
Je bent verwezen  
naar de Bezoekruimte

versterkt welzijn



Wat is de Bezoekruimte?

Niet enkel ouders en hun kinderen 
kunnen in de Bezoekruimte terecht 
maar ook grootouders, pleegouders, 
of andere personen die door de 
scheiding geen contact meer hebben 
met een kind.

Stap voor stap

De Bezoekruimte is een plek waar 
ouders en kinderen elkaar kunnen 
ontmoeten wanneer er door de 
scheiding geen contact meer is. 
Via gesprekken en bezoeken werken 
we samen om de relatie en het contact 
tussen ouders en kinderen stap voor 
stap te herstellen. Uiteindelijk is het 
de bedoeling dat de Bezoekruimte niet 
meer nodig is. 



Hoe werkt de Bezoekruimte?

Begeleiding

De begeleiding verloopt in 
verschillende fasen en bestaat zowel 
uit het organiseren van bezoeken of 
contacten als uit gesprekken met jullie 
als ouders én met de kinderen. 

• Voorbereiding 
In deze fase worden de eerste 
contacten concreet voorbereid  
met ieder van jullie. 

• Binnenbezoeken  
De bezoeken gaan door in de 
lokalen van de Bezoekruimte.  
Wij zijn daarbij steeds aanwezig. 

• Buitenbezoeken 
Jullie mogen de lokalen van  
de Bezoekruimte verlaten.  
De overdrachten gebeuren dan 
nog wel in het gebouw van de 
Bezoekruimte. 

• Afrondingsfase  
De bezoeken verlopen volledig 
zelfstandig. Er gaan nog wel 
gesprekken door met jullie en  
de kinderen.

Aanmelding en Onthaal

Je kan zelf kiezen voor een 
Bezoekruimte, doorverwezen 
worden door een dienst, of de 
Rechtbank kan beslissen dat jullie 
naar de Bezoekruimte moeten 
komen. Er wordt verwacht dat 
je zelf contact opneemt met de 
Bezoekruimte. 

Je wordt eerst uitgenodigd voor 
een kennismakingsgesprek. In dit 
gesprek luisteren we naar jouw 
verhaal en leggen we de werking van 
de Bezoekruimte uit. Op het einde 
van dit gesprek vragen we of je wilt 
starten met de Bezoekruimte. 

Als de Bezoekruimte de meest 
passende hulp blijkt voor jullie én als 
jullie allebei akkoord gaan met de 
Bezoekruimte, kan de begeleiding 
starten. 

Wanneer de begeleiding niet 
onmiddellijk kan starten omdat 
er een wachtlijst is, worden 
jullie uitgenodigd op een 
informatiemoment over de effecten 
van een vechtscheiding op kinderen 
en wat jullie eventueel zelf al kunnen 
doen.



Belangrijke zaken
als je wil starten met een 
begeleiding in de Bezoekruimte

• Het domicilieadres van het kind 
bepaalt welke Bezoekruimte de 
begeleiding zal opnemen. 

• De hulpverlening in de 
Bezoekruimte is gratis.

• Om te komen tot een passend 
contact is het belangrijk dat 
beide ouders zich engageren 
voor een begeleidingstraject in 
de Bezoekruimte. Dit is ook het 
geval indien jullie met een vonnis 
verwezen zijn door de Rechtbank.

• Een begeleiding in de 
Bezoekruimte is tijdelijk. Er wordt 
stap voor stap gewerkt naar een 
contact zonder tussenkomst van 
de Bezoekruimte.

• De Bezoekruimte kan de 
begeleiding weigeren, 
opschorten of stopzetten. Dit 
gebeurt op basis van sectoraal 
afgesproken criteria.

• Alle Bezoekruimtes in Vlaanderen 
en Brussel hanteren hetzelfde 
Huishoudelijk reglement.



Als de Bezoekruimte geen begeleiding 
kan starten of de begeleiding (tijdelijk) 
stopzet, melden we dit schriftelijk aan 
de rechter. De redenen om begeleiding 
te weigeren of stop te zetten zijn 
dezelfde voor alle Bezoekruimtes van 
de CAW in Vlaanderen. 

Alle verslagen worden opgestuurd 
naar de rechter die vermeld staat in 
het vonnis. Ook jullie ontvangen een 
kopie.

Indien jullie vrijwillig kiezen (zonder 
dat een rechter jullie verwees) voor de 
Bezoekruimte, kunnen we een verslag 
opmaken wanneer jullie hier beiden 
mee instemmen.

De medewerkers van de Bezoekruimte 
hebben beroepsgeheim en mogen dus 
geen informatie doorgeven aan andere 
personen (advocaten, consulenten, ...).

Nazorg

Er is een zelfstandige regeling. 
Samen hebben we kleine en grote 
stappen gezet in het herstellen van 
het contact en de relatie tussen jullie 
als ouder en de kinderen. Er worden 
geen hulpverleningsgesprekken meer 
gepland.

Toch kunnen jullie op elk moment 
opnieuw contact met ons opnemen. 
Het is zeker ook mogelijk dat we in een 
laatste gesprek afspreken dat wij zelf 
– na een aantal weken – even bij jullie 
horen hoe het contact verloopt. 

Verslag naar de rechtbank

Wanneer jullie zijn doorverwezen door 
de rechtbank, maakt de Bezoekruimte 
een verslag op. Daarin staat wanneer 
er gesprekken en bezoeken zijn 
doorgegaan of geannuleerd.

“Via gesprekken en bezoeken werken 
we samen om de relatie en het 
contact tussen ouders en kinderen 
stap voor stap te herstellen.”
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www.caw.be · 0800 13 500

Deze brochure wil je een 
eerste idee geven van hoe 
de Bezoekruimte werkt en wat 
je van ons kan verwachten. 

Hoe lang duurt de 
tussenkomst van de 

Bezoekruimte?

Is de hulpverlening 
in de Bezoekruimte 

gratis?

Hoe verloopt de 
begeleiding in de 
Bezoekruimte?


