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vanzelfsprekend is

Omgangsplaats
Na of tijdens een echtscheiding worden de niet-verzorgende
ouder en kind soms voor langere tijd van elkaar gescheiden.
Misschien is er een conflict tussen ouders dat contact
bemoeilijkt of beschikt de ouder die uit huis gaat niet
meteen over een geschikte woning om zijn/haar kind te
ontvangen. De Omgangsplaats biedt dan uitkomst.
Wat is de Omgangsplaats?
De Omgangsplaats is een kindvriendelijke (speel)ruimte bij WELZIN.
Hier kunnen kinderen van gescheiden ouders samen zijn en spelen
met de niet-verzorgende ouder. Het contact tussen ouder en
kind(eren) kan herstellen en/of worden opgebouwd. WELZIN richt
zich met de Omgangsplaats op gezonde ouder-kind relaties en een
gezond opgroeiklimaat voor kinderen.

“Waarom zie ik papa nooit meer?”

Voor wie?
De Omgangsplaats is voor kinderen van 0 tot 18 jaar bij wie de
omgang met een van de ouders na de scheiding is gestopt.
Hoe werkt de Omgangsplaats?
De Omgangsplaats is een veilige, kindvriendelijke ruimte. De
Omgangsplaats is een tijdelijke voorziening. Samen met beide
ouders wordt toegewerkt naar een omgang zonder begeleiding, in
de natuurlijke omgeving.
• In de Omgangsplaats is altijd deskundige begeleiding aanwezig.
• Gedurende het traject vindt verplicht Mediation plaats.
•	Bij het startgesprek, tussentijdse evaluaties en het eindgesprek
zijn beide ouders, de omgangs- en procesbegeleider en de evt.
verwijzer aanwezig.
• Waar mogelijk is de inzet van de Omgangsplaats collectief.
Ouders kunnen zichzelf aanmelden, maar dit kan ook via het
wijkteam, een huisarts of andere verwijzer. De Omgangsplaats
kan op vrijwillige basis worden gebruikt, maar is soms ook een
gedwongen maatregel, bijvoorbeeld vanuit de rechtbank.

Meer informatie en aanmelding
Website: 		
www.welzin.nl/omgangsplaats
E-mail: 		
mediation@welzin.nl
Telefoonnummer:
033 – 469 2 469
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