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Voor wie is Ouderschap Blijft? 

Na een scheiding blijf je gezamenlijk ouder van je 

kind. Ouderschap Blijft richt zich op ouders die na 

een scheiding ondersteuning kunnen gebruiken 

bij het gezamenlijk vormgeven van ouderschap.  

Voor je kind is het belangrijk om contact met 

beide ouders te kunnen blijven houden. Soms 

verloopt de communicatie die hiervoor nodig is 

moeizaam. Het doel van Ouderschap Blijft is om 

te komen tot een goed lopende omgangsregeling 

voor je kind. We ondersteunen je om 

gezamenlijke regels en afspraken te maken. 

We kunnen bespreken wat in het verleden is 

gebeurd, maar met name richten we ons op de 

toekomst. We staan met elkaar stil bij wat er 

nodig is om na de begeleiding op eigen kracht 

weer verder te kunnen.  

 

Ouderschap Blijft kan gecombineerd worden met 

omgangsbegeleiding en contactherstel. In het 

begin zijn wij bij de omgangsmomenten op onze 

locatie. Hierbij ligt de nadruk op een ontspannen, 

rustig en veilig contact. Het doel is dat je als 

ouder uiteindelijk de omgang zelf kan vormgeven. 

 

Intensiteit en frequentie 

Een traject Ouderschap Blijft bestaat uit 

ouderbemiddelingsgesprekken. De gesprekken 

vinden gemiddeld één keer per twee weken 

plaats. Daarnaast zullen er minimaal 2 

kindgesprekken met je kind(eren) plaatsvinden 

door een kindwerker. Tijdens een 

evaluatiemoment worden deze gesprekken aan je 

teruggekoppeld. Een traject duurt tussen de zes 

tot negen maanden. 

 

Aanmelden 

Om je aan te melden voor Ouderschap Blijft is 

een verwijzing nodig van je huisarts, de jeugdarts 

(CJG), het Sociaal Team in je gemeente, 

Jeugdbescherming West of de Rechtbank. 

 

Aanmeldpunt Midden-Holland:  

Telefoonnummer 0182 52 28 55  

E-mailadres aanmeldenMH@enver.nl  

 

 
 

    

Ouderschap Blijft 

Ouderschap Blijft helpt u om beter te communiceren in het belang van 

uw kind en om samen een duidelijke omgangsregeling te starten en te 

onderhouden. Enver biedt in de regio Midden-Holland Ouderschap 

Blijft. Ouderschap Blijft richt zich op ouders die na een scheiding 

ondersteuning kunnen gebruiken bij het gezamenlijk vormgeven van 

ouderschap.  

mailto:aanmeldenMH@enver.nl

