
moviera
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Ouderschap 
Bl i j ft

Als dat moeil i jk gaat, kunnen we u ondersteunen.

•	U bent beiden ouder en wilt  het beste voor uw kind(eren)
•	U weet al leen even niet hoe
•	U ki jkt samen met Moviera wat nodig is

Moviera wil veiligheid in gezinnen en relaties 
duurzaam herstellen, kans op herhaling 
van geweld en misbruik verkleinen en werkt 
aan herstel om terugval te voorkomen.

Neem	contact	op	met	Moviera	•	088	3	744	744	(24	uur	per	dag)	•	www.moviera.nl

Als ouder bent u heel belangrijk in het leven van uw kind. 
Voor een kind is het daarom van groot belang om met beide 
ouders een goed contact te houden, ook na een scheiding.



Hoe werkt Ouderschap Blijft?
Moviera kijkt met u naar de veiligheid. Daar maken we goede afspraken over. De 
hulpverleners van Moviera maken een veiligheidsplan. Ook kijken we met u naar 
wat huiselijk geweld en een scheiding voor kinderen betekent. Het is belangrijk dat 
u daar als ouders rekening mee houdt. Mocht het nodig zijn, dan is een begeleide 
omgangsregeling mogelijk. Er vinden geen huisbezoeken plaats. 

Voor wie is Ouderschap Blijft?
Bij het eindigen van uw relatie bent u geen partners meer. U blijft wel allebei ouders. In 
deze nieuwe verhouding moeten er afspraken over het ouderschap gemaakt worden. 

Duur van de hulp
•	 Maximaal 10 gesprekken
•	 1 tot 2 gesprekken met het kind (of de kinderen) vanaf 5 jaar en ouder
•	 Binnen een termijn van 6 tot maximaal 9 maanden

Aanmelden bij Moviera
Voor meer informatie over een eventuele aanmelding belt u met 088 3 744 744.
U bespreekt uw situatie met een van onze hulpverleners. Zij luisteren naar uw verhaal 
en geven advies. Afhankelijk van het traject wordt de aanmeldroute telefonisch 
uitgelegd. In overleg wordt bepaald waar en wanneer gesprekken met de hulpverlener 
plaatsvinden. Er zijn geen kosten verbonden aan de begeleiding.

Wat is Ouderschap Blijft?
Ouderschap Blijft helpt overleg en samenwerking tussen ouders (weer) mogelijk te 
maken in het belang van uw kind(eren). Ouderschap Blijft zet kinderen en ouderschap 
centraal.
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