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INFORMATIE voor OUDERS

Ouderschap
na scheiden
Ouderschap na Scheiden is gespecialiseerd in het begeleiden van
ouders en kinderen bij het herstellen van de omgang en het komen
tot een betere samenwerking met als doel dat kinderen goed contact
met beide ouders hebben.
Trias
Trias begeleidt ouders die na het
beëindigen van hun relatie het onvoldoende lukt om hun ouderschap
opnieuw vorm te geven. In het
omgangshuis ondersteunen we
ouders in het herstellen van de
omgang. We geven kinderen de mogelijkheid om (weer) contact op te
bouwen met de ouder die ze, soms
lange tijd, niet hebben gezien. Naast
omgangsbegeleiding bieden we
ouders bemiddelingsgesprekken om
te komen tot een betere samenwerking en afspraken met elkaar te
maken in het belang van de kinderen.

Informatie, contact en aanmelding
www.trias-groep.nl
www.humanitas.nl/project/bor-humanitas
Trias (038) 456 46 00
aanmeldpunt@trias-groep.nl
Trias/Humanitas BOR IJsselland, Lizet Stam, coördinator

‘Contact met
beide ouders
is in het belang
van het kind’

Trias biedt daarnaast professionals uit
het werkveld advies en coaching bij
echtscheidingsgerelateerde vragen.

Samenwerking Trias en
Humanitas: begeleide
omgang door vrijwilligers
Trias maakt het samen met Humanitas mogelijk dat de begeleide omgang
ook ondersteund kan worden door
een levenservaren en getrainde vrijwilliger (BOR). Het doel is dat ouders
vanuit een gefaseerde opbouw toewerken naar een zelfstandige
omgangsregeling samen met een
professionele coördinator en een
vrijwilliger.

De visie vanuit Ouderschap na Scheiden is gebaseerd op de Rechten van het
kind, artikel 9. Een kind heeft recht om bij de ouders te leven en recht op
omgang met beide ouders in geval van echtscheiding, tenzij dit strijdig is met
het belang van het kind.

Vanuit onderzoek en ervaring blijkt dat kinderen beter in staat zijn een
scheiding te verwerken als ze contact hebben met beide ouders. Het is
belangrijk dat kinderen ‘toestemming’ hebben om van beide ouders te
mogen blijven houden. Ze blijven loyaal aan beide ouders.

We zijn sterk in opvoeden en opgroeien, van huis uit. En kijken daarbij altijd
vanuit het kind en het gezin. Want we geloven in ‘het gewone, alledaagse
leven’. In het ondersteunen en versterken van het kind, de jongere en het
gezin in hun eigen omgeving: thuis of dichtbij huis. Waarbij we het belangrijk
vinden om jeugd en gezin in hun eigen kracht te zetten en vooral preventief
en in een vroegtijdig stadium te (be)handelen. Van opvoedadvies tot
intensieve zorg, we streven er altijd naar om maatwerk te leveren. Warmte en
persoonlijke aandacht staan daarbij voorop. Trias is met 350 praktijkgerichte
professionals en ruim 450 pleeggezinnen actief in de regio’s IJsselland, Twente
en Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Trias. Van huis uit sterk in opvoeden en opgroeien
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