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Door wie? 

Getrainde vrijwilligers 
voeren de Begeleide Omgang 
uit. Het belang en het welzijn 
van de kinderen staat op de 
eerste plaats. Onze vrijwilligers 
hebben een neutrale positie en 
ondersteunende rol voor kin-
deren. De vrijwilligers hebben 
ervaring in het opbouwen van 
contact met kinderen en kun-
nen omgaan met kinderen van 
gescheiden ouders. Ook  
krijgen zij scholing en bege-
leiding vanuit Sterker sociaal 
werk. 

Waarbij ondersteunt 
de vrijwilliger?

• De vrijwilliger ondersteunt 
bij het ophalen en terug-
brengen van de kinderen 
van de verzorgende naar 
de niet-verzorgende ouder;

• De vrijwilliger helpt de 
kinderen bij de overgang 
van de verzorgende ouder 
naar de niet-verzorgende 
ouder;

• De vrijwilliger neemt deel 
aan de bezoeken van de 
niet-verzorgende ouder en 
kinderen en helpt bij het 
creëren van een ontspan-
nen sfeer;

• De vrijwilliger biedt nabij-
heid aan de kinderen. 

Wat verwachten wij?

Onze ondersteuning is vrij- 
willig maar niet vrijblijvend. Wij 
verwachten van ouders een 
actieve houding ten aanzien 
van de Begeleide Omgang. Dit 
betekent dat wij verwachten 
dat ouders een handtekening 
zetten onder het afspraken- 
overzicht en deze afspraken 
ook nakomen. 

Wanneer ouders gebruik-
maken van Begeleide 
Omgang is het een voor-
waarde dat ze openstaan 
voor hulpverlening om hun 
communicatie te verbeteren. 
Dit kan bijvoorbeeld door 
deel te nemen aan een traject 
Ouderschapsbemiddeling bij 
Sterker sociaal werk.  
 

Informatie en aan-
melden

Aanmelden kan alleen via een 
verwijzer, bijvoorbeeld een 
maatschappelijk werker, 
gezinsvoogd, jeugd- 
beschermer of mediator. Een 
hulpverlener bekijkt of 
Begeleide Omgang hulp kan 
bieden. Een hulpverlener kan 
contact opnemen met de 
coördinator om te besprek-
en wanneer kinderen en/of 
ouders in aanmerking komen 
voor Begeleide Omgang. 
 
Voor meer informatie kun 
je contact opnemen via de     
contactgegevens op de folder.

Het is belangrijk dat 
kinderen contact hebben 
met beide ouders. Wanneer 
een kind geen contact heeft 
met één van zijn ouders, kan 
de dienst Begeleide Omgang 
hierin ondersteunen. Dit gaat 
om bijvoorbeeld contact-   
herstel of contactopbouw. 
Getrainde vrijwilligers geven 
ondersteuning gedurende 
maximaal zes maanden. 

Hoe gaat het in zijn 
werk? 
 
Na een verwijzing zoekt de 
coördinator een vrijwilliger 
en maken we een gezamen-
lijke afspraak met de ouders. 
We maken afspraken over 
de vorm en duur van de 
begeleiding. De begeleiding 
begint wanneer de kinderen 
kennis hebben gemaakt met 
de vrijwilliger. De bezoeken 
vinden altijd plaats in rookvrije 
ruimtes. 

Voor wie? 

Begeleide Omgang is voor 
kinderen tot 18 jaar en hun 
ouders.


