
Geef ieder kind in een
scheiding een stem

 www.kindbehartigerseindhoven.nl
info@kindbehartigerseindhoven.nl



Wij zijn Kindbehartigers Eindhoven

Kindbehartigers Eindhoven biedt een plek voor 
kinderen van 4 tot 18 jaar die te maken hebben met 
een scheiding van hun ouders. Het liefst zo vroeg 
mogelijk in het scheidingsproces bieden we 
ondersteuning aan het kind en zijn of haar ouders. 

Voor kinderen …

Kindbehartigers Eindhoven treedt op als 
vertrouwenspersoon voor het kind. We luisteren en 
spelen waardoor de beleving van het kind helder 
wordt, plaatsen deze samen met het kind in 
perspectief, geven uitleg en vertalen de stem van 
ieder kind naar de ouders. Ook geven we het kind 
een plek voor zijn of haar rouwproces.

Praten lucht op! 

en hun ouders.

We adviseren en ondersteunen de ouders bij de 
scheidingsmelding, over de beleving van kinderen in 

hun specifieke scheidingssituatie en hoe ouders hun 
kinderen kunnen begeleiden in deze fase van hun 
leven.  

Hoe?

• Een traject duurt gemiddeld 3 maanden. Eerst is 
er een kennismaking met de ouders. Ouders 
geven beiden toestemming voor het traject. 

• Daarna zijn er wekelijkse of tweewekelijkse 
gesprekken met de kinderen waarbij we aan de 
slag gaan rondom verschillende thema’s: 

	 ✓ Hallo! Wij gaan kennismaken 
	 ✓ Alles wat ik voel: gevoelens & gedachten 
	 ✓ Verleden & herinneringen: jouw levenslijn 
	 ✓	 Eigen	krachten	&	afspraken:	wie	heeft	welke	
  taak? 
	 ✓ Nieuwe start: toekomst

We maken gebruik van verschillende creatieve 
werkvormen en spellen, waarbij ook kinderen 
met weinig taal via non-verbale spelen hun 
verhaal kunnen doen. 



• Tot slot is er een afsluitend gesprek met ouders
rondom de terugkoppeling van de beleving van 
de kinderen. Als kinderen dit wensen zal dit 
gesprek samen met de kinderen kunnen 
plaatsvinden. 

Zijn hier kosten aan verbonden?

Nee! Het is geheel gratis voor de kinderen in 
Eindhoven. Gemeente Eindhoven maakt het 
mogelijk om op een laagdrempelige manier vanuit 
het preventieve kader gebruik te kunnen maken van 
een Kindbehartiger voor kinderen en hun ouders. 
Ieder kind in een zo vroeg mogelijk stadium een 
eigen plek in het scheidingsproces. 

Heb ik een verwijzing nodig?

Nee, er is geen verwijzing of indicatie nodig vanuit 
WIJEindhoven of huisarts om te kunnen starten. 
U kunt zelf contact met ons opnemen.

Waar?

De gesprekken vinden plaats in onze 
kindvriendelijke praktijkruimte midden in het 
centrum van Eindhoven (adres: Paradijslaan 30, 
5611KN Eindhoven). Ook gesprekken op locatie zijn 
mogelijk. 

Welkom!

Wij, Anke Vliegenberg, Christel Colleij en 
Anja Peeters, hebben onze expertise gebundeld. 
Als Kindbehartigers Eindhoven begeleiden wij 
kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in 
scheidingssituaties. Onze missie is dat alle kinderen 
een eigen stem krijgen voor, tijdens of na een 
scheiding, zodat ze met een vertrouwd en veilig 
gevoel weer verder kunnen gaan. 



Nog vragen?

Je kunt ons mailen via info@kindbehartigerseindhoven.nl. 
Binnen 2 werkdagen nemen we contact met je op.

Liever bellen? 

 Anja:  06-24 35 42 39

 Christel: 06-20 04 68 88

 Anke: 06-22 78 06 06

  
 


