
    
 

 

 
Begeleider omgangshuis 
Uren: flexibel 
 
 
Regio:  
Heerlen 
 
 
Wie zijn wij? 
aXnaga is een bureau voor interim management, volwassencoaching, kinder- & jeugdcoaching.  
In 2011 hebben wij een omgangshuis geopend voor ouders in een (vecht)scheiding, genaamd 
aXiehuis. Het omgangshuis is een neutrale ontmoetingsplaats waar de niet-verzorgende ouder onder 
begeleiding zijn of haar kind(eren) kan ontmoeten.  
 
Vanwege uitbreiding zijn wij voor het begeleiden van deze trajecten op zoek naar meerdere 
begeleiders.  
 
 
Wat houdt de functie in? 
Als begeleider ben je aanwezig bij de omgang tussen de niet-verzorgende ouder en zijn/haar 
kind(eren). Je zorgt voor een goede verloop van deze omgang met het doel om toe te werken naar 
onbegeleide omgang bij de niet-verzorgende ouder thuis. Je verzorgt de verslaglegging t.a.v. de 
omgangsmomenten en hebt een bijdrage in de evaluatiegesprekken met ouders.  
 
De begeleidingen vinden plaats in het aXiehuis, tijdens buitenactiviteiten en bij de niet-verzorgende 
ouder thuis. 
 
 
Waarover moet je beschikken? 

• Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding (bijv. Social Work, Pedagogiek, Kindercoaching). 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het (individueel) werken met kinderen. 

• Als je ervaring hebt met kinderen in (vecht)scheidingssituaties is dit een pre 

• Je bent flexibel en ook bereid in het weekend te werken. 

• Je hebt de beschikking over een auto. 

 

Bij jou staat het kind centraal en je bent in staat om zonder oordeel te kijken naar dat wat zich 

aandient. Daarbij heb je het vermogen om adequaat te reageren op onverwachte situaties en heb 

geen moeite om met grote weerstanden om te gaan. Je kunt je inleven in de verschillende zienswijzen 

van ouders en kunt daarbij ouders begeleiden om oplossinggericht te werken richting onbegeleide 

omgang.  

 
 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende werkplek waarbij je ervaring kunt opdoen met een werkwijze binnen de 

hulpverlening, die mogelijk anders is dan je gewend bent. 

• Je komt te werken binnen een gezellig en dynamisch team. 

• Een contract op basis van ZZP of Freelance. 

• Een uitstekende werk-privé balans. 
 

 

Ben jij geïnteresseerd?  

Stuur dan jouw CV met een korte motivatie naar ruudjansen@axnaga.nl onder vermelding van 

vacaturenummer 7004. Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Ruud Jansen op het 

nummer 06-53757798 en/of vinden op onze website www.axiehuis.nl. 

 


