
Aanmelden
Medewerkers van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (sociale teams), de 
huisarts of de rechtbank kunnen 
jullie kind(eren) rechtstreeks bij ons 
aanmelden. We streven ernaar jullie 
zo snel mogelijk te helpen, zonder 
wachtlijsten.

Hulp aan ouders en 
kinderen na scheiding
 

Voor vragen of een toelichting op de 
verschillende programma’s kun je 
contact opnemen met het 
Omgangs centrum van Yorneo. 

Fabian (5) en Michiel (3) hebben hun moeder al een paar maanden niet gezien. 
Hun ouders zijn gescheiden en het lukt niet om zelfstandig de omgangs
regeling met de kinderen te starten. Dankzij hulpverlening van het Omgangs
centrum kunnen Fabian en Michiel hun moeder weer regelmatig zien. Met 
plezier spelen ze met hun moeder samen en kan er worden gewerkt aan een 
positieve relatie.

Bij Yorneo geloven we in jeugdhulp dicht bij het kind of de jongere. Het liefst ondersteunen we hem 
in een zo vroeg mogelijk stadium. Door een gezamenlijke aanpak met thuis, school en jeugdhulp 
bieden we onze hulp op maat. Hierdoor is de kans van slagen het grootst. We werken oplossings
gericht en denken in kansen. Daarbij werken we samen met diverse ketenpartners, ieder met het 
eigen specialisme. We werken vanuit verschillende vakgebieden en samen met de mensen rondom 
het kind of de jongere. We laten niemand in de kou staan. Hoe complex of hoe verstoord de relatie 
ook is. Het belang van het kind of jongere en de hulpvraag staan voor ons centraal.

De kracht van Yorneo is dat altijd vanuit een systeemtheoretisch kader wordt gekeken welke 
oplossingsrichtingen mogelijk zijn, rekening houdende met alle rollen in het betrokken cliëntsysteem. 
De interventies worden zo ingezet dat er een gemeenschappelijke visie komt op oplossingen.
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Heb je geprobeerd om je kind(eren) 
zo weinig mogelijk te betrekken in de 
strijd tussen jou en je expartner, 
maar merk je toch dat ze er veel last 
van hebben? Wil je het ouderschap 
reorganiseren, maar kom je niet tot 
duidelijke afspraken? Mag je van je 
expartner de kind(eren) niet meer 
zien of maak je je zorgen over de 
ontwikkeling van jullie kind(eren), 
maar lukt het je niet dit bespreekbaar 
te maken met elkaar? 

Wat kan Yorneo betekenen?
Yorneo ondersteunt bij het door
breken van de vicieuze cirkel, bij 
 bewustwording en het vinden van 

een nieuwe balans in het ouderschap 
en begeleidt zowel ouders als kinde
ren naar contactherstel. We zoeken 
samen met jullie naar oplossingen 
voor steeds terugkerende problemen, 
het doorbreken van patronen en 
begeleiden naar een zelfstandige 
omgangsregeling, waarbij het welzijn 
en de ontwikkeling van de kinderen 
voorop staat.  

Het Omgangscentrum van Yorneo in 
Assen, Emmen en Hoogeveen biedt 
een professioneel en intensief  
zorgaanbod voor ouders en kinderen. 
We stemmen ons aanbod af op jouw 
hulpvraag. 

Een scheiding brengt veel emoties teweeg en is een ingrijpende 
gebeurtenis, zeker voor kinderen. Soms zijn de woede, de frustratie 
en het verdriet zo groot, dat het voor ouders moeilijk is om tot goe
de afspraken te komen. Yorneo biedt ondersteuning aan ouders 
die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn en hun kind (eren). We 
zorgen er voor dat tijdens het scheidingsproces de belangen van 
het kind worden gezien en gehoord. Hierdoor blijkt de behoefte 
aan jeugdhulp op latere leeftijd kleiner te zijn.  

Hulp aan ouders en 
kinderen na scheiding

“Een vechtscheiding, dat wilden we niet. Totdat ik 
 ineens via zijn advocaat te horen kreeg dat hij een 
omgangsregeling wilde afdwingen, omdat onze dochter 
een afgesproken weekend niet wilde komen. Door de 
hulp van Yorneo is die vechtscheiding er gelukkig niet 
gekomen en hebben we samen duidelijke afspraken 
kunnen maken. Het gaat nu goed en onze dochter 
gaat graag naar haar vader.”

Maria, 
moeder van Eliza (15)




