Ouderschap Blijft
Binnen de regio Midden-Holland (de gemeentes Gouda, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Krimpenerwaard) bieden we het traject
Ouderschap Blijft. Binnen Ouderschap Blijft bieden we gescheiden ouders
een maatwerk traject aan wat bestaat uit ouderschapsbemiddeling en
aangevuld kan worden met omgangsbegeleiding. Het doel van het traject
is om als ouders te komen tot een samenwerking, waarbij het kind op een
zo goed mogelijke manier contact kan hebben met beide ouders.
Bovendien kunnen ouders na het traject met elkaar afspraken maken over
de zorg- en omgangsregeling.
Wat is Ouderschap Blijft?

afspraken met elkaar kunnen maken. Zo is en

Ruim 3.000 kinderen per jaar worden in

blijft de veiligheid van het kind en het recht op

Nederland de dupe van een heftige scheiding. De

contact met beide ouders gewaarborgd.

strijd tussen beide ouders is dan zo heftig, dat

Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn tot

het contact tussen het kind en een van beide

medewerking aan Ouderschap Blijft.

ouders moeizaam verloopt. Voor kinderen heeft

Soms is er al wel sprake van omgang, maar

dit op latere leeftijd vaak ingrijpende gevolgen.

verloopt de communicatie hierover stroef. De

Het is daarom in groot belang van je kind er alles

begeleiding van Ouderschap Blijft richt zich in dat

aan te doen om ervoor te zorgen dat het contact

geval op het verbeteren van de communicatie

tussen je kind, jou en je partner goed verloopt.

tussen ouders, maar ook tussen kind en ouder.

Bij Ouderschap Blijft werken we aan herstel.

Het kan zijn dat problemen ertoe hebben geleid

Ondanks de scheiding blijf je gezamenlijk ouders

dat er nog geen omgang geregeld is, of dat deze

van je kind. Tijdens de begeleiding en

moeizaam verloopt. Ouderschap Blijft probeert

bemiddeling bij Ouderschap Blijft staat het kind

dan met ouders en kind tot een werkbare

centraal.

omgangsregeling te komen.

Ouders vervullen een belangrijke rol in het leven

Wat doet Ouderschap Blijft?

van een kind. Als ouders uit elkaar gaan, is het



Wij begeleiden de gesprekken tussen

dus van belang dat de kinderen met beide ouders

ouders. Hierbij bespreken we wat in het

contact kunnen blijven houden. Soms verloopt de

verleden is gebeurd, maar richten we ons

communicatie die hiervoor nodig is, moeizaam.

vooral op de toekomst. Ook bespreken wij

Het doel van Ouderschap Blijft is om te komen tot

hoe de ouders na deze begeleiding op

een goed lopende omgangsregeling voor het kind.

eigen kracht verder kunnen.

Ouders moeten hiervoor gezamenlijke regels en
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Wij werken aan herstel van het contact

Meer informatie over dit traject kunt u vinden op

tussen (niet-verzorgende) ouders en

de site: www.ouderschapblijft.nl. Voor meer

kind(eren). In het begin zijn wij bij de

informatie over het bovenstaande traject bij

omgangsmomenten op onze locatie,

Enver kunt u contact opnemen met:

waarbij de nadruk ligt op een
ontspannen, rustig en veilig contact. Wij

Aanmeldpunt Midden-Holland

geven adviezen en opdrachten om de

0182 52 28 55

omgang zo goed mogelijk te laten

aanmeldenMH@enver.nl

verlopen. Het doel is dat ouders
uiteindelijk de omgang zelf kunnen
vormgeven.


Wij praten met het kind/de kinderen over
de situatie en de hulp.
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