-Seker,
een jonge ervaringsdeskundige en gespreksleider George Smits
André Rouvoet over Scheiden zonder Schade
Marieke Lips over de rechten van kinderen, hun positie en ervaringen
Hartenkreten door jongeren en volwassenen,
o.a. in samenwerking met Villa Pinedo
Pauze en “lopende” maaltijd
Het programma Kansrijke start en scheiden
Interview Berna Trommelen over innovaties van professionals
en www.alsjeuitelkaargaat.nl
Interview met wethouder Dilek Odabasi-Seker
over het Waalwijkse scheidingsloket
Vragen uit de zaal aan de sprekers
Einde en een drankje

Aanmelden en Informatie
Aanmelden? Stuur een mail met uw naam, organisatie (indien van toepassing)
en functie naar uitelkaar@waalwijk.nl. Uw aanmelding wordt bevestigd.
Vragen? Stuur een mail naar communicatie@waalwijk.nl.
Graag aanmelden vóór 14 november.

Tot ziens op 20 november!
Bezoek de nieuwe website
op www.alsjeuitelkaargaat.nl

