
Echtscheidingen
lopen in aantal weer
op. In 2005 waren er
33.000 echtschei-
dingen, exclusief
flitsscheidingen. De
vraag dringt zich op,
gelet op nieuwere
inzichten over de
gevolgen voor
kinderen, of echt-
scheiding  niet te snel

volgt op een tegenzittende relatie.
40% van de scheidingen is het gevolg
van botsende karakters en bij circa
25% is er sprake van ‘op elkaar
uitgekeken’ zijn. Is er een rol voor
mediators, advocaten, hulpverleners
om de beslissing tot echtscheiding
zelf aan de orde te brengen? Of wordt
er gewerkt vanuit het vaste gegeven
van de scheidingsbeslissing. Wat is
hierin een wenselijke situatie?

Recent heeft de Tweede Kamer
vastgelegd dat bij een echtscheiding
waarbij kinderen betrokken zijn,
verplicht een ouderschapsplan moet
worden opgesteld. Over het hoe en
waarom van het ouderschapsplan
worden geen concrete aanwijzingen
gegeven. Tijdens dit congres wordt
een nieuwe publicatie gepresenteerd
met een praktische aanpak van het
Ouderschapsplan. Door stroomlijning
van de aanpak wordt tevens voor-
komen dat mediators naar eigen
inzicht plannen opstellen, die de toets
van kwaliteit niet altijd kunnen
doorstaan.

Een ander aspect is dat het nog maar
de vraag is of voor echtscheidingen in
de nabije toekomst een rechter
noodzakelijk is, of dat kan worden
volstaan met een goede voorbereiding
door een mediator in combinatie met
werkzaamheden door een notaris.

Dan is uiteraard een blijvend thema, wat
het beste belang is voor het kind (of
kinderen) die in deze situatie ongevraagd
verzeild raken. Wat hebben ze daar zelf
over te vertellen? In hoeverre worden
kinderen betrokken bij een zorgplan en
wat is hun rol in het procesrecht?

Ten slotte, maar van groot belang, is er de
juridische component: wat zijn de
juridische consequenties van alle nieuwe
inzichten en regelingen. Ook hiervoor is
tijdens dit congres volop aandacht.

VVoooorr  wwiiee??
Dit congres is bedoeld voor mediators,
scheidingsbemiddelaars, notarissen,
advocaten, gezins- en relatietherapeuten,
jeugdbeschermers, docenten e.a.

DDeeeellnnaammee
Deelname aan dit congres is inclusief
congresmap, de boekuitgave Het
Ouderschapsplan, lunch & consumpties.

AAccccrreeddiittaattiiee
Voor accreditatie in bedoelde registers zijn
aanvragen ingediend bij NMI, VFAS en
BRVA.

kijk ook op www.echtscheidingscongres.nl



09.00 OOnnttvvaannggsstt  &&  rreeggiissttrraattiiee
U ontvangt hierbij de congresmap, waarin deelnemerslijst, naambadge,
schrijfmateriaal.

10.00 Opening
door dagvoorzitter

10.10 DDee  hheerrzziieenniinngg  vvaann  hheett  eecchhttsscchheeiiddiinnggssrreecchhtt
Prof.mr. M.V. Antokolskaia, hoogleraar privaatrecht in het bijzonder personen- 
en familierecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

10.45 OOuuddeerrsscchhaappssppllaann
L. Groenhuijsen, GZ psycholoog, orthopedagoog, heeft jarenlange ervaring als 
gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming en voert daarnaast
haar eigen adviespraktijk

11.30 Koffiepauze

12.00 EEcchhttsscchheeiiddiinngg::  jjee  oouuddeerrss  hheellppeenn
Dr. M. Delfos, ontwikkelingspsycholoog, onderzoeker, therapeute en
publiciste te Utrecht

12.45 LLuunncchhppaauuzzee
U krijgt een lunch aangeboden en u kunt tevens gebruik maken van 
de informatiemarkt

14.00 DDeeeellsseessssiieess  II
U kunt een keuze maken voor het bijwonen van een van de elf deelsessies,
te kiezen uit het overzicht op de volgende pagina’s.

15.15 Theepauze

15.45 DDeeeellsseessssiieess  IIII
U gaat nu naar de tweede deelsessie van uw keuze.

17.00 SSlluuiittiinngg
Informele afsluiting waarbij u nog een drankje en hapje krijgt aangeboden en nog 
eens met collega’ s kunt napraten.

Programma



11.. ‘‘  VVrraaggeennuuuurrttjjee’’    mmeett  TTwweeeeddee  kkaammeerrlleeddeenn..
Mevr. M. de Pater, Tweede kamerlid voor het CDA en mevr. E. Kalsbeek, Tweede kamerlid
voor de PvdA zijn bereid gevonden om in discussie te gaan met de deelnemers. Dit vragen-
uurtje of discussiebijeenkomst biedt u de mogelijkheid uw wensen en knelpunten vanuit
de praktijk te bespreken.

22.. VVrrooeeggeerr  wwoouu  iikk  ttrroouuwweenn........
Marjolein en Daniel, ‘ex-pubers’ en kinderen van gescheiden ouders aan het woord over
hun persoonlijke ervaringen met de scheiding van hun ouders, met hulp van bureau Visser
& van Lith.

33.. OOKKKKiiddss
In elke regio zijn  wel vormen van hulp bij (echt)scheiding en omgang met kinderen
aanwezig, variërend van een informatiepunt voor ouders en kinderen tot zeer intensieve
begeleiding van ex-partners met de omgang met hun kinderen. Mevr. H. Ooms, MCM,
(Collegio) en A. Janssens (Nieuwe Maan) gaan met u in op welke manier "OK Kids,
ouderschap blijft" de samenhang in en de kwaliteit van het aanbod wil verbeteren,
projecten en organisaties daarbij wil ondersteunen en de communicatie bevorderen.

44.. EErr  zziitt  eeeenn  ppaappppaa  bbiijj  mmiijjnn  HHaappppyy  MMeeaall  !!
Een ouderschapsplan kan heel veel regelen, maar hoe geef je nou invulling aan een
omgangsregeling?
Deze deelsessie gaat over de betekenis en de invulling van een omgangsregeling.
Welk belang hebben de kinderen bij een omgangsregeling?
J.Kuhn en mevr. A.Hardonk, beide raadsonderzoeker/bemiddelaar bij de Raad voor de
Kinderbescherming Rotterdam, geven u inzicht in bovenstaande kwesties vanuit het
perspectief van de Raadsbemoeienis.

55.. HHeett  zzoorrggmmooddeell::  hheett  oouuddeerrsscchhaappssppllaann  ddaatt  ooookk  wweell  
hheett  ‘‘  ggrrooeeiimmooddeell’’  wwoorrddtt  ggeennooeemmdd’’

Dit plan stelt ouders en kinderen in staat geleidelijk toe te groeien naar de voor
hen meest haalbare scheiding. Een ouderschapsplan op maat, dat bovendien
verstelbaar is.
Mr. C. van Leuven, raadsheer Familiekamer Gerechtshof Den Haag en 
mevr. drs. J.A. M.Hendriks, forensisch diagnosticus met veel ervaring op het
gebied van echtscheidingen. Zij heeft sinds 1998 een bureau dat zich richt op
pedagogische en psychologische consultatie en begeleiding.

66..  DDee  aannddeerree  ppaarrttnneerr
Over de hulp die advocaten, mediators en hulpverleners kunnen bieden aan
ouders die gaan scheiden. Ouders maken afspraken maar staan er vaak niet bij stil
dat de afspraken van grote invloed kunnen zijn als er een nieuwe partner komt.
Hoe ga je om met de gemaakte afspraken, als zij de nieuwe relatie zo beinvloeden.
Wat betekent het vormen van een stiefgezin na de scheiding?
Mevr. I. Heybroek-Hessels, Praktijk voor Ouder/Kind relaties

Overzicht van 11 deelsessies



Verantwoordelijke organisatie
De conferentie wordt georganiseerd onder auspiciën van
uitgeverij SWP, het tijdschrift Pedagogiek in Praktijk
Magazine De organisatorische verantwoordelijkheid valt
onder congresbureau Logacom te Amsterdam.

Voorwaarden
De deelnamekosten bedragen € 245,00 excl. btw p.p.,
inclusief conferentiemap, de boekuitgave ‘Het
ouderschapsplan’ lunch en consumpties.

Korting- en annuleringsregeling
Bij meerdere deelnemers uit één instelling: 2e deelnemer
5%, 3e en volgende deelnemers 10% korting.
Leden/aangeslotenen bij NMI/VFAS of Phorza krijgen 
€ 25,00 extra korting. Studenten hebben recht op 20%
korting, ongeacht het aantal. Studentenkorting wordt
alleen verstrekt bij het inleveren van een leesbare kopie van
uw collegekaart.

Annuleringsregeling
Annulering tot drie weken voor aanvang 75% restitutie,
tot twee weken voor aanvang 50% restitutie, later volgt
geen restitutie. Bij verhindering heeft een deelnemer het
recht zich zonder kosten te laten vervangen, mits tevoren
aan de organisatie gemeld.

On line aanmelding
U kunt zich on-line aanmelden via www.logacom.nl

Datum en plaats
Dinsdag  23 mei  2006, congrescentrum De Meervaart te
Amsterdam. Een gedetailleerde routebeschrijving alsmede
een OV-reisplan ontvangt u bij de toezending van het
materiaal.

Nadere informatie
Logacom, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam
T 020 - 320 33 64, F 020 - 330 80 40
Organisatie: Arjen Metz, respond@logacom.nl
Programma: Paul Roosenstein, planning@logacom.nl

Inschrijving

AANMELDINGSBON

❐ Neemt deel aan het hierboven gekozen congres op 23 mei 2006. De kosten ad. € 245,- (excl. btw) per persoon zullen na ontvangst van
de factuur binnen veertien dagen worden voldaan.

❐ Wij wensen gebruik te maken van de kortingsregeling: lid NMI-VFAS-PHORZA/ Meerpersoonskorting / studentenkorting*. Bij
meerpersoonskorting: namen/functies overige deelnemers op een apart vel vermelden. Bij studentenkorting op de bon invullen bij
Functie: student en bij Instelling/Organisatie: naam en adres van de opleiding, leesbare kopie van collegekaart opsturen.

*s.v.p. omcirkelen wat van toepassing is

Ik wens deel te nemen aan de volgende deelsessies: Voorkeur 1                   Reserve 1
Voorkeur 2                   Reserve 2

Datum: Handtekening:

Voorletters/naam: M/V*

Functie:

Instelling/Organisatie:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoon: Fax: E-mail:

Factuuradres  Als bovenstaand

Factuuradres  Anders t.w. .............................................................................................................................................................................

FFaaxxeenn  kkaann  ooookk
002200  --  333300  8800  4400

Deze bon in envelop zonder postzegel zenden aan:

Logacom / ES
Antwoordnummer 9090 / 1000 VV AMSTERDAM

✄
(s.v.p. in blokletters invullen)



77.. KKiinnddeerreenn  eenn  hheett  eecchhttsscchheeiiddiinnggssrreecchhtt
Over omgang, (on)welbevinden van kinderen en spel- en praatgroepen voor kinderen.
Zijn er aantoonbare effecten van de wetswijziging uit 1998: het voortduren van het
gezamenlijk ouderlijk gezag? Hoe kan de positie van het kind, de meest kwetsbare
partij bij scheiding, verder worden versterkt?
dr. E. Spruijt, scheidingsonderzoeker aan de Universiteit van Utrecht

88.. DDee  sscchheeiiddiinnggssbbeemmiiddddeellaaaarr::  hhuuiissaarrttss  iinn  ((eecchhtt))sscchheeiiddiinnggeenn..
Indien het initiatief-wetsvoorstel Luchtenveld door de Eerste Kamer wordt
aangenomen, krijgen de bemiddelaar (mediator) en de scheidingsbemiddelaar een
wettelijke basis. Gesteld kan worden dat de scheidingsbemiddelaar wel steeds ook
mediator is, maar dat het omgekeerde niet het geval is. In deze deelsessie wordt
ingegaan op de verschillende aspecten van de taak van de scheidingsbemiddelaar bij
(echt)scheidingen.De rol van de scheidingsbemiddelaar laat zich goed vergelijken met
die van de huisarts: hij of zij doet heel veel zelf maar weet ook wanneer doorverwezen
moet worden naar specialisten.
Mevr. mr. E. Loeb en mr. F. Schonewille, Rechtenfaculteit Universiteit van Utrecht

99.. OOvveerr  hheett  kkiinndd  ooff  mmeett  hheett  kkiinndd??""
oovveerr  ddee  ppllaaaattss  vvaann  kkiinnddeerreenn  zzeellff  bbiijj  hheett  mmaakkeenn  vvaann  eeeenn  oouuddeerrsscchhaappssppllaann

Mevr. E.A. Groenhuijsen, (GZ psycholoog, orthopedagoog generalist)  heeft in haar
jarenlange ervaring als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming en
daarnaast in haar eigen Adviespraktijk, honderden ouders en kinderen gesproken en
geadviseerd.

1100.. MMeett  zzaannddkkaasstteelleenn  bboouuwweenn
Het Amerikaanse zandkastelenprogramma biedt kinderen kansen om de
echtscheiding te overleven. Hoe werkt het en hoe kan het in mediation worden
ingepast?
Mevr. drs.  M. Visser en mevr. L. van Lith, Mediationpraktijk Visser&van Lith te Alkmaar
en licentiehouders van het zandkastelenprogramma.

1111.. JJEESS!!    HHeett  ZZwwoollsscchhee  BBrruuggpprroojjeecctt
JES! (Jij En Scheiding) is een cursus voor kinderen en ouders in de periode rondom de
scheiding. Deze cursus is nieuw. Tijdens deze deelsessie wordt de cursus aan u
gepresenteerd en er is gelegenheid het materiaal te bekijken. Tevens zal besproken

worden op welke manier het opstellen van een ouderschapsplan past
binnen JES! Het Zwolsche brugproject.
Mevr. T. van den Berg en mevr. G. Wilbrink, auteurs van JES!

Vervolgverzicht van 11 deelsessies



Congres     23 mei 2006 - De Meervaart Amsterdam

Het Ouderschapsplan,
praktische en juridische aspecten,
de positie van het kind en andere
elementen bij echtscheiding

Bedoeld voor

Mediators
Advocaten
Jeugdbescherming
Pedagogen

Met medewerking van
onder meer

Masha Antokolskaia
Liesbeth Groenhuijsen
Martine Delfos
Marleen de Pater,
Ella Kalsbeek,

Ed Spruijt
Cees van Leuven
Annelies Hendriks
Fred Schonewille
Herma Ooms
Marieke Visser
Lianne van Lith
Tineke van den Berg
Ietje Heijbroek


