
 
 

Resultaten monitoring Addendum Zorg 2018 

Project Het Omgangshuis  
 

 

Beschrijving project 
Het Omgangshuis in Stadskanaal biedt kinderen de mogelijkheid tot veilige en begeleide omgang met 

hun niet-verzorgende ouder, op een neutrale plek. Het gaat daarbij om kinderen en ouders die elkaar 

vanwege een ingewikkelde echtscheiding of pleegzorgsituatie niet op een andere manier ontmoeten. 

Het Omgangshuis is een voorziening zonder wachtlijst, waarvoor geen verwijzing of indicatie nodig is. 

Er wordt preventieve ondersteuning geboden, voorafgaand aan of aanvullend op andere vormen van 

hulp.  

Het Omgangshuis beoogt een schakel te zijn in de keten van hulp/ondersteuning die ouders kunnen 

krijgen bij een complexe echtscheiding.  

 

“Een jeugdbeschermer zei: als ik al mijn collega’s vertel                                           

dat dit Omgangshuis er is zitten jullie volgende week vol.” 

 

Ervaringen 
Het Omgangshuis is op 1 april 2018 gestart. In de eerste drie maanden zijn 11 omgangen begeleid. De 

betrokken kinderen zijn tussen 7 maanden en 8 jaar oud. Mensen komen bij het Omgangshuis op 

verwijzing van de hulpverlening of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook de pleegzorg is een 

verwijzer; het betreft dan uit huis geplaatste kinderen van al dan niet gescheiden ouders. Tijdens de 

omgang met hun kinderen hebben de ouders zelf de regie, net zo als ze dat in hun eigen huis zouden 

hebben. De vrijwilligers zijn er om ouders en kinderen op te vangen bij binnenkomst, hen op hun 

gemak te stellen, suggesties te doen voor de tijdsinvulling tijdens de omgang en hulp te bieden bij 

praktische zaken.    

De initiatiefnemers van het Omgangshuis hebben ervaren dat het heel belangrijk is de gemeenten 

(wethouders, beleidsmedewerkers) vanaf het begin bij de plannen te betrekken. Gemeenten weten 

veel over hun inwoners en de mogelijkheden in hun gebied. En het is prettig goed contact te hebben 

als je financiering nodig hebt.   

Investeringen en opbrengsten  
Op dit moment (juli 2018) heeft het Omgangshuis 6 uitvoerende vrijwilligers, 2 bestuursleden en een 

tijdelijke betaalde kracht voor 8 uur per week. De uitvoerende vrijwilligers besteden ongeveer 4 uur 

per week. De tijdsinvestering door de bestuursleden is wisselend, soms meer dan 20 uur per week, 

maar sterk afhankelijk van wat zich aandient.  

De provincie Groningen heeft 50% van de investeringskosten gesubsidieerd (€ 9.373). De overige 

50% wordt gedekt uit subsidies van het Oranje Fonds en het Wildervank Fonds. De vijf gemeenten in 

de regio subsidiëren de exploitatie.   

 



 
 

De gouden tips 
“Blijf geloven in je plan, ook als de voorbereiding of uitvoering even niet loopt zoals je zou willen.”  

“Bouw aan het team. Waardeer en stimuleer elkaar, verwerkt samen de teleurstellingen en vier 

samen de successen.”  

Contactpersonen:  
Mevrouw C. Noot en de heer R. van Dijk, initiatiefnemers en bestuursleden 


