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  Bezoekruimte

Voor wie? • Voor ouders en kinderen in een problematische scheidingssituatie waar één van
           beide ouders geen of weinig contact heeft met de kinderen.

Hoe? • De Bezoekruimte staat in voor het contactherstel tussen kinderen en hun 
           ouders en/of tussen kleinkinderen en hun grootouders. Wij bieden tijdelijk 
           begeleiding in die situaties waarbij er moeilijkheden zijn bij de uitoefening van
           de omgangsregeling met de kinderen. Aan de hand van gesprekken en het
           organiseren van begeleide bezoeken proberen wij tot een contactherstel te 
           komen.
           Naast het contactherstel moedigt de Bezoekruimte de ouders aan tot het 
           reorganiseren van hun ouderschap en het uitwerken van een omgangsregeling.

Kinderen • De werking van de bezoekruimte ondersteunt het kind in het effectueren van
           zijn recht ‘op persoonlijk contact met beide ouders wanneer het van één of 
           beide gescheiden leeft’ . Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind: 
           Artikel 9.

Gepaste hulp op 
de 1e lijn

• De Bezoekruimte kan de begeleiding stoppen, opschorten of weigeren op basis
           van het huishoudelijk regelement

Prijs? • Dit hulpverleningsaanbod is gratis

Onze principes • De Bezoekruimte is onafhankelijk en gratis
•	 Wij	zijn	onpartijdig	in	het	conflict
• Wij blijven onafhankelijk in een samenwerking met politie, gerecht en hulpverleners.
• Bij een gerechtelijke doorverwijzing rapporteren wij aan de opdrachtgever. De       
rapportage wordt inhoudelijk steeds overlopen met alle betrokken partijen.

Praktisch:
De aanmelding dient te gebeuren bij de bezoekruimte:

Bezoekruimte Ieper
Maloulaan 43, 8900 Ieper
057 22 09 30

Bezoekruimte Veurne
Peter Benoitlaan 58, 8630 Veurne
058 28 00 21

of via bezoekruimte@cawcentraalwestvlaanderen.be 

Clusterverantwoordelijke: Nathalie Devroe
     nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be



Team bezoekruimte biedt volgende hulpverleningsmodule aan:

Contactherstel (gerechtelijk / vrijwillig)

Begeleiding bij relatieherstel tussen kinderen en hun ouders of andere belangrijke derden in een 
problematische scheidingssituatie.
Via o.a.: 
Verduidelijken van de werking van de bezoekruimte; verduidelijken van de relatie met de gerechtelijke 
instantie en het vonnis; organiseren, ondersteunen en begeleiden van contacten; toezicht houden en 
observerend aanwezig zijn op het moment van de overdracht, het bezoek; 
Bemiddelen	in	conflicten	die	kunnen	ontstaan	vanuit	het	recht	op	persoonlijk	contact;	bereiken	van	
contactherstel waarbij zelfstandig, autonome contacten veilig kunnen verlopen, rekening houdend met 
persoonlijkheid en opvoedings-, ontwikkelingsnoden van het (de) kind(-eren); afspraken die gemaakt worden 
voor het verder verloop zonder bereikt contactherstel; afspraken mbt de continuering van de gemaakte 
afspraken met of zonder contactherstel;...  


