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Wilt u gaan scheiden of denkt u er over na?
Zorg dat u goede afspraken maakt. Op de website van het Juridisch Loket vindt u uitleg,
advies en een stappenplan.
Komt u er niet uit? Neem contact op met het Sociaal Team.
Juridisch Loket Groningen
Het Juridisch Loket geeft gratis juridisch advies in Groningen. Kom naar het inloopspreekuur
en stel uw vraag. Een afspraak is niet nodig.
Inloopspreekuur:
maandag en donderdag tussen 9.00 - 11.00 uur
dinsdag 14.00 - 16.00 uur
Coehoornsingel 4
9711 BS Groningen
0900 80 20
www.juridischloket.nl/groningen
Sociaal Team
www.midden-groningen.nl/sociale-teams

Juridisch Loket - echtscheiding
www.juridischloket.nl/echtscheiding

Gaat u scheiden en heeft u kinderen onder de 18 jaar?
Dan moet u samen een ouderschapsplan maken. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld de
zorg en opvoeding na de scheiding, kinderalimentatie en communicatie. Kijk op de website
van de Rijksoverheid voor meer informatie.
In het leven van uw kinderen gaat veel veranderen. Geef ze aandacht, steun en begrip. Bekijk
de tips hoe u dit het beste kunt doen op de website Stichting Jonge Helden. Ook de website
Opvoeden.nl biedt informatie en advies.
Komt u er niet uit? Neem contact op met het Sociaal Team van de gemeente. Zij helpen u
verder.
Opvoeden.nl - scheiden en kinderen
www.opvoeden.nl/scheiden-en-kinderen
Sociaal Team
www.midden-groningen.nl/sociale-teams
Jonge Helden, stichting
www.stichtingjongehelden.nl
Rijksoverheid - ouderschapsplan
www.rijksoverheid.nl/ouderschapsplan

Krijgt u een nieuwe relatie?
Uw kind krijgt dan te maken met een stiefvader of stiefmoeder en soms ook met stiefbroertjes
en stiefzusjes. Iedereen in zo’n nieuw gezin moet leren omgaan met elkaar. Nieuw Gezin
Nederland geeft informatie en tips. Kijk op hun website.
Nieuw Gezin Nederland - stichting voor stiefgezinnen
www.nieuwgezin.info

Wilt u meer weten over omgangsregeling, alimentatie en
geldzaken?
Ook na de scheiding moet(en) uw kind(eren) met beide ouders kunnen omgaan. Daarom

wordt in het ouderschapsplan een omgangsregeling vastgelegd. Beide ouders moeten zich
daaraan houden. Zorgt uw ex-partner ervoor dat u uw kind niet mag zien? Kijk op de website
van de Rijksoverheid wat u kunt doen.
Als uw kind na de scheiding bij u woont, moet uw ex-partner alimentatie voor uw kind betalen.
Lees meer op de website van Rijksoverheid. Betaalt uw ex-partner niet? Neem contact op met
het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO helpt u om de alimentatie
toch te krijgen.
Voor juridisch advies of rechtsbijstand kijkt u op de website van het Juridisch Loket.
Juridisch Loket
0900 80 20 (€ 0,25 per minuut)
www.juridischloket.nl
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen - LBIO
Postbus 8901
3009 AX Rotterdam
010 289 48 90
www.lbio.nl
Rijksoverheid - kinderalimentatie
www.rijksoverheid.nl/kinderalimentatie
Rijksoverheid - ouderschapsplan
www.rijksoverheid.nl/ouderschapsplan
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