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Professionele Ontmoeting 
Donderdag 19 maart 2020 
 

 
 

De Rechtbank Rotterdam, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Jeugdbescherming West, 

de Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam-Dordrecht, de gemeente Rotterdam, 

Jeugdteams Zuid Holland Zuid en de Rotterdamse Orde van Advocaten organiseren op  

19 maart 2020 (middag) een Professionele Ontmoeting met als thema:  

 

Parallel ouderschap 

Wat houdt het in en (wanneer) biedt het uitkomst? 

 

Deze professionele ontmoeting is een vervolg op de bijeenkomst van 27 februari 2014 die als 

thema had “Kinderen in ‘vecht’scheidingen”, de bijeenkomst van 8 oktober 2015 met als 

thema “De bijzondere curator”, de bijeenkomst van 9 maart 2017 met als thema 

“‘Vecht’scheiding: doorgaan of stoppen” en de bijeenkomst van 1 november 2018 met het 

thema “Complexe mensen in complexe scheidingen”. 

 

De ontmoeting vindt plaats in Het Kasteel (Sparta Stadion, Spartapark Noord 1)  

te Rotterdam. Een routebeschrijving is bijgevoegd. Gratis parkeren op P5 (terrein van Sparta). 

 

Het programma: 

12.30 – 12.45 uur  inloop  

12.45 – 13.00 uur  opening door dagvoorzitter Robine de Lange, president rechtbank 

   Rotterdam 

13.00 – 13.55 uur  Heleen Koppejan, parallel ouderschap en ouders 

13.55 – 14.50 uur  Martine Delfos, parallel ouderschap en kinderen 

14.50 – 15.20 uur  pauze 

15.20 – 16.15 uur  Cees van Leuven, de eerste ervaringen met de schotten aanpak 

16.15 – 17.00 uur  paneldiscussie 

17.00 – 18.00 uur  borrel 



 

Aanmelden: 

Graag vernemen wij of u deze middag wilt bijwonen; het aantal plekken (per beroepsgroep) is 

beperkt. Er zijn geen kosten verbonden aan het bijwonen van deze middag.  

U kunt zich aanmelden door: 

 

 

 

 

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.  

 

 

Rechtbank Rotterdam, teams Familie en Jeugd 

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 

Jeugdbescherming West 

Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Dordrecht 

Orde van Advocaten, arrondissement Rotterdam 

Gemeente Rotterdam 

Jeugdteams Zuid Holland Zuid 

 

 

 

 

 

 

 

  



Routebeschrijving: 

 

Adres: 

Sparta Stadion 

Spartapark Noord 1 

3027 VW Rotterdam 

 

Openbaar vervoer 

Tramlijn 8 en buslijn 38 stoppen naast het stadion.  

Tramlijn 4, 21 en 23 stoppen nabij het stadion. Metrohalte Marconiplein is op slechts 5 

minuten loopafstand van het Sparta Stadion. 

 

Met de auto 

Vanuit de richting Utrecht / Gouda: 

U neemt de A12 richting Rotterdam. Bij Gouda gaat deze weg over in de A20 richting 

Rotterdam. U neemt dan de afslag Spaanse Polder (afrit 12). 

Beneden aangekomen bij de stoplichten rechtsaf. Na ± 900 m, bij de vierde stoplichten, gaat u 

linksaf de Spaanseweg op. U gaat rechtdoor tot aan de stoplichten, daar gaat u rechtsaf. Na 

100m gaat u weer rechtsaf, onder het viaduct door en u ziet direct aan uw rechterkant het 

stadion liggen. 

 

Vanuit de richting Breda / Dordrecht: 

U neemt de A16 richting Rotterdam. De Brienenoordbrug over richting Den Haag A20. U 

blijft even op de A20 richting Den Haag rijden daarna de afslag A20 Hoek van Holland. U 

neemt de afslag Spaanse Polder (afrit 12). Beneden aangekomen bij de stoplichten rechtsaf. 

Na ± 900 m, bij de vierde stoplichten, gaat u linksaf de Spaanseweg op. U gaat rechtdoor tot 

aan de stoplichten, daar gaat u rechtsaf. Na 100m gaat u rechtsaf, onder het viaduct door en u 

ziet direct aan uw rechterkant het stadion liggen. 

 

Vanuit de richting Hoek van Holland: 

U neemt de A20 richting Rotterdam en de afslag Spaanse Polder (afrit 12). 

Beneden aangekomen bij de stoplichten rechtsaf. Na ± 900 m, bij de vierde stoplichten, gaat u 

linksaf de Spaanseweg op. U gaat rechtdoor tot aan de stoplichten, daar gaat u rechtsaf. Na 

100m gaat u rechtsaf, onder het viaduct door en u ziet direct aan uw rechterkant het stadion. 

 

Vanuit de richting Amsterdam / Den Haag: 

Via de A4 gaat u over naar de A13 richting Rotterdam. Bij het knooppunt Kleinpolderplein 

neemt u de afslag Hoek van Holland / Europoort A20. U neemt dan de afslag Spaanse Polder 

(afrit 12). Beneden aangekomen bij de stoplichten rechtsaf. Na ± 900 m, bij de vierde 

stoplichten, gaat u linksaf de Spaanseweg op. U gaat rechtdoor tot aan de stoplichten, daar 

gaat u rechtsaf. Na 100m gaat u rechtsaf, onder het viaduct door en u ziet direct aan uw 

rechterkant het stadion. 

 

Parkeren doet u gratis op veld P5, volg de instructies van de parkeerwachten.  


