
Meer informati e?

Wilt u meer weten over andere diensten 
van Tugra, neem dan 

vrijblijvend contact met ons op

OMGANGSBEGELEIDING
HET BELANG VAN HET KIND

Akkerwindestraat 1 - 023
6832 CR Arnhem

026 750 28 89 
info@tugrazorg.nl
www.tugrazorg.nl

Behoeft e aan 
omgangbegeleiding? 

Neem dan vrijblijvend 
contact op met een van onze 

zorgmanagers.

VERBINDENDE ROL

Het vertrouwen dat de cliënt in ons heeft , is 
van grote waarde bij het verwezenlijken van 
de gestelde doelen. Instanti es als de Raad voor 
de Kinderbescherming en Jeugdbescherming 
schakelen ons daarom met grote regelmaat in 
als bemiddelaar. Wij spelen de verbindende 
rol tussen de betrokken instanti es en de cliënt.

INTEGER

Onze hulpverleners handelen  integer. 
Veiligheid staat voorop. Kinderen worden 
ti jdens de omgangsmomenten opgehaald 
en thuisgebracht. We observeren de 
ontmoeti ngen en geven  pedagogische 
adviezen. Het vertrouwen dat kinderen, 
ouders en instanti es in ons hebben, 
wordt niet beschaamd.

TUGRA LEVERT DE VOLGENDE DIENSTEN:

• Zorgadvies 
• Thuiszorg 

• Individuele Begeleiding
• Thuisbegeleiding 

• Gezinshulp 
• Persoonlijke verzorging 

Voor jeugd en voor volwassenen



HET BELANG VAN HET KIND VEILIG EN STABIEL

HERENIGING

Twee broertjes hebben elkaar vanwege de scheiding 
van hun ouders jaren niet gezien. De oudste broer 
wil geen contact meer met vader, de jongste niet met 
moeder. Moeder wil geen contact meer met vader, 
omdat zij vreest voor eerwraak. Jeugdbescherming 
vraagt ons te bemiddelen. Er ontstaat een 
vertrouwensband. Vader gaat akkoord met de 
omgang. De broers ontmoeten elkaar nu om de 
drie weken onder onze begeleiding op een neutrale 
locatie. Ze hebben elkaar teruggevonden.

VERTROUWEN

Vader en moeder zijn gescheiden. Vader krijgt een 
gevangenisstraf opgelegd wegens een delict. De 
rechter beslist dat vader zijn kinderen onder toezicht 
mag blijven zien, maar moeder is bang. Ze denkt dat 
haar ex-man de kinderen negatief zal beïnvloeden 
tijdens de ontmoetingen. Moeder gaat alleen akkoord 
als wij de omgang begeleiden. De band tussen vader 
en kinderen is hersteld. 

LOYALITEITSPROBLEEM

Vader en moeder zijn gescheiden en hebben allebei 
een nieuwe partner. De zoon heeft zijn vader twee 
jaar niet gezien. Vader wil het contact herstellen. 
Moeder vindt dit moeilijk, maar stemt in met onze 
bemiddeling. 
De eerste ontmoeting tussen vader en zoon verloopt 
goed, maar er ontstaat een loyaliteitsprobleem bij de 
zoon. Hij blijft trouw aan moeder en onderdrukt de 
gevoelens voor zijn vader. 
Wij signaleren het verdriet bij het kind, en bieden 
vader en moeder tools om het loyaliteitsprobleem 
aan te pakken. Belangrijk, want zij blijven altijd deel 
uitmaken van het leven van de zoon.

Tugra biedt kinderen weer een veilige en stabiele 
leefomgeving. Ons uiteindelijke doel is om cliënten 
naar een grotere zelfstandigheid en zelfredzaamheid 
te begeleiden, op ieders eigen tempo en manier. 
Drie voorbeelden:

- VERTROUWEN

- HERENIGING

- LOYALITEITSPROBLEEM 

Ieder kind heeft recht op een zorgeloos bestaan. 
Maar wat als de thuissituatie dat niet toelaat? 
Wat als het kind de dupe wordt van een strijd 
tussen volwassenen? Wat als het contact met 
gezinsleden  verbroken is? Wat als ouders er niet 
meer uitkomen? Dan biedt Tugra hulp in de vorm 
van omgangsbegeleiding. In het belang van het kind. 
Tugra begeleidt voornamelijk niet-westerse gezinnen. 
Onze hulpverleners beheersen zowel de Nederlandse 
als de Turkse en Arabische taal. Tevens hebben zij 
kennis van normen en waarden die voor deze 
niet-westerse landen gelden. Hierdoor ontstaat al 
snel een vertrouwensband tussen omgangsbegeleider 
en cliënt.

NEEM VRIJBLIJVEND  
CONTACT MET ONS OP


