Kortom




U komt samen tot afspraken over de
omgang met uw kinderen.
Het contact met beide ouders wordt
hersteld.
U herstelt het wederzijdse vertrouwen.

Meer informatie

Uw kind
centraal

Denkt u dat dit programma bij uw situatie past?
Voor advies, informatie of aanmelding kan je terecht
bij START. Bel 088 170 5000. Bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Ook kunt u mailen
naar start@youke.nl.

Ouderschap Blijft:
ook na de scheiding

Daarnaast heeft Youké een telefonisch
scheidingsspreekuur. Je wordt te woord gestaan door
een ervaren ouderschapsbemiddelaar. Iedere werkdag
van 13.00 tot 14.00 uur. Tel 088 170 5000

Of u gebruik kunt maken van dit programma, is
afhankelijk van het beleid van uw gemeente.
Voor sommige programma’s is een verwijzing
nodig van bijvoorbeeld uw huisarts, uw
gemeente of een buurt- of wijkteam. Check bij
uw eigen gemeente hoe ze omgaan met
gespecialiseerde jeugdzorg.
Kijk voor meer informatie op youke.nl

Wat is het?
Omgangsbegeleiding en
bemiddeling
Voor wie is het?
Ouders die uit elkaar zijn
Hoe lang duurt het?
Ongeveer 9 maanden
Wat is het doel?
Het kind heeft met beide
ouders goed contact.

Correspondentieadres

Postbus 867

Verlengde Slotlaan 109

3700 AW Zeist

3707 CE Zeist

088 170 5000

Volg Youké op:

U bent gescheiden en dit gaat gepaard met strijd
en onrust. Eén van de ouders heeft moeizaam of
zelfs geen contact met het kinderen. Dat is ook
moeilijk voor uw kinderen. Uit onderzoek blijkt
dat kinderen veel minder last hebben van de
scheiding, als ouders samen tot goede afspraken
over de omgang komen.
In het programma Ouderschap Blijft krijgt u
begeleiding in de omgang tussen uw kinderen en
beide ouders. Daarnaast krijgt u hulp om samen
invulling te geven aan de omgang volgens de
afspraken die jullie overeen zijn gekomen. Het
uitgangspunt is, dat u allebei van de kinderen
houdt.

Het openlijk en langdurig uitvechten van conflicten
tussen ouders is voor kinderen schadelijk. Daarom
is het belangrijk dat u zorgt voor goed gezamenlijk
ouderschap na de scheiding.
Eén van de dingen die u goed wilt regelen, is de
omgang van uw kind met beide ouders. Immers, de
kinderen hebben recht op aandacht en liefde van
zowel de ene als de andere ouder.

In goed overleg
Het programma Ouderschap Blijft helpt u om
samen te zorgen voor goede afspraken, door
omgangsbegeleiding en bemiddeling. De kinderen
komen ook aan het woord: de omgangsbegeleider
spreekt hen tijdens de omgangsbegeleiding.

Praktisch
Het programma Ouderschap Blijft duurt ongeveer
negen maanden en is mogelijk in ’t Gooi,
Wageningen en in de provincie Utrecht. De
omgangsruimtes zijn beschikbaar in Amersfoort,
Hilversum, Utrecht en Veenendaal. Op de locaties
van de omgangsruimtes zijn ook de
bemiddelingsgesprekken.

Op twee sporen
Het programma Ouderschap Blijft bestaat uit twee
sporen.
 Omgangsbegeleiding
Het ene spoor van het programma Ouderschap
Blijft is omgangsbegeleiding. Het doel hiervan
is ervoor zorgen dat uw kinderen regelmatig
persoonlijk contact hebben met de
uitwonende ouder. Deze ontmoetingen zijn op
neutraal terrein: een omgangsruimte van
Youké. De omgangsruimtes zijn kindvriendelijk
ingericht, met speelgoed voor verschillende
leeftijden. Er is begeleiding bij de
ontmoetingen. Pas als alle partijen eraan toe
zijn, ontmoeten de kinderen de uitwonende
ouder zonder begeleiding.
 Bemiddeling
Het andere spoor is bemiddeling tussen u als
ouders. De bemiddeling heeft als doel dat u
straks zonder hulpverlener zelf de
omgangsregeling vorm kunt geven.

