Jarabee versterkt!
Onze missie is dat kinderen en
jongeren zich zo optimaal
mogelijk kunnen ontwikkelen.
Jarabee is er voor gezinnen
waarbij complexe vraagstukken
de ontwikkeling van het kind of
de jongere in de weg staan. Zij
komen er zelf of met lichte
ondersteuning niet uit. Met
betrokken professionals,
pleeggezinnen en in
samenwerking met andere
organisaties ondersteunen we
kinderen, jongeren en gezinnen
om er sterker uit te komen.
Door altijd te kijken naar het
kind en diens omgeving,
benaderen we het vraagstuk
vanuit verschillende

Kinderen van gescheiden ouders
Een kind waarvan het contact met een
van de ouders blijvend verbroken is,
krijgt vaak te kampen met
schuldgevoelens, haatgevoelens,
onzekerheid en een gemis aan
identificatie. Dat leidt later tot
moeilijkheden bij het opbouwen en
vast kunnen houden van relaties en
een moeizame omgang met de eigen
kinderen.

Gescheiden?
Voor je kind
blijf je
beiden ouder

Aanmelden?
www.jarabee.nl

perspectieven (systeemgericht).
Hierdoor ontstaan passende
oplossingsmogelijkheden en
versterken we kinderen,
jongeren en gezinnen om regie
in hun eigen leven te voeren.
Eigen kracht is wat iemand zelf
kan, samen met zijn omgeving.

Ouderschap Blijft: voor contact met beide ouders

Gescheiden? Voor je kind blijf je beiden ouder
Ouderschap Blijft: voor contact met beide ouders
Ouders vervullen een belangrijke rol in het leven van een kind. Als
ouders uit elkaar gaan is het dus van belang dat de kinderen met
beiden onbelast contact kunnen blijven houden.
Soms verloopt de communicatie die hiervoor nodig is moeizaam.
‘Ouderschap Blijft’ biedt ouders en kind in deze situatie begeleiding.
Ouders leren op een constructieve manier met elkaar communiceren
en komen in sommige gevallen tot een voor ouders en kind passende
omgangsregeling.
Ouders leren gezamenlijk in gesprek te gaan om zo afspraken
rondom de kinderen met elkaar te kunnen maken. Zo is en blijft de
veiligheid van het kind en het recht op contact met beide ouders
gewaarborgd. Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn tot
medewerking aan ‘Ouderschap Blijft‘.
Communicatie verbeteren
Soms is er al wel sprake van omgang maar verloopt de communicatie
(hierover) stroef. De begeleiding van ‘Ouderschap Blijft’ richt zich in
dat geval op het verbeteren van de communicatie tussen ouders
waarbij er eveneens aandacht is voor het contact tussen ouder en
kind.
Omgangsregeling opstellen
Soms hebben problemen ertoe geleid dat er nog geen omgang
geregeld is of dat deze moeizaam verloopt. ‘Ouderschap Blijft’
probeert dan met ouders en kind tot een werkbare omgangsregeling
te komen.

Methodiek Ouderschap Blijft
De methodiek Ouderschap Blijft is door de
Erkenningscommissie Interventies van het Nederlands
Jeugdinstituut (NJI) erkend als goed onderbouwd en daarmee
opgenomen in de databank van het NJI. De methodiek wordt
uitgevoerd door hulpverleners die hiervoor speciaal zijn
opgeleid.

Omgang begeleiden
Als er bij start van ‘Ouderschap Blijft’ geen omgang is tussen kind en een
ouder wordt deze onder professionele begeleiding hersteld of op gang
gebracht in een Omgangshuis. Daarnaast zijn er gezamenlijke
gesprekken met de ouders. De omgang met het kind en de onderlinge
communicatie tussen ouders worden hierin besproken.
Deelname Ouderschap Blijft
Om deel te nemen aan Ouderschap Blijft moet u bereid zijn om:
-‐
Als ouders samen gesprekken te gaan voeren;
-‐
Juridische procedures, (eventueel tijdelijk) te stoppen.
Aanmelden
Voor het aanmelden voor Ouderschap Blijft heeft u een beschikking of
een verwijzing nodig. Beschikkingen worden door de gemeente
afgegeven. U dient contact op te nemen met een medewerker van de
gemeente waar uw kind woonachtig is. Een verwijzing kan worden
afgegeven door uw huisarts (of uw behandelend specialist) of uw
jeugdbeschermer. Mocht u vragen hebben, dan kunt u telefonisch
contact opnemen met Jarabee via 0900 - 527 22 33.

