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Heeft u vragen over uw (verbroken)
relatie? Maakt u zich zorgen over het
effect van de scheiding op uw kinderen?
Of verloopt de communicatie met uw
(ex-)partner niet zoals u zou willen?
Het Steunpunt Relaties & Scheiding kan
u ondersteunen bij relatieproblemen en
tijdens of na een scheiding.

Wie kan er bij ons terecht?

Het Steunpunt is er voor iedere inwoner van de
gemeente Landgraaf die moeilijkheden heeft in zijn
relatie of met zijn of haar (ex-)partner. Of u nu
overweegt uit elkaar te gaan, te gaan scheiden of al
gescheiden bent, samenwoont of getrouwd bent, met
of zonder kinderen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

U kunt ons alle vragen over scheiding of de gevolgen
van het verbreken van een relatie stellen. Zo kunt
u informatie krijgen over de juridische aspecten, de
financiële gevolgen en andere praktische zaken. We
kunnen u ook helpen als u ondersteuning nodig heeft
bij het verwerken van de emoties die het uit elkaar
gaan met zich mee brengen.

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?
Ik twijfel over scheiden of bij elkaar blijven. Zijn er nog
mogelijkheden om aan onze relatie te werken?
Ik wil scheiden. Hoe zit een scheidingsprocedure in elkaar?
Wat verandert er financieel na de scheiding?
Wie blijft er in het huis wonen?
Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?
Hoe blijven we goede ouders voor de kinderen?
De omgang met de kinderen loopt stroef. Wat kan ik doen?
Hoe kan ik de communicatie verbeteren?
Hoe verwerk ik mijn scheiding?
Ik maak me zorgen over de kinderen. Wat kan ik doen?
Een samengesteld gezin. Hoe nu verder?

