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OMGANGSHUIS
Het omgangshuis is bedoeld voor kinderen en gezinnen in complexe scheidingssituaties en gezinnen waarbij er (langere
tijd) geen omgang is tussen kind en een van de ouders

Voor wie?
Goede onderlinge afspraken tussen ouders over de omgangsregeling met hun kind zijn niet vanzelfsprekend. Geregeld
komen ze moeizaam tot stand of worden bestaande regelingen niet nagekomen.
Vaak is er bij aanmelding voor het Omgangshuis geen contact
tussen de jeugdige(n) en een van de ouders. Het niet hebben
van contact kan bij jeugdigen kan leiden tot problemen in de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarom is het belangrijk
dat jeugdigen met allebei de ouders contact houden. Ook als
hun ouders uit elkaar zijn.

Waarom specifieke begeleiding?
Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Veel jeugdigen hebben last van de problemen die rondom een scheiding ontstaan. Dit kan zich uiten 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 14 jaar. Met behulp van de inzet van het Omgangshuis kan
contactherstel tussen jeugdige en ouder worden gerealiseerd
en kan de communicatie tussen de ouders tot stand worden
gebracht en verbeterd.

Unieke aanpak
De begeleiding vindt plaats onder leiding van ervaren professionals. De ontmoetingsruimten van het Omgangshuis zijn
kindvriendelijk en veilig. De professionals van Horizon ondersteunen en begeleiden zowel de jeugdige(n) als de ouders
bij het herstellen van het contact, geven psycho-educatie en
bemiddelen in de ouderschapscommunicatie.
Herstellen van contact
Het doel van het traject in het omgangshuis is het herstellen van het contact tussen jeugdige(n) en ouder. Tijdens de
omgangsmomenten wordt met behulp van de professionals
het contact hersteld en verstevigd voor zelfstandige omgang
in de toekomst. Het omgangshuis begeleidt ouders om in het
belang van hun kind te denken en te handelen.

‘Komen tot een duurzame omgangsregeling’

OMGANGSHUIS

AMBULANTE TEAM

Wanneer de communicatie tussen ouders moeizaam verloopt
kunnen ze gebruik maken van het zogenoemde ‘5-gesprekken model’. Tijdens deze gesprekken wordt gewerkt aan de
omslag van ex-partner naar samen ouder zijn.

Werkwijze
In het omgangshuis wordt gewerkt met de methode ‘ouderschap blijft’. Dit betekent dat de gesprekken in principe met
beide ouders samen worden gevoerd. Tijdens de intake wordt
een planning van omgangsmomenten aan de ouders voorgelegd en worden er afspraken gemaakt. Vervolgens zijn er
maximaal 8 omgangscontacten onder begeleiding tussen de
kinderen en hun ouder. Het traject duurt ongeveer een half
jaar. In de tussenevaluaties wordt het verloop van het traject
besproken en worden afspraken gemaakt voor het vervolg

van het traject.
Het verloop van de omgangsbegeleiding wordt aan het einde
vastgelegd in een verslag. Beide ouders ontvangen deze rapportage. Daarin staan ook de praktische afspraken over de
omgangsregeling. De rapportage wordt vervolgens verstuurd
naar de verwijzer, veelal de Rechtbank, raad voor de kinderbescherming of het wijkteam.

Samenwerking
Vanuit het omgangshuis wordt samengewerkt met alle hulpverlenende instanties, die bij het gezin betrokken zijn zoals
wijkteam, jeugdbescherming en raad voor kinderbescherming.
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Ouderschapblijft.nl
Conflictueuze scheidingen hebben hele nare gevolgen voor de
betrokken kinderen. Dat werd helaas extra duidelijk door de
publiciteit rond enkele grote incidenten de afgelopen jaren.
Dat had echter ook een groei van belangstelling voor hulp bij
scheidingsvragen tot gevolg. Zo nam het aantal gebruikers
van de methodiek ‘Ouderschap Blijft’ flink toe.
De methodiek ‘Ouderschap Blijft’ is ontwikkeld door jeugdhulporganisaties en maatschappelijk werk die met ouders en
kinderen in complexe scheidingssituaties werken. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) nam de methodiek in 2014 op in
de Databank Effectieve Interventies. De Landelijke Vereniging
Ouderschap Blijft waarborgt training, doorontwikkeling en de
kwaliteit van de methodiek.

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.

@Horizonjeugd

/horizonjeugdzorgonderwijs
/company/horizon-jeugdzorg
/horizonjeugdzorg
www.horizon.eu

