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JAARVERSLAG 2020 
 
Het Omgangshuis biedt kinderen van gescheiden ouders, die niet in staat zijn zelf 
een omgangsregeling te treffen, de mogelijkheid om hun niet-verzorgende ouder 
te ontmoeten in een neutrale omgeving. Een goed contact met beide ouders is 
van groot belang voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind.  Het 
Omgangshuis is een veilig haven, zeker als potentiele risico’s worden vermoed, 
zoals huiselijk geweld, misbruik, ontvoering, etc.  
 
Door bezoeken aan het Omgangshuis worden complexe problemen beter 
hanteerbaar voor beide ouders. Het vertrouwen dat hierdoor ontstaat kan 
bijdragen aan het opstellen van een zelfstandige omgangsregeling waar beide 
ouders achter staan.   
 
De noodzaak van een dergelijke, veilige bezoekregeling wordt onderkend en 
ondersteund door vele organisaties op het gebied van de jeugdhulpverlening en 
door de Gemeente Zeist, die het Omgangshuis financiert. In 2020 werden 
cliënten verwezen door de rechtbank, het CJG, Save, gezinsvoogden en 
mediators. De gemeente Zeist is doende om afspraken te maken met de regio 
Utrecht Zuidoost om het Omgangshuis een regionale functie te geven. Mogelijk 
kan dit initiatief medio 2021 gerealiseerd worden. 
 
Intake en begeleiding 
De professionele coördinator voert gesprekken met beide ouders, stelt met hen 
een overeenkomst op en maakt een rooster voor de omgangsmomenten. Zo 
nodig verwijst zij door naar hulpverlenende instanties. 
In 2020 werden 14 ouderparen geholpen. De coördinator behandelde 10 nieuwe 
aanmeldingen, 5 verlengingen van een bestaande en 2 reeds lopende 
bezoekregelingen.  Dit resulteerde in 17 casussen. In 2020 werden 6 casussen 
afgerond volgens contract; 2 regelingen werden voortijdig afgebroken. 6 
casussen worden in 2021vervolgd.  
Een casus bestaat uit 5 bezoeken tussen een of meerdere kinderen uit hetzelfde 
gezin met de niet-verzorgende ouder. Indien gewenst kan een vervolgtraject van 
nogmaals 5 bezoeken worden afgesproken. Gemiddeld zijn er per gezin 3 
reeksen van 5 bezoeken nodig, in een enkel geval 4 of 5. Het initiatief tot een 
verlenging ligt bij de ouders. 
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1. Overzicht van casus in 2020 

 
In ongeveer de helft van de gevallen komen de ouders, na de bezoeken aan het 
Omgangshuis, gezamenlijk tot een nieuwe omgangsregeling. 
Niet iedere aanmelding resulteert in een bezoekregeling. Het komt voor dat een 
of beide ouders zich terugtrekken. 
 
In 2020 was het vanaf eind maart tot begin juni niet mogelijk om cliënten in het 
omgangshuis te ontvangen in verband met de toen geldende coronamaatregelen. 
Ook in het najaar waren er beperkingen door corona waardoor een volledige 
bezetting tijdens de bezoekmiddagen niet mogelijk was.  
 
Werving, training en inroosteren vrijwilligers 
Om de ouder-kind contacten in een veilige omgeving te kunnen laten verlopen 
zijn er per bezoekmiddag gemiddeld vier vrijwilligers nodig voor de begeleiding. 
De vrijwilligers zorgen voor een soepele overdracht van de kinderen en houden 
tijdens het contact in iedere ruimte toezicht. Een goed en actief 
vrijwilligersbeleid is dan ook van groot belang.  
 
In 2020 werd het Omgangshuis ondersteund door een team van 27 vrijwilligers, 
waarvan 18 leden van de Kiwanis.  Werving en training van de vrijwilligers 
wordt verzorgd door het bestuur, in samenwerking met de coördinator. In 2020 
werden 4 nieuwe vrijwilligers geworven; door de beperkingen wegens corona is 
het helaas nog niet mogelijk geweest deze vrijwilligers te trainen. 
 
In 2020 werd begonnen met het verzamelen van verklaringen omtrent het 
gedrag (VOG) van alle vrijwilligers en bestuursleden. 
 
Corona was er ook debet aan dat in 2020 geen vrijwilligersbijeenkomst kon 
worden georganiseerd. Om toch onze waardering voor hun inzet kenbaar te 
maken heeft de contactpersoon vrijwilligers bij iedere vrijwilliger thuis een 
Kerstattentie bezorgd. 
 
 
 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt** Nov** Dec**

1726a verlengd lopend lopend wacht* wacht*

1726b verlengd lopend lopend lopend lopend afgerond

1728a verlengd lopend lopend wacht* wacht* afgesloten Rechtbank

1729 lopend lopend lopend wacht* wacht* lopend

1729a verlengd lopend lopend wacht* lopend lopend

1730 afgesloten Save

1731 nieuw lopend wacht* wacht* lopend lopend lopend afgesloten Rechtbank

1732 nieuw Mediator

1733 nieuw lopend wacht* wacht* lopend lopend lopend wacht* wacht* lopend lopend CJG

1734 nieuw Gezinsvoogd

1735 nieuw lopend lopend

1735a verlengd

1736 nieuw lopend lopend afgerond CJG

1737 nieuw lopend afgerond Rechtbank

1738 nieuw lopend lopend Save

1739 nieuw wacht* Rechtbank

1740 nieuw Rechtbank

toevoeging 'a' = 1ste verlenging; toevoeging 'b' = 2de verlengingouders hebben zich na de intake teruggetrokken

Casusnummer

Verwijzende 

partij

Status

** i.v.m. Corona geen volledige bezetting 

mogelijk

* i.v.m. 

Coronamaatregelen

Gezinsvoogd

Rechtbank

CJG
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Organisatie en bestuur 
Het bestuur bestond in 2020 uit 4 personen: 
 
W. de Bruin    - voorzitter a.i. 
R. Uijl     - penningmeester 
A.J. van Dongen   - secretaris 
C.E.A. Schutte    - contactpersoon vrijwilligers 
 
Het bestuur was in 2020 verantwoordelijk voor de volgende taken: 

- het opstellen van het beleidsplan, rapportage en bespreking daarover met 
de gemeente 

- het aanvragen van de subsidie en verantwoording afleggen daarover 
- opdrachtverlening voor de beroepskracht (op basis van haar offerte), 

monitoring en evaluatie 
- onderhoud aan de website en andere communicatiemiddelen 
- het onderhouden van contacten met de gemeente(n), CJG en andere 

belanghebbenden 
 

In 2020 kwam het bestuur 7 maal in vergadering bijeen; 3 maal ‘live’ en 4 maal 
digitaal via Zoom.  Extra aandacht was er voor communicatie en PR in het 
algemeen. Na overleg van de voorzitter met een communicatiedeskundige zijn 
afspraken gemaakt over aanpassing van de site en de flyer van het Omgangshuis 
Zeist. Deze aanpassingen zullen in 2021 worden doorgevoerd. 
 
Om continuïteit van zorg te kunnen waarborgen, werd besloten de cliënt 
documenten, zoals intakeformulieren en contracten, te digitaliseren en op 
SharePoint te archiveren. Hiermee werd in 2020 een aanvang gemaakt; het zal 
begin 2021 worden voltooid. 
 
Het bestuur werkt nauw samen met de Stichting Omgangshuis Houten, welke 
dezelfde doelstellingen en werkwijze heeft als het Omgangshuis Zeist.  
 
Huisvesting 
Voor het Omgangshuis Zeist wordt gebruik gemaakt van een bestaande 
kinderopvanglocatie in Wijkcentrum De Koppeling in Zeist; de relatie wordt in 
2021 gecontinueerd. In 2020 heeft, in verband met de corona pandemie, 
veelvuldig overleg plaatsgevonden met het wijkcentrum. Besluiten over sluiting 
of beperking van de openstelling werden in goed gezamenlijk overleg genomen. 
 
Financiën 
Het bestuur heeft via een ZZP-regeling een professionele coördinator in dienst. 
Afspraken omtrent de dienstverlenging van deze beroepskracht worden jaarlijks 
gemaakt op basis van een offerte. 
 
De Stichting ontvangt subsidie van de Gemeente Zeist. In 2020 werden geen 
aanvullende fondsen ontvangen, behalve de bescheiden ouderbijdragen. De 
subsidie van de gemeente is gebaseerd op (maximaal) 20 casus per jaar. Omdat 
dit aantal in 2019 niet werd behaald is een overschot op de rekening ontstaan. 
Met de gemeente is overlegd over de bestemming van dit overschot; besloten 
werd het teveel in 2020 terug te storten. De penningmeester heeft met de 
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gemeente overleg gevoerd over de te ontvangen subsidie voor 2021. Wegens de 
plannen van de gemeente om de jeugdzorg te regionaliseren wordt uitgegaan 
van de mogelijkheid dat ook de financiering regionaal geregeld gaat worden. 
Daarom is, in overleg, slechts subsidie aangevraagd voor het eerste half jaar. Zo 
nodig wordt een nieuw subsidieverzoek gedaan voor de tweede helft van 2021. 
 
De jaarrekening 2020 is als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. 
 
ANBI 
De Stichting Omgangshuis Zeist is (nog) niet geregistreerd als een algemeen nut 
beogende instelling; het bestuur hoopt dit in 2021 te kunnen realiseren. 
 
KVK 67291740 
 
Bijlage: Jaarrekening 2020 
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Stichting Omgangshuis Zeist 
Secretariaat: Bethaniëplein 6, 3701EL Zeist 
Tel: 0302288827 


