
Wij zijn er voor iedereen die hier vragen over heeft en op zoek is naar informatie of advies.

Maak een afspraak voor het Spreekuur Scheiden, samen bekijken we wat je
kunt doen. Het is gratis en voor iedereen.

Op elke 1e en 3e donderdag van de maand is er vanaf 10.00 uur een Spreekuur Scheiden in het
kantoor van MDFlevoland (Meenthoek 10). Het spreekuur is gratis en voor iedereen. Er is een
maatschappelijk werker en medewerker van Lisa Lelystad, samen bekijken we wat je kunt doen.

Scheidingsloket
Samen goed uit elkaar

Dé plek voor informatie en advies
over opvoeden, opgroeien en
ontwikkeling.

Heb je als ouder vragen of zorgen? Neem dan contact met ons op. Bel of stuur een e-mail
naar Lisa. Ook als leerkracht, familie of professional kan je vragen stellen. Zoals:

Stel je vraag

Hoe vertel ik mijn partner dat ik wil scheiden?
Ik ga scheiden. Wat moet ik regelen voor mijn kinderen?
Ik moet een ouderschapsplan maken. Kan ik hulp krijgen?
Thuis lopen de spanningen op. Wat kan ik daar aan doen?

Bij het Scheidingsloket staan betrokken professionals voor je klaar, zoals een (school)maatschappelijk werker,
mediator, financieel adviseur, advocaat en medewerkers van Lisa Lelystad.

Stel je vraag! Bel 088-0029922 of stuur een e-mail naar info@lisalelystad.nl. Wij
beantwoorden je vraag en verwijzen je zo nodig direct door naar de juiste professional.

Scan de code
Bekijk het handige stappenplan
'Stap voor stap scheiden' op de
website van Lisa Lelystad! 

Spreekuur Scheiden
Maak een afspraak via de receptie van
MDFlevoland (0320 211700) of stuur
een e-mail naar info@lisalelystad.nl

Spreekuur Scheiden

Handige tools
Op de website van Lisa Lelystad vind je het handige stappenplan 'Stap voor stap scheiden'.
Ook hebben we diverse tools voor professionals om ouders en kinderen in scheidingssituaties
te begeleiden. Voor in de klas of tijdens bijeenkomsten en trainingen. 
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