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OMGANGSHUIS
Jeugdigen tussen 0 en 12 jaar en hun gescheiden of scheidende ouders/opvoeders kunnen terecht bij het Omgangshuis
van Horizon. Het Omgangshuis ondersteunt hen bij de totstandkoming van een aanvaardbare omgangsregeling.

Voor wie

Waarom specifieke begeleiding

Goede afspraken tussen ouders/opvoeders over een omgangsregeling komen niet altijd vanzelfsprekend tot stand. Of
de bestaande omgangsregeling wordt niet nagekomen. Via
een beschikking van de rechtbank of een vrijwillige aanmelding via een gecertificeerde instelling kunnen ouders/opvoeders zich dan aanmelden bij het Omgangshuis.

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Veel jeugdigen hebben last van de problemen die rondom een scheiding ontstaan. Dit uit zich dan in gedragsproblemen, ouders/opvoeders raken in meer of mindere mate de
regie kwijt of de schoolresultaten van de jeugdige(n) blijven
achter. Het Omgangshuis biedt kortdurende begeleiding aan
zowel ouders/opvoeders als hun kinderen in de leeftijd van 0
tot 12 jaar. Met een tijdige inzet van het Omgangshuis kan de
impact van de scheiding verminderd worden.

Vaak is er bij aanmelding bij het Omgangshuis al een tijdje
geen of weinig contact tussen de jeugdige(n) en één van de
ouders/opvoeders. Voor jeugdigen spelen beide ouders/opvoeders een belangrijke rol in hun leven. Als hun vader en
moeder uit elkaar gaan, is het belangrijk dat zij met allebei
contact houden. Geen of nauwelijks contact kan bij jeugdigen
leiden tot problemen in de sociaal- emotionele ontwikkeling.

Unieke aanpak
Op een neutrale locatie in het centrum van Rotterdam biedt
Horizon het Omgangshuis aan. De begeleiding vindt plaats
onder leiding van ervaren professionals. De ontmoetingsruimten van het Omgangshuis zijn
kindvriendelijk en veilig. Wanneer het contact tussen ouder
en jeugdige(n) hersteld moet worden, kan dit onder begeleiding van Horizon professionals.

‘Komen tot een duurzame omgangsregeling’

OMGANGSHUIS

AMBULANTE TEAM

Herstellen van contact
Ouders/opvoeders organiseren zelfstandig en in onderling
overleg binnen maximaal zes maanden een omgangsregeling
die recht doet aan de jeugdige(n). Waarin zij zich beiden kunnen vinden en die zij vervolgens voortzetten. Het Omgangshuis begeleidt hen daarbij. Dit kan ook betekenen dat een
professional helpt bij het herstellen of verstevigen van het
contact tussen de jeugdige(n) en één van de ouders/opvoeders. Dit gebeurt tijdens begeleide omgangsmomenten.

Werkwijze
Er wordt gewerkt met de methode ‘ouderschap blijft’ en in
principe worden gesprekken met beide ouders gezamenlijk
gevoerd. In de intake wordt de planning van omgangsmomenten aan u voorgelegd en worden afspraken gemaakt.

Vervolgens zijn er verschillende begeleide omgangscontacten
tussen de kinderen en hun ouders/opvoeders. De frequentie
en de duur van de omgangscontacten verschillen per situatie,
maar meestal zijn dit een stuk of acht contacten. Op basis
van tussenevaluaties met de ouders/opvoeders passen we de
omgangsbegeleiding aan of bouwen we deze af.
Het verloop van de omgangsbegeleiding leggen we vast in
een verslag. Beide ouders/opvoeders ontvangen deze rapportage, waarin ook de praktische afspraken over de omgangsregeling staan. Deze rapportage sturen we, indien van
toepassing, aan de rechtbank en/of de Raad voor de Kinderbescherming.

Voor meer informatie:

Bezoekadres:

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Mozartlaan 150
3055 KM Rotterdam
T: 0800 45 67 899
E: ozo.jeugdzorg@horizon.eu

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs
Schiedamse dijk 73 A
3011 EL Rotterdam
T: 010 2019095

Aanmelden
Het wijkteam, jeugdbescherming, de huisarts of jeugdarts
of (de rechter) kan doorverwijzen naar het Omgangshuis. In
overleg met ouders/opvoeders bekijken we of het programma
een passende oplossing is voor de problemen binnen het
gezin.

Samenwerken
We bieden jeugdigen een duidelijk perspectief: zo snel mogelijk terugkeren naar huis, de eigen school en de wijk. Daarom
werken we samen met andere organisaties, zoals de Opvoedpoli, aan maatschappelijke re-integratie. Zodat jeugdigen
sneller weer grip op hun leven krijgen en we gezamenlijk de
terugkeer naar huis kunnen bevorderen.

Over Horizon
Horizon onderwijst, begeleidt en behandelt jeugdigen en
gezinnen met ernstige, complexe problemen. Dit doen
we op meerdere locaties in Zuid-Holland en Gelderland.
Kernelementen in ons handelen zijn verbinding maken,
verantwoordelijkheid nemen, mensen aanspreken en
verantwoordelijk maken voor hun eigen leven. Voor veel
cliënten is een gedragsverandering nodig om weer grip
te krijgen. Het vernieuwen van de gezagsverhoudingen
is hier een wezenlijk onderdeel van. Dit is leidend in
zowel ons speciaal onderwijs als onze jeugdzorg.
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