
 
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. 
 
Aanmelden? 
www.jarabee.nl 
 
 

   
  

“Op weg naar herstel of op gang brengen van 
contact” 
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Omgangs-
huis 
Twente  
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Werkwijze 
Als ouders tijdens de intake instemmen met de inzet van het 
Omgangshuis, worden zij uitgenodigd voor een startgesprek. In het 
startgesprek wordt uitleg gegeven over het Omgangshuis en gezamenlijke 
afspraken gemaakt. De thuiswonende ouder draagt zorg voor het halen en 
brengen van het kind. De uitwonende ouder en het kind kunnen gebruik 
maken van het Omgangshuis op de zaterdagochtend of woensdagmiddag 
eenmaal per 2 weken 1! uur. Indien nodig worden ouder en kind 
ondersteund in het vormgeven van het contact. Na drie omgangen zal er 
een evaluatie volgen in het Omgangshuis of, indien daar sprake van is, bij 
een andere hulpvorm zoals Ouderschap Blijft. Bij een positief verloop zal 
de omgang worden uitgebreid buiten het Omgangshuis. Wanneer ouders 
en kind nog niet zover zijn dat het zelfstandig opgebouwd kan worden 
buiten het Omgangshuis blijven de contacten begeleid en komt dit terug 
tijdens terugkerende evaluaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskundigheid 
De omgang wordt begeleid door twee medewerkers van Jarabee 
ondersteund door een gedragswetenschapper. Daarnaast worden 
vrijwilligers ingezet vanuit BOR Humanitas onder coördinatie en 
begeleiding van professionals van Jarabee. 
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Korte omschrijving 
Jarabee heeft de mogelijkheid om omgang kortdurend te begeleiden 
indien het ouders niet lukt om hier zelfstandig vorm aan te geven. Deze 
interventie kan worden ingezet wanneer er door omstandigheden geen 
contact is geweest tussen de uitwonende ouder en kind. Het 
Omgangshuis kan dan ingezet worden voor het herstellen of op gang 
brengen van contact. In het Omgangshuis gelden duidelijke regels 
waaraan ouders zich dienen te houden om zodoende een veilig en 
positief contact te waarborgen. Het Omgangshuis kan in combinatie met 
andere interventies worden ingezet, zoals Ouderschap Blijft. Observaties 
worden weergegeven in korte verslaglegging. 
 
 
Doelgroep 
Jeugdigen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun uitwonende ouder waarbij 
er toegewerkt wordt naar het herstellen of op gang brengen van het 
contact. 
 

 
 
 
Doelstelling 
Het herstellen van het contact tussen het kind en de uitwonende ouder in 
een veilige omgeving waarbij het contact meerwaarde moet opleveren 
voor de ontwikkeling van het kind. Er wordt gekeken naar de 
mogelijkheid tot groei in de verzelfstandiging van de omgang.  
 
 
 
 

Tijdens de observaties wordt gekeken naar: 
 

• Het overdrachtsmoment tussen ouders waarbij gekeken wordt naar 
contactname kind en benadering van ouders naar elkaar toe; 

• Contactname tussen ouder en kind tijdens de omgang. 
 

Deskundigheid
De omgang wordt begeleid door twee medewerkers van Jarabee, onder-
steund door een gedragswetenschapper.


