Omgangsbegeleiding
Informatie voor verwijzers
Gescheiden ouders verdelen de zorg- en opvoedingstaken en maken afspraken over
de omgang met de kinderen. Ze leggen dit vast in een ouderschapsplan. Belangrijk is
dat de kinderen contact behouden met beide ouders. In de praktijk valt dat niet altijd
mee. Wanneer de verhoudingen zo ingewikkeld of pijnlijk zijn dat ouders moeite
hebben om hieraan samen vorm te geven, kan Omgangsbegeleiding helpen.

Waarom Omgangsbegeleiding?

Hoe werkt Omgangsbegeleiding?

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis.

Met steun van de omgangsbegeleider gaan

Voor kinderen is het belangrijk dat ze na de

ouders de omgangsregeling (weer) samen

scheiding weer rust en veiligheid vinden en

vormgeven. De geldende afspraken over

goed kunnen omgaan met beide ouders.

omgang, al dan niet vastgelegd in een

Kinderen hebben recht op contact met beide

ouderschapsplan, vormen hiervoor de basis.

ouders. Omgangsbegeleiding helpt om het
contact in goede banen te leiden, juist als er

Stapsgewijs werken we aan de opbouw van

spanningen zijn.

het contact. Op een ontspannen en veilige
manier. De omgangsbegeleider:

Door tijdige inzet van Omgangsbegeleiding

•

worden ouders versterkt in hun
gezamenlijke taak en kunnen emotionele of

nodig tussen de ouders;
•

gedragsproblemen bij kinderen worden

regelt in overleg met ouders de plaats
of ruimte voor de omgang;

•

voorkomen.

begeleidt het proces en bemiddelt indien

helpt het kind in de overgang van de
ene ouder naar de andere ouder;

•

Voor wie?
Omgangsbegeleiding is een laagdrempelig

begeleidt de daadwerkelijke omgang
tussen ouder en kind.

aanbod voor Rotterdamse gezinnen met
kinderen tot 18 jaar. Als zij er samen niet

De ondersteuning duurt drie tot zes

(meer) uitkomen en een steuntje in de rug

maanden. Ons doel is dat ouders daarna

kunnen gebruiken.

weer zelfstandig verder kunnen, waarbij de
kinderen daadwerkelijk contact hebben met

De ondersteuning van Omgangsbegeleiding

beide ouders.

betreft een vorm van vrijwillige hulpverlening
in het preventieve veld. Van beide ouders

De omgangsbegeleiders van Enver zijn

wordt verwacht dat zij gemotiveerd zijn om

geschoolde professionals, die ondersteund

aan het traject mee te werken.

worden door een coördinator en een
gedragswetenschapper.

Samen. Sterker. Verder

Aanmelden

Meer informatie

Omgangsbegeleiding van Enver wordt
mogelijk gemaakt door projectsubsidie van

Coördinator Omgangsbegeleiding

de gemeente Rotterdam. Aan deelname zijn

Petra van Gulik

voor ouders geen kosten verbonden.

T 06 149 78 240

Kent u ouders die baat kunnen hebben bij

Gedragswetenschapper

dit programma? Verwijs hen dan naar ons

Myriam van Winkel

door. Ouders kunnen contact met ons

T 06 190 19 122

opnemen via e-mail of de coördinator.

E myriamvanwinkel@enver.nl

omgangsbegeleidingrotterdam@enver.nl
In overleg met beide ouders bekijken we of
het programma een passende oplossing is.

Projectleider
Sabine Tel
T 06 492 22 075
E sabinetel@enver.nl

Wanneer dit niet het geval is, adviseren we

Informatie over Enver, onze organisatie en

ouders over een passend alternatief.

hulpverlening, vindt u op onze website
www.enver.nl. Hier kunt u ook de folder
over Omgangsbegeleiding voor ouders
downloaden.

Enver | Postbus 258 | 3000 AG Rotterdam
085 486 70 70 | info@enver.nl | www.enver.nl

V092020.

