
 

 
Het Omgangshuis 

Hulp bij het reorganiseren van ouderschap na echtscheiding 

 

Ieder kind heeft recht op een goed contact met beide ouders. Ook al ga je als partners uit elkaar, het 

ouderschap kun je niet beëindigen. Maar het ouderschap verandert wel ingrijpend. Het is dan een hele 

klus om het ouderschap anders te organiseren, zeker als ex-partners in conflict zijn met elkaar. De 

begeleiding in het Omgangshuis is er op gericht dat de strijd tussen u en uw ex-partner niet verergert en 

dat u als ouders weer een manier vindt om over het welzijn van uw kind of kinderen te communiceren. 

Daarbij staat uw kind centraal. Voor het kind is het fijn als ouders elkaar de verzorging en opvoeding 

toevertrouwen en laten blijken dat ze beiden, op hun eigen manier en met hun eigen (on)mogelijkheden, 

het beste met hun kind voor hebben. 

 

Voor wie is het Omgangshuis bedoeld? 

Het Omgangshuis is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot circa 14 jaar waarbij de omgangs-

regeling niet (meer) wordt uitgevoerd. Hierdoor is er geen contact meer tussen het kind en een van de 

ouders. Voor oudere kinderen kunnen we een traject op maat aanbieden.  

 

Wat willen we bereiken? 

Het Omgangshuis heeft tot doel dat na circa een half jaar:  

 Er weer contact is tussen kind*) en beide ouders  

 U zich als ouder richt op uw eigen ouderschap, en u 

afspraken maakt over de communicatie met betrekking tot 

het welzijn van uw kind 

 Het kind de gelegenheid heeft gekregen zijn ideeën zorgen 

en wensen te delen met beide ouders 

 Een contactregeling is vastgesteld die alle partijen 

aanvaarden en nakomen.  

 

Hoe werkt het?  

Het Omgangshuis is een neutrale ontmoetingsruimte waar kinderen samen met een van de ouders 

contact kunnen hebben. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met ouders en een aparte 

kennismaking met het kind. Ieder kind krijgt de gelegenheid om zijn/haar ideeën te geven over wat hij/zij 

zou willen, waar hij/zij zich zorgen over maakt en wat er zou moeten gebeuren in zijn/haar ogen ten 

aanzien van het contact met beide ouders.  

 

Begeleiding en contacten  

Aan ieder gezin is een ambulant hulpverlener (voor de ouders gericht op ouderschapsbemiddeling) en 

een omgangsbegeleider (voor de kinderen gericht op contact tussen ouders en kind) gekoppeld. De 

omgangscontacten zijn op dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag in Eindhoven en op vrijdag in Helmond. 

In een periode van een half jaar hebben we: 

 gesprekken met ouders (individueel en gezamenlijk) en  

 tweewekelijks circa 8 begeleide omgangscontacten. 

Tijdens de omgangscontacten zijn in de ontmoetingsruimte meerdere kinderen en ouders aanwezig, die 

er allemaal aan werken een contactregeling met hun kind op te bouwen.  

Naast de omgangscontacten zijn er ook begeleidingsgesprekken met beide ouders (gezamenlijk of 

afzonderlijk). Tijdens deze gesprekken wordt dieper ingegaan op het reorganiseren van het ouderschap 

en het komen tot een contactregeling. Ook met het kind wordt nagegaan hoe hij/zij de contacten ervaart. 

Zo is voor iedereen duidelijk hoe het traject verloopt en welke resultaten er zijn bereikt. Het verloop van 
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de omgangsbegeleiding leggen we vast in een verslag. Dit verslag wordt naar de ouders en rechtbank 

en/of verwijzer gestuurd. 

 

Wat kunt u van ons verwachten? 

Onze ouderschapsbemiddelaars en omgangsbegeleiders zijn pedagogisch geschoolde professionals. Zij 

zijn deskundig op het terrein van ouderschaps-bemiddeling, opvoedingsvragen, 

ontwikkelingsstoornissen en problemen binnen het gezinssysteem. Zij worden ondersteund door een 

gedragswetenschapper en kunnen zo nodig de hulp inschakelen van andere deskundigen in onze 

organisatie. 

 

Meer informatie en aanmelden 

Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van: 

 Centrum voor Jeugd- en Gezin of wijkteam gemeente 

 Huisarts, jeugdarts of medisch specialist 

 Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering 

 Rechtbank. 

Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u 

terecht bij het Servicepunt. Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij zijn 

bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via: 

 telefoon: 040 702 26 60 

 mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl 

Meer informatie vindt u ook op onze website: www.combinatiejeugdzorg.nl. 

 

Kosten en voorwaarden 

Ouders hoeven niet te betalen voor de omgangsbegeleiding. Wel dienen ouders zelf voor vervoer te 

zorgen van en naar het Omgangshuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Waar in deze tekst ‘kind’ staat bedoelen we ook ‘kinderen’ als het om een gezin met meerdere kinderen gaat. 

 

 

 

 

 

Expertisecentrum Echtscheidingshulpverlening 

Het Omgangshuis is onderdeel van het expertisecentrum Echtscheidingshulpverlening van Combinatie 

Jeugdzorg. Hierin bieden we meerdere vormen van hulp om kinderen en ouders, die te maken hebben met 

negatieve gevolgen van een scheiding, te ondersteunen. Voor alle vormen van hulp geldt dat het kind hierin 

centraal staat. Ook hebben we specifiek aanbod voor professionals. 

Aanbod voor ouders en kinderen: 

• Omgangshuis: ouderschapsbemiddeling en -begeleiding bij contactherstel tussen ouder en kind. 

• Echtscheidingshulpverlening gericht op het anders inrichten van het ouderschap. 

• Kindercoaching: 3 tot 5 coachingsgesprekken met het kind vanaf 4 jaar en gesprekken met ouders. 

• Kinderen uit de Knel: groepsprogramma voor ouders en hun kind vanaf 4 jaar. 

• Cursus ‘Leven in een nieuw samengesteld gezin’ voor ouders en hun nieuwe partners. 

Aanbod voor professionals: 

• Training ‘Omgaan met ouders en kinderen in conflict na (echt)scheiding’ 

• Specialistische consulatie en coaching. 

Combinatie Jeugdzorg is aangesloten bij de Vereniging Ouderschap Blijft. De verenging heeft 

als doel de kennis over omgangsbemiddeling en -begeleiding te delen en door te ontwikkelen. 

Ouderschap Blijft is ook de naam van de methodiek die door het Nederlands Jeugdinstituut 

samen met jeugdhulporganisaties is ontwikkeld en die door Combinatie Jeugdzorg wordt 

gebruikt binnen het Omgangshuis. 


