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De vrijwilligers hebben ervar-
ing in het opbouwen van 
contact met kinderen en ze 
kunnen omgaan met moeilijk-
heden rondom een scheiding. 
De vrijwilligers krijgen bege-
leiding door de coördinator 
van het project.  
De vrijwilligers hebben  
regelmatig bijeenkomsten 
bestaande uit intervisie en 
thema-presentaties.
De vrijwilliger biedt praktische 
begeleiding. 

Voorbeelden hiervan zijn: 

• ophalen en terugbrengen 
van kinderen van de ene 
ouder naar de andere 
ouder;

• helpen van de kinderen 
bij de overgang van de 
ene ouder naar de andere 
ouder;

• aanwezig zijn bij (een  
aantal) bezoeken; 

• ervoor zorgen dat de  
ouder het kind kan  
bezoeken in het pleeggezin 
of internaat.

Voorwaarden voor 
aanmelding 
1. Om de Begeleide Omgang 

te kunnen starten moeten 
ouders een eerste gesprek 
hebben gehad voor  
omgangsbemiddeling. 
Deze verdere omgangs- 
bemiddeling dient parallel 
te lopen aan de Begeleide 
Omgang. De bereidheid 
van ouders is hierbij nodig 
om te streven naar het 
doel van de Begeleide 
Omgang: dat ouders zelf 
na een half jaar onderling 
kunnen communiceren 
over het maken van de 
afspraken in de omgang 
voor hun kind(eren). Hier-
mee kan de (Begeleide) 
Omgang direct worden 
voortgezet in onbegeleide 
omgang door de ouders 
zelf. 

2. Om de Begeleide Omgang 
te kunnen starten mag er 
geen gerechtelijke proce-
dure meer lopen.

Wijze van aanmelding 
Alleen een professional 
- zoals een maatschappelijk
werker, een gezinsvoogd, 
medewerker van de Jeugd-
bescherming of een mediator 
- kan een aanmelding voor 
Begeleide Omgang doen.

Na de aanmelding zoekt de 
coördinator een vrijwilliger. 
De coördinator maakt met de 
betrokkenen een afspraak om 
kennis te maken en afspraken 
te maken over de taak van de 
vrijwilliger, de vorm en duur 
van begeleiding. 
De begeleiding begint pas 
als het kind of de kinderen 
zich vertrouwd voelen met de 
vrijwilliger. 

Duur 
De begeleidingsperiode  
duurt in principe maximaal 6 
maanden. 
 In bepaalde situaties kan dit 
verlengd worden.

Bij een scheiding of uithuis-
plaatsing is het belangrijk 
dat kinderen contact blijven  
houden met hun ouders.  
Het contact kan worden 
vastgelegd in een omgangs-
regeling. Wanneer ouders ex-
tra hulp nodig hebben bij het 
opzetten en uitvoeren van 
een omgangsregeling, kan 
Begeleide Omgang daarbij 
helpen.

Voor wie? 

• Kinderen tot 12 jaar en hun 
gescheiden ouders 

• Uithuis geplaatste kinderen 
tot 16 jaar en hun ouders

Door wie? 
De begeleiding van de  
omgang wordt gedaan door 
vrijwilligers.  
Voor de vrijwilligers komt het 
belang van het kind op de 
eerste plaats. 


