
Begeleiding op maat

Bij onze omgangsbegeleiding staan drie kern-
waarden voorop: we herstellen het vertrouwen, 
herenigen ouder(s) en kind(eren) en verbeteren 
de loyaliteit. Wij bieden hierbij altijd maatwerk. 
Indien mogelijk werken we toe naar een 
(uitbreiding van een) omgang in de thuissituatie. 

Wat bieden wij aan? 

• Omgangsbegeleiding in ons 
 Omgangshuis of elders
• Opvoedondersteuning
• Observatie
• Rapportage
• Ouderbemiddeling
• Begeleiding volgens de SCHIP-aanpak, 
 om ex-partners te leren communiceren 
 als partners in ouderschap

OMGANGSHUIS 
Omgangsbegeleiding op maat voor ouders en kinderen

Ieder kind heeft recht op contact met beide ouders. Maar dit is niet altijd eenvoudig of mogelijk. 
Wanneer één van de ouders door een scheiding zijn/haar kind(eren) niet meer kan zien, biedt het 
Omgangshuis een oplossing. Met omgangsbegeleiding van onze hbo-opgeleide professionals  
bouwen we hier het (verloren) contact tussen ouder(s) en kind(eren) weer op. Ook begeleiden we 
ouders die kampen met psychische of verslavingsproblematiek die niet zonder begeleiding zorg 
kunnen dragen voor hun kind(eren). Tot slot bieden we omgangsbegeleiding voor uithuisgeplaatste 
kind(eren) en hun ouder(s).

www.omgangshuis.nl
info@omgangshuis.nl

K.v.K. 78686687



LOCATIES:

Waarom het Omgangshuis van Tugra?

• Eén-op-één begeleiding op maat in een neutrale, veilige ruimte
• Het belang van het kind staat voorop
• Observatie, opvoedondersteuning en rapportage bij elke omgang
 (indien wenselijk rapporteren wij naar de rechtbank)
• Een vaste hbo-opgeleide begeleider (indien mogelijk)
• Veel ervaring met cultureel sensitief werken
• Begeleiding bij zowel lichte als zware casussen, waarbij we toewerken naar een
 (uitbreiding van een) omgang in de thuissituatie
• We staan neutraal in de hulpverlening en blijven daardoor onpartijdig
• Wij hebben nauwe contacten met advocaten, rechters, de Raad van de Kinderbescherming 
 en voogdijinstellingen waardoor samenwerkingen vlot verlopen
• Ook begeleiding op zaterdag (indien mogelijk)

Wilt u gebruik maken van onze hulpverlening? Neem contact met ons op.

Een voorbeeld van onze 
dienstverlening 

Vader en moeder hebben tijdens het opstarten 
van de omgang geen contact meer met elkaar. 
De rechter heeft bepaald dat vader zijn kinde-
ren één keer in de week mag zien en dat er 
toegewerkt moet worden naar een omgang 
om het weekend bij vader thuis. De begeleider 
van het gezin merkt dat de ouders het vertrou-
wen in elkaar kwijt zijn en dat dit zijn weerslag 
heeft op de kinderen. Zij helpt de ouders om 
het contact tussen hen weer langzaam op te 

bouwen. Hierbij werkt de begeleider intensief 
samen met de verwijzer of voogd. De eerste 
stap is dat moeder de kinderen brengt naar de 
omgang en zij vader gedag zegt.

ARNHEM
(026) 750 2889

APELDOORN
(055) 579 55 77

DEN HAAG
(070) 204 27 99


