
Gezinsvertegenwoordiger

Voor ouders
Hee�  u besloten uit elkaar 
te gaan of u bent al gescheiden?  
En vindt u het lastig om samen met uw (ex)partner tot goede 
afspraken te komen en die ook uit te voeren? Schakel dan gratis 
een gezinsvertegenwoordiger scheiding en ouderschap (hierna: 
gezinsvertegenwoordiger) in uw gemeente in. Tijdens of na een scheiding 
is het voor veel ouders lastig overzicht te bewaren. Veel aandacht gaat uit 
naar het regelen van allerlei zaken. Juist in deze situatie kan het � jn zijn als 
er iemand is die u hierbij kan ondersteunen. Een gezinsvertegenwoordiger 
kan ook verschillende professionals inschakelen en raadplegen indien 
nodig. Bijvoorbeeld juridische, � scale of psychische ondersteuning. 
Zo komt u weer toe aan het ouder zijn.
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Hoe werkt het?
Voor ouders én kind(eren)
Door een gezinsvertegenwoordiger in te schakelen, houdt u gezamenlijk 
de regie op het totale proces tijdens en na uw scheiding. Het doel is dat 
uw kinderen en uzelf zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over het 
verloop van de scheiding en zo min mogelijk negatieve gevolgen ervaren. 
Zo kunt u samen en ondersteund door mensen in uw eigen omgeving op 
een positieve manier invulling geven aan uw ouderschap en verder als ex-
partners en ouders.

Vrijwillig, maar mét verantwoordelijkheid
Het inze� en van een gezinsvertegenwoordiger is gratis en vrijwillig, 
maar u bent als ouders ook verantwoordelijk voor hoe het traject verloopt. 
U maakt samen afspraken met de gezinsvertegenwoordiger. Dit is ook 
in het belang van uw kinderen. De gezinsvertegenwoordiger helpt u als 
ouders om een overzicht te maken van de te regelen zaken en de te maken 
keuzes. Daarbij krijgt u uitleg wat deze keuzes betekenen, bijvoorbeeld 
voor de verantwoordelijkheidsverdeling.

Iets voor ons?
Beste voor het kind
U zoekt naar afspraken die ervoor zorgen 
dat uw kinderen zo veilig en gezond mogelijk 
opgroeien, ook als u als ouders niet meer samenwoont of uit elkaar gaat. 
De gezinsvertegenwoordiger kan u daarbij ondersteunen. 

Over het traject
Het traject Gezinsvertegenwoordiger is onderdeel van ‘Een goed begin’, 
wat wordt ge� nancierd door het ministerie van Justitie & Veiligheid. 
TNO doet onderzoek naar deze werkwijze. Voor de evaluatie 
van de pilot vragen wij u over uw ervaring met de inzet van een 
gezinsvertegenwoordiger. ‘Een goed begin’ is een vervolg op het 
programma Scheiden zonder Schade. Met dat programma wil de overheid 
negatieve gevolgen voor kinderen ten gevolge van het uit elkaar gaan van 
hun ouders zoveel mogelijk voorkomen.

Lees meer over het programma Scheiden zonder Schade:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/ouderschap-en-scheiding 



Het proces

Informatiegesprek
De gezinsvertegenwoordiger voert met u een informatiegesprek waarin 
wordt uitgelegd wat de gezinsvertegenwoordiger voor u kan betekenen en 
hoe het proces voor u verloopt.

Eén of meerdere individuele voorgesprekken
De gezinsvertegenwoordiger begint met een kennismakingsgesprek en 
verkent uw situatie. Dit gesprek voert u los van uw ex-partner. 
De gezinsvertegenwoordiger bespreekt met u welke steun u en uw 
kinderen nu hebben, hoe het gaat en waar u mee geholpen wilt worden. 
Is er bijvoorbeeld iemand die steun biedt aan uw kind? Het is belangrijk 
dat uw kind bij iemand terecht kan, bijvoorbeeld op school of bij iemand 
uit de buurt. Doel van de individuele gesprekken is om u als ouder in staat 
te stellen om te bepalen welk doel u samen met de andere ouder wilt 
bereiken, wat dit voor uw gezin betekent en wat u hierin kan verwachten 
van de gezinsvertegenwoordiger.
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Beide ouders verantwoordelijk. Naar aanleiding van de informatie 
die is verzameld tijdens de individuele voorgesprekken zal de 
gezinsvertegenwoordiger samen met u een plan uitwerken passende bij 
uw situatie. De gezinsvertegenwoordiger bespreekt met u wat er allemaal 
nodig is om de scheiding goed te regelen. Duidelijke afspraken waar beide 
ouders achter staan, kunnen con� icten in de toekomst voorkomen. U 
bent beiden verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit en het al dan 
niet nakomen van de afspraken. Gedurende het scheidingsproces zal de 
gezinsvertegenwoordiger(s) u en uw gezin begeleiden en onderzoeken 
of u beiden de afspraken ook op langere termijn kunt waarmaken. De 
uiteindelijke beslissingen worden door u als ouders zelf genomen.

Voortgang en duidelijkheid. De gezinsvertegenwoordiger bewaakt de 
voortgang van het proces. Op deze manier hoe�  de onzekere en moeilijke 
periode tijdens en na de scheiding voor u en uw kinderen niet al te lang te 
duren. Voor uw kinderen is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk weten 
wat ze van hun ouders kunnen verwachten. 

Informatie en verwijzing. De gezinsvertegenwoordiger informeert u over 
zaken of patronen die opvallen en informeert u over mogelijkheden van 
passende ondersteuning als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld aan � nanciële 
of juridische hulp over uw inkomen nu en in de toekomst, de verdeling van 
vermogen, of vragen over de woning. Of aan emotionele of psychische 
ondersteuning voor één of beide ouders of uw kinderen. Eventueel 
verwijst de gezinsvertegenwoordiger u naar een speci� eke deskundige. 

Communicatie en verslag. De gezinsvertegenwoordiger communiceert 
open en helder met u en verwacht dat ook van u. U bent als ouders 
betrokken bij alle onderlinge e-mails en brieven van en naar de 
gezinsvertegenwoordiger. Ook krijgt u beiden het procesverslag 
van de gezinsvertegenwoordiger te zien. Over de inhoud van 
eventuele hulpverlening wordt geen verslag gemaakt. Wel meldt de 
gezinsvertegenwoordiger dat deze hulp is ingezet. 

Voor de rechter. Als er een gerechtelijke procedure plaatsvindt, dan kan de 
betrokken gezinsvertegenwoordiger op verzoek van ouders of rechtbank 
uitgenodigd worden om verslag te doen van het proces. De rechter kan 
daarbij de gezinsvertegenwoordiger vragen eventuele vervolgstappen te 
adviseren die in het belang van de kinderen zijn. Als een zaak bij de rechter 
komt en er is nog geen gezinsvertegenwoordiger betrokken, dan kan 
de rechter ouders adviseren een gezinsvertegenwoordiger in de arm te 
nemen. 

Na a� oop van het traject. Het is altijd mogelijk om ook na het beëindigen 
van het contact met de gezinsvertegenwoordiger weer met hem of haar 
contact op te nemen, bijvoorbeeld als er dingen zijn waar u niet samen 
uitkomt. 
contact op te nemen, bijvoorbeeld als er dingen zijn waar u niet samen 
uitkomt. 


