Een voorziening voor een
omgangsregeling bij (echt)scheiding.

Vanaf 10 september 2016 is er Het Omganghuis Arnhem! Open voor iedereen die bij
scheiding een goede en veilige plek voor de omgang met de kinderen nodig
heeft.

Een omgangshuis is een veilige plaats voor kinderen om na een echtscheiding
de andere ouder te ontmoeten als de ouders het niet eens kunnen worden
over een bezoekregeling. Het omgangshuis is opgezet als een neutrale en
veilige plaats waar het kind de niet-verzorgende ouder kan bezoeken zonder
dat de ouders elkaar tegenkomen.

Ook als de ouders uit elkaar gaan heeft een kind recht op contact met de
andere ouder. Één op de drie huwelijken strandt. De bezoekregeling is dan
vaak een probleem. Het Omgangshuis Arnhem kan dan een oplossing
bieden. Het Omgangshuis Arnhem kan de angst wegnemen voor (verwacht of
vermeend) onjuist gedrag van de andere ouder. Omdat de moeder vaak de
hoofdtaak heeft bij het opvoeden, wonen kinderen na de scheiding meestal bij
de moeder. Daarom heeft vooral de vader een direct belang bij een
ontmoeting in het omgangshuis. Langdurige problemen kunnen voorkomen
worden door vroeg voor Het Omgangshuis Arnhem te kiezen, ook al vóórdat
ouders naar e e n advocaat, e e n mediator of d e rechter gaan; of gewoon
rechtstreeks samen besluiten elk een eigen weg te gaan.

Het Omgangshuis Arnhem biedt de mogelijkheid dat de niet verzorgende
ouder het kind na scheiding op een goede en veilige plek kan blijven
ontmoeten.

Wanneer: Op zaterdagmorgen of zaterdagmiddag kunt u terecht. Het
Omgangshuis Arnhem heeft de beschikking over ruimtes waar ouders en
kinderen samen kunnen praten en spelen. Er zijn voorzieningen voor kinderen
aanwezig. Er is een speelplaats om bij mooi weer buiten te spelen.
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Hoe lang: Ouders/ex-partners kunnen gebruik maken van de faciliteiten
van Het Omgangshuis Arnhem. Na 5 bezoeken vindt overleg plaats of en in
hoeverre het nodig en gewenst is om langer gebruik te maken van Het
Omgangshuis Arnhem.

Kosten: De tarieven voor de eigen ouderbijdrage zijn €

50,- per ouder voor

5 bezoeken aan Het Omgangshuis Arnhem.

Brengen & halen: De

locatie is zo ingericht dat de beide ouders elkaar

tijdens het halen en brengen niet a c t i e f hoeven te ontmoeten. De verzorgende
ouder brengt het kind. Als de bezoekende ouder aanwezig is wordt het kind in
contact gebracht met de gastheer of gastvrouw. De ouder die het kind gebracht
heeft haalt het kind na een uur en drie kwartier weer op.

Veiligheid: Tijdens

het contact met de niet verzorgende ouder is er steeds

en in elke ruimte toezicht aanwezig. De bezoekende ouder mag de ruimte van
het Het Omgangshuis Arnhem met het kind niet verlaten. Ook is er steeds toezicht
bij het naar het toilet gaan of verzorgen van de jonge kinderen. Het
Omgangshuis Arnhem wil ouders een plezierige en veilige plek bieden. In de
huisregels wordt aangegeven waaraan ouders en kinderen zich hebben te houden
binnen Het Omgangshuis Arnhem.

Aanmelden: Ouders kunnen zich schriftelijk en telefonisch aanmelden.
Voordat ouders gebruiken kunnen gaan maken van Het Omgangshuis
Arnhem organiseert de casusbegeleider een gesprek met elk van de ouders
afzonderlijk, met uitleg hoe Het O mga ngs huis Ar nh em werkt en wat van
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de deelnemers verwacht wordt. Dit gesprek vindt plaats op het kantoor van
Het Omgangshuis Arnhem. Ook wordt algemene informatie gevraagd van
beide ouders. Eventuele bijzonderheden rond het kind worden vastgelegd. Er
zal voor registratie van elke gebruiker van het omgangshuis een pasfoto
worden gevraagd en ouders krijgen uitgelegd welke huisregels er in het
omgangshuis gelden.

Als de ouders besluiten gebruik te maken van Het Omgangshuis Arnhem
ondertekenen ze een contract waarin ze aangeven zich te zullen houden aan
deze huisregels voor een veilige omgang. Bij ondertekening van het contract
wordt met de ouders overlegd wanneer de omgang plaats zal vinden. Tijden
en frequentie worden vastgesteld in overleg met beide ouders.

Stappen in de aanmeldingsprocedure:
•U

meldt zich aan:

- of

per post met het bijgaand aanmeldingsformulier.

- of

telefonisch bij Het Omgangshuis Arnhem 06 – 24 31 77 27

- of

via e-mail info@hetomgangshuisarnhem.nl

•U

wordt uitgenodigd voor een gesprek met de casusbegeleider op het

kantoor van het omgangshuis.
• Beide

ouders komen tot het ondertekenen van het omgangscontract en tot

een principe-afspraak voor wat betreft data en tijden.
• Er

wordt van elke ouder een financiële bijdrage gevraagd (zie onder

kosten).
• De

omgang in Het Omgangshuis Arnhem kan pas beginnen als de financiële

bijdragen zijn voldaan en de pasfoto's en de kopie-legitimatiebewijzen zijn
ingeleverd.
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Stichting
Het Omgangshuis Arnhem
Tel 06 – 24 31 77 27
info@hetomgangshuisarnhem.nl

voor overige informatie
www.hetomgangshuisarnhem.nl
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