BEGELEIDE OMGANG
Binnenkort start u met begeleide omgang van Ouderschap na Scheiden van Trias. Om de start voor u
goed te laten verlopen, leggen we met deze brief uit wat u kunt verwachten.
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.

Wat kunt u verwachten?
Begeleide omgang biedt professionele ondersteuning aan ouders die na een scheiding niet
zelfstandig tot het regelen van omgang kunnen komen. Tijdens het proces heeft u contact met
verschillende personen.
De contactpersoon maakt met u in een startgesprek een plan om de begeleide omgang vorm te
geven. De contactpersoon volgt en begeleidt u beiden als ouders tijdens het hele proces.
De omgangsbegeleider is aanwezig tijdens de momenten van de omgang. De omgangsbegeleider
heeft een voor- en nagesprek met de niet-verzorgende ouder en begeleidt en observeert de
overdrachtsmomenten en de omgang. De omgangsbegeleider beschrijft de observatie in een verslag
en koppelt deze terug aan de contactpersoon. Indien gewenst kan er tijdens de omgang in overleg
een (pedagogisch en/of praktisch) beroep gedaan worden op de omgangsbegeleider.
Het kan voorkomen dat er meerdere omgangsmomenten tegelijkertijd plaatsvinden waardoor er ook
meerdere kinderen en ouders in de ruimte aanwezig zijn. In dit geval zal er rekening gehouden
moeten worden met de omgeving. In het Omgangshuis wordt gestreefd naar een ontspannen sfeer.
Drinken en koekjes/snoepjes staan klaar op de tafel in de omgangsruimte en mogen naar eigen
inzicht worden gebruikt. Dat geldt eveneens voor het aanwezige speel- en spelmateriaal.
Wat verwachten wij van u?
De begeleide omgang bij Trias vindt plaats in het Omgangshuis. Om de begeleide omgang goed vorm
te geven is er een aantal afspraken.


Wij verwachten van u als ouders dat u zich in het Omgangshuis uitsluitend richt op het
vormgeven van het contact tussen de (niet-verzorgende) ouder en uw kind(eren).



Voor uw kind(eren) is het belangrijk dat de gemaakte afspraken nagekomen worden.



In het Omgangshuis wordt er in het Nederlands gecommuniceerd. De gesprekken die met het
kind worden gevoerd moeten hoorbaar zijn voor de medewerker.



Tijdens de omgang verblijft de verzorgende ouder niet in het pand van het Omgangshuis.



Wanneer de medewerkers de indruk hebben dat de niet-verzorgende ouder onder invloed is
van alcohol of drugs, gaat het bezoek niet door.



Agressief of dreigend gedrag wordt binnen het Omgangshuis niet getolereerd.



Er kan in het Omgangshuis binnen gespeeld worden of buiten in de besloten tuin.
De omgangsbegeleider is zowel binnen als buiten voortdurend aanwezig.



Het meebrengen van snoep en cadeaus is niet toegestaan. Een uitzondering kan worden
gemaakt i.v.m. de verjaardag van het kind. Hierover worden door ouders vooraf afspraken
gemaakt met de contactpersoon.



Het maken van foto’s, videobeelden of geluidsopnames is niet toegestaan, tenzij ouders
vooraf in overleg met de contactpersoon anders overeenkomen.



Tijdens het bezoek in het Omgangshuis is de dan aanwezige ouder verantwoordelijk voor het
kind, diens gedrag en het te gebruiken materiaal.

Wat is belangrijk voor uw kind(eren)?
Voor uw kind(eren) is het van groot belang dat het zich gesteund voelt door zowel vader als moeder
zodat hij of zij kan genieten van het omgangsmoment met de niet-verzorgende ouder. Wanneer u als
ouders op een positieve manier met elkaar communiceert tijdens de overdracht, zal dit uw kind(eren)
helpen om vertrouwen te hebben in de nieuwe situatie. Negatieve uitlatingen over de andere ouder
zijn kwetsend en belemmerend voor uw kind(eren). De omgangsbegeleider zal u erop aanspreken
wanneer dit gebeurt.
Wat is belangrijk voor de verzorgende ouder?
Straal rust en vertrouwen uit naar uw kind(eren) en zorg ervoor dat jullie op tijd aanwezig zijn. Bereid
uw kind op een ontspannen en positieve manier voor op het omgangsmoment, geef uw kind
“toestemming” om te mogen genieten van het contact met de andere ouder.
Zodra de omgang is begonnen, is het aan te raden om het afscheid kort te houden en uw kind(eren)
veel plezier te wensen bij de andere ouder. Wanneer het omgangsmoment tegen het eind loopt, kan
de verzorgende ouder plaatsnemen in de wachtruimte.
Wat is van belang voor de niet-verzorgende ouder?
Straal rust en vertrouwen uit naar uw kind(eren) en zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent.
De niet-verzorgende ouder wordt een kwartier voor de start van het omgangsmoment verwacht in
verband met het voorgesprek met één van de begeleiders. Als de kind(eren) en de verzorgende ouder
na de omgang vertrokken zijn volgt een nagesprek met de begeleider.
Tijdens de omgang is de niet-verzorgende ouder verantwoordelijk voor de invulling ervan. Hiermee
bedoelen we het aanbieden van drinken en lekkers, het opstarten van een spel en het hanteren van
bepaalde regels en grenzen. Het is belangrijk om tijdens de omgang aan te sluiten bij de behoefte
van uw kind(eren).
Adresgegevens Omgangshuis
Beukenstraat 89, 8021 XA Zwolle, Centrale telefoonnummer Trias: (038) 456 4600

