Humanitas Begeleide
Omgangsregeling (BOR)

WAT WE DOEN

JAAROVERZICHT 2016 TWENTE

•	Begeleiden van (opbouw
van) omgang door inzet
getrainde en gescreende
vrijwilligers, ondersteund en
begeleid door p
 rofessionele
coördinator.
•	Ondersteuning duurt 3 tot 6
maanden. Verharding
problematiek voorkomen
door omgang binnen een
maand op te starten.
•	Stapsgewijs contact tussen
kinderen en uitwonende
ouder op veilige,
verantwoorde en plezierige
manier opbouwen.

Humanitas Twente wil een bijdrage leveren aan een
sterke en humane samenleving. We geloven dat ieder
individu sterker is dan hij denkt. Is dat even niet
het geval, dan ondersteunen we diegene met een
vrijwilliger, zodat hij vroeg of laat zelf weer verder kan.

“Bij jullie is het zo gewoon”
vader Hans

WAT WILLEN WE
BEREIKEN
DE WAARDE
VAN ONZE
ONDERSTEUNING
We herstellen de omgang
tussen kind en uitwonende
ouder en verbeteren de r elatie
tussen gescheiden ouders.
Hierdoor komt er rust en
stabiliteit in de o
 pvoedsituatie,
verbeteren de ontwikkel
kansen voor k
 inderen, is er
minder inzet nodig van dure
hulpverlening en zijn er minder
slepende procedures.

WE ZIJN ER VOOR

•	Gescheiden ouders binnen
6 maanden laten komen tot
hanteerbare afspraken over
omgangsregeling tussen
kinderen en uitwonende
ouder.
•	Voorkomen van blootstelling
van kinderen in echt
scheidingssituaties aan
ouderlijke conflicten, zodat
kinderen zich adequater
kunnen ontwikkelen.

Gescheiden ouders en hun
kinderen die ondersteuning
nodig hebben bij het
opbouwen van de omgang.

“Jij hebt me mijn papa
teruggegeven”
Selina 8 jaar

Wat hebben we bereikt in 2016
cijfers

in 2016 gestart
koppeling

beëindigd

lopend

consult

Enschede

33

15

23

10

Almelo

17

13

11

6

Hengelo

29

9

17

12

Oldenzaal

3

1

2

1

Haaksbergen

2

0

1

1

Twenterand

2

5

1

1

Hof van Twente

6

0

4

2

Borne

3

1

2

1

Hellendoorn/Nijverdal

1

0

1

0

Losser

1

1

0

1

Rijssen-Holten

6

0

2

4

106

21

78

26

Waar gaan we voor
in 2017

Gedaan in 2016

© Roy Beusker

•	Wederom ruim 250 kinderen
bereikt in en rondom herstel van
contact met de uitwonende
ouder
•	Bijgedragen aan Twentse en
landelijke expertise op gebied
van scheiding en omgang, o.a.
met deelname aan en ontwikke
ling van het platform “scheiding
en omgang in Twente”
•	Bijgedragen aan de doorontwik
keling van de pilot BRAM (BOR,
Raad en AMW )in Twente. Deze
pilot is één van de 5 winnaars
van ruim 500 inzendingen voor
“divorce challenge”, een oproep
van het ministerie van Veiligheid
en Justitie om ideeën aan te
reiken voor terugdringen van het
groeiend aantal vecht
scheidingen en het verminderen
van de negatieve gevolgen voor
kinderen

•	Verbinding gemaakt met de
sociale wijkteams in Twente
•	Training gegeven aan nieuwe
vrijwilligers.
•	In de zomer een weekend of
midweek vakantie mogelijk
gemaakt voor 10 BOR en Home
Start gezinnen in samenwerking
met Stichting Vang je Droom
•	Diverse thema avonden en
intervisie bijeenkomsten
georganiseerd voor de
vrijwilligers in kader van
deskundigheidsbevordering
•	Samen met gedragsdeskundige
van Raad voor de Kinder
bescherming en Jarabee, en
speltherapeut visie ontwikkeld
op omgang en het jonge kind
•	Update gemaakt van de website
begeleideomgangsregeling.nl
•	10 jarig bestaan van BOR in
Twente gevierd met de
vrijwilligers.

We werken samen met
•	Veel organisaties in een platform
Scheiding en Omgang in Twente.
	Dit platform is een vervolg op de
eerdere adviescommissie BOR.
•	Grootste verwijzers in 2015;
advocatuur/rechtbank,
Jeugdbescherming Overijssel,
Raad voor de Kinder
bescherming en Jarabee.
•	Op casusniveau nauw samen
gewerkt met ketenpartners, in
het bijzonder Raad, rechtbank
en Jarabee.
•	Actief geweest in het Omgangs
huis waar tientallen begelei
dingstrajecten zijn geweest.
8 vrijwilligers van BOR werken
hierin samen met Jarabee.

“Sociaal
wetenschappelijk
onderzoek laat zien
dat veel kinderen
baat hebben bij 
programma’s
zoals BOR”
Ed Spruijt,
echtscheidingsonderzoeker
universiteit Utrecht

HUMANITAS BOR TWENTE

Oude Bornseweg 85, 7556 GW Hengelo
www.begeleideomgangsregeling.nl
074-2567455
De genoemde cijfers zijn gebaseerd op de Humanitas jaarcijfers 2016.
Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

•	Groep vrijwilligers qua aantal en
kundigheid op peil houden zodat
adequaat en voortvarend
omgangsbegeleiding kan
worden geboden
•	Diverse thema avonden en
intervisie organiseren voor de
BOR vrijwilligers
•	Bijdragen aan de dooront
wikkeling van het BRAM aanbod
•	Bijdragen aan het platform
“scheiding en omgang in
Twente”
•	Samen met Jarabee gaan starten
met een specialistische groep in
het Omgangshuis
•	Mogelijkheden verkennen van
omgangsbegeleiding van
uithuisgeplaatste jongeren met
hun biologische ouders door
vrijwilligers

Wie zijn wij
Projectleider BOR: Michel Krijnsen
Coördinatoren: Edith de Graaf,
Rene Wentink en Sandra Eijsink

