alkmaar

Uit elkaar, met 1 plan
spreekuur in het Centrum voor Jeugd en Gezin

www.cjgalkmaar.nl

‘Uit elkaar, met 1 plan’

Ik wil weg bij mijn partner, maar ik weet niet wat er allemaal op
me af gaat komen.
Ik heb geen inkomsten, wat nu?
Hoe kom ik aan woonruimte?
Heb ik een advocaat nodig?
Hoe vertel ik het de kinderen?
Hoe maak ik een ouderschapsplan?
We zijn uit elkaar, maar de omgangsregeling loopt niet, wat nu?
Ik krijg geen alimentatie.
Mijn kind is sinds de scheiding heel stil en teruggetrokken.
Hoe maak ik goede afspraken met mijn nieuwe partner over de
opvoeding van de kinderen?

Spreekuur ‘uit elkaar, met 1 plan’

Wanneer u uit elkaar gaat, komt er veel op u af. Om u op weg te helpen,
hebben we een speciaal spreekuur ingesteld. Vanaf donderdag
5 september 2013 kunt u hiervoor terecht in het Centrum voor Jeugd en
Gezin Alkmaar Noord. Ons team is samengesteld uit professionals met
verschillende deskundigheid, waardoor we kunnen helpen bij financiële en
juridische aspecten, opvoedkundige vragen, vragen over afspraken met de
ex-partner en vragen over nieuwe stiefgezinnen.
Het team bestaat uit:
-maatschappelijk werk
Met vragen of advies over communicatie, relaties en verwerking kunt u
terecht bij de maatschappelijk werker. Hij of zij is uw eerste contactpersoon
en blijft uw contactpersoon tijdens de begeleiding.
-sociaal raadslieden
Heeft u recht op een uitkering of toeslagen van de Belastingdienst? Hoe
zit dat met huisvesting? Wie kan u eigenlijk juridisch begeleiden bij uw
scheiding, en hoe gaat dit in zijn werk? Dit soort vragen kunt u stellen aan
de sociaal raadslieden. Bij de feitelijke echtscheidingsprocedure kunnen
wij u niet begeleiden, hiervoor moet u altijd een advocaat of een mediator
inschakelen. De kosten voor mediation of een advocaat zijn afhankelijk van
uw inkomen.
-opvoedadviseurs
Vragen over de verwerking van de scheiding door kinderen, of andere
vragen over de opvoeding, kunt u stellen aan de opvoedadviseur. Dit kan
vooraf, tijdens of na de scheiding. Zij kan in een vroeg stadium meedenken
en tips en adviezen geven om u te ondersteunen in de opvoeding.
Wij hebben daarnaast
contact met een aantal
advocatenkantoren die
(juridische) vragen direct
kunnen beantwoorden en die
u bij kunnen staan in mediation
of een juridische procedure.*
*de keuze voor een
advocatenkantoor is
vrijblijvend, u kunt ook voor
een ander kantoor kiezen.

De werkwijze

Het spreekuur is gratis en voor iedereen toegankelijk. U kunt telefonisch of
per e-mail een afspraak maken. Het spreekuur is elke donderdagochtend
van 9.00 tot 11.00 uur in het Centrum voor Jeugd en Gezin Alkmaar Noord.
Wij kijken samen met u naar alle vragen en naar de hulp die het meest
passend is.

Contactgegevens:

Locatie spreekuur: Centrum voor Jeugd en Gezin
Arubastraat 2, Mare Nostrum.
Iedere donderdag (vanaf 5 september 2013) tussen 9.00-11.00 uur.

Afspraak maken voor het spreekuur:

De Wering, telefoon: 088-0075000 of e-mail: info@stichtingdewering.nl
(graag onder vermelding van het spreekuur ‘uit elkaar met 1 plan’).
Wijzigingen in het spreekuur (bijvoorbeeld in vakantieperiodes) staan op
www.cjgalkmaar.nl. U kunt daar ook terecht voor meer informatie over het
CJG.
Wij zijn ook te vinden op Facebook.

