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DE WAARDE
VAN ONZE
ONDERSTEUNING

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, zodat hij vroeg of
laat zelf weer verder kan.

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

Wat hebben we bereikt in 2014
in 2014 gestart
koppeling
Enschede

Selina 8 jaar

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

vader Hans

cijfers

“Jij hebt me mijn papa
teruggegeven”

WAT WILLEN WE
BEREIKEN

“ Bij jullie is het
zo gewoon”

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

We herstellen de omgang
tussen kind en uitwonende
ouder en verbeteren de relatie
tussen gescheiden ouders.
Hierdoor komt er rust en
stabiliteit in de opvoedsituatie,
verbeteren de ontwikkelkansen voor kinderen, is er
minder inzet nodig van dure
hulpverlening en zijn er minder
slepende procedures.
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Waar gaan we voor
in 2015

Gedaan in 2014
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• Bijna 300 kinderen bereikt in
een rondom herstel van contact
met de uitwonende ouder.
• Onderzoek laten uitvoeren en
begeleid naar tevredenheid bij
allochtone deelnemers door
Saxion Enschede (4e jaars
student opleiding jeugdzorgwerker).
• Onderzoek laten uitvoeren en
begeleid naar de mening en
positie van het kind binnen de
begeleide omgang, uitgevoerd
door twee 4e jaar studenten van
Windesheim, opleiding
pedagogiek.
• Bijgedragen aan Twentse en
landelijke expertise ontwikkeling op gebied van scheiding/
omgang.
• KIES groep voor BOR kinderen
gedraaid olv van KIES coach en
een BOR vrijwilliger.
• Uitbreiding van enkele
gemeenten in Twente die BOR
financieren.
• Twee trainingen gegeven voor
nieuwe vrijwilligers nadat enkele
vrijwilligers waren gestopt
vanwege privé omstandigheden
of het vinden betaald werk.
• In de zomer een weekend of
midweek vakantie mogelijk
gemaakt voor 10 BOR gezinnen
in samenwerking met Stichting
Vang je Droom.
• Bijgedragen aan de uitrol van
BOR in de regio IJsselland,
samen met jeugdzorgaanbieders
Pactum en Trias.
• Meegewerkt aan het maken van
een scheidingswijzer; informatie
voor ouders en beroepskrachten
op internet.

HUMANITAS BOR TWENTE

Oude Bornseweg 85, 7556 GW Hengelo
www.begeleideomgangsregeling.nl
074-2567455
De genoemde cijfers zijn gebaseerd op de Humanitas jaarcijfers 2014.
Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

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 2014;
advocatuur/Rechtbank; Bureau
Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Kadera en Jarabee.
• Op casusniveau nauw samengewerkt met ketenpartners, in het
bijzonder Raad, rechtbank en
Jarabee.
• Actief geweest in het Omgangshuis waar tientallen begeleidingstrajecten zijn geweest.
8 vrijwilligers van BOR werken
hierin samen met Jarabee.

• Alle 14 gemeenten gaan BOR
financieren en waar nodig
uitbreiden coördinatie en groep
vrijwilligers, ter voorkoming van
wachtlijsten.
• Met samenwerkingspartners het
Twents platform scheiding en
omgang operationeel maken.
• Nieuwe folder met Jarabee
ontwikkelen over het aanbod op
gebied van omgangsbegeleiding
in Twente.
• Verbinding maken met de
sociale wijkteams.
• Onderzoek (laten) verrichten
naar de tevredenheid van
deelnemers m.b.t. BOR door
twee HBO studenten.

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

“Elke geslaagde
omgangsregeling zet
het kind centraal,
wat zal leiden
tot afname van
het beroep op
professionele zorg”
Gerard Teunissen,
voorzitter Raad van Bestuur
Jarabee

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

