
Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie kinderen? Of je nu wilt of niet: je toekomstige ex en 

jij blijven altijd met elkaar verbonden. Nu en in de toekomst. Bij Goed uit elkaar! denkt een 

professional met jullie mee over hoe je de scheiding kunt aanpakken en wat er geregeld 

moet worden voor jullie en voor de kinderen. Doel van Goed uit elkaar! is het voorkomen 

van problemen door de scheiding voor de kinderen en toekomstige ex-partners.

Goed uit elkaar!
Hulp bij het regelen van de scheiding, met oog voor jullie kinderen



GOEDE AFSPRAKEN VOOR NU EN LATER
Als je uit elkaar gaat moet je praktische dingen regelen en afspraken maken over de 
toekomst. Je hebt hier op dit moment waarschijnlijk zelf ook nog veel vragen over. 
Goed uit elkaar! kan jullie helpen orde te scheppen in die 
chaos. Zodat jullie afspraken maken, die het beste pas-
sen bij jullie en jullie kinderen. Ook krijgen jullie informatie 
over en inzicht  in de meest voorkomende valkuilen, om 
slepende en pijnlijke processen zoveel mogelijk te voor-
komen zodat jullie allebei naar belangrijke momenten kunnen. Want ieder kind wil 
uiteindelijk graag bij de bijzondere momenten het allerliefst allebei de ouders erbij 
hebben, met zo min mogelijk gedoe!

HULP BIJ DE SCHEIDING 
Bij Goed uit elkaar! werken advocaten, mediators, kindercoaches, wijkrachtmedewerkers 
en andere hulpverleners samen. Zij bieden de begeleiding die bij jullie past. En ze helpen 
bij het vastleggen van praktische afspraken en het opstellen van een kindgericht ouder-
schapsplan. Uniek daarbij is de combinatie van gesprekken met jullie en de kinderen. 

25 GEZINNEN 
Deze begeleiding is nieuw. Professionals die al jaren ervaring hebben met het begeleiden 
van mensen bij scheiden werken nu samen om deze gezinnen verder te helpen. Er is 
plek voor 25 Hengelose gezinnen die uit elkaar gaan.  

MEER INFORMATIE
Je kunt je aanmelden via 
goeduitelkaar@wijkracht.nl of 
telefonisch:
Karin Dijkman 06 - 23 61 82 44
of Dries Visser  088- 945 57 22 .
Of kijk op www.wijkrachthengelo.nl >
wij bieden > projecten.

Goed uit elkaar! biedt passende oplossingen voor 
toekomstige ex-partners en hun kinderen.

Goed uit elkaar! is een samenwerking van Gemeente Hengelo,
Blankestijn advocaten,Kade praktijk voor gezins- en relatietherapie, 
Kindencoachlinda, Mediant, Mediation Groep Twente, Mieke Hampsink, 
Praktijk voor Jeugdhulp, training en intervisie, Praktijk Kostbaar kind, 
Van Straten familierecht advocaat, VZ advocaten, Wijkracht.

KOSTEN
Aan het eerste gesprek, de kinderge-
sprekken en het gezinsgesprek zijn geen 
kosten verbonden! Voor het mediation 
traject moet je een eigen bijdrage betalen, 
de hoogte daarvan is afhankelijk van jullie 
gezamenlijke inkomen/vermogen.

Dubbel applaus op de 
eindmusical en aan 

het sportveld!


