
Informatie voor ouders 

 Ouderschap blijft 
Uw kind op de eerste plaats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ieder kind heeft een goede band en contact met beide ouders nodig. Ook als de ouders gescheiden zijn. 
Daarom is het belangrijk dat ouders na een scheiding blijven samenwerken, praten over de opvoeding en 
afspraken maken over omgang met een kind. In een complexe scheiding is dat vaak lastig.  
Ouderschap Blijft van Altra kan u daarbij helpen.  
 
  
Voor wie? 

Bij Ouderschap Blijft is contact tussen het kind en beide ouders het uitgangspunt. Wij begeleiden ouders die 
door de problemen bij een complexe scheiding nauwelijks meer met elkaar overleggen. Daardoor kan het 
contact met het kind moeizaam verlopen. Ook komt het voor dat een kind één van de ouders niet of 
nauwelijks meer ziet. Zo’n situatie is niet goed voor de ontwikkeling van het kind. Ouderschap Blijft biedt 
hulp op maat. Ouderschap Blijft kan worden ingezet bij ernstige situaties als andere begeleiding geen 
oplossing heeft gebracht.  
 
  
Hoe werkt het?  

Een professionele begeleider van Ouderschap Blijft voert meerdere gesprekken met ouders om de 
samenwerking te verbeteren. Uw kind neemt een belangrijke plaats in tijdens het traject. Doel is om goede 
afspraken te maken over de opvoeding van en omgang met uw kind. Als er geen contact (meer) is met een 
van de ouders, dan wordt in samenwerking met beide ouders en een begeleider gewerkt aan het herstel 
daarvan. Daarbij is de inzet van begeleide omgang voor korte duur mogelijk totdat het contact weer is 
hersteld.  
 
De gesprekken met ouders vinden plaats op een locatie van Altra. De ontmoetingen tussen ouder en kind 
vinden in principe plaats op een locatie van Altra en kunnen eventueel later ook elders plaatsvinden. De 
duur van Ouderschap Blijft is mede afhankelijk van de inzet van beide ouders. Ouderschap Blijft duurt 
maximaal negen maanden. Altra heeft veel ervaring met hulp aan kinderen, ouders en gezinnen bij 
complexe scheidingen. Als het nodig is, kan Altra naast Ouderschap Blijft ook andere hulp inzetten.  
 



 

 

 

 

 

 

Wat is en doet Altra? 

Altra is een grote instelling voor jeugd- en opvoedhulp en speciaal onderwijs in Amsterdam en omstreken.  
Altra biedt hulp waar dat nodig is en het beste werkt; thuis of op school. De kracht van kinderen en ouders is ons 
uitgangspunt. Want hulpverlening werkt pas echt als je het samen doet.  
 

Privacy en klachten 

Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij de verwijsindex MULTIsignaal. 
Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we melden niet welke hulp cliënten krijgen 
en waarom. Op onze website kunt u daar meer over lezen. Bent u niet tevreden over onze hulp, dan kunt u daar 
ook de klachtenfolder downloaden. 
 
Vragen en aanmelden 

Wilt u meer weten over Ouderschap Blijft of iemand aanmelden? Bel dan tussen 09:00 en 17:00 uur met 
020-555 8300 of mail naar contact@altra.nl.  
 
  


