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

Doelstellingen
•G
 escheiden ouders binnen 6 maanden laten komen tot hanteerbare afspraken over omgangsregeling tussen kind(eren) en uitwonende ouder.
• Voorkomen van (voortdurend) blootstelling van kinderen in
echtscheidingssituaties aan ouderlijke conflicten, opdat kinderen zich
adequater kunnen ontwikkelen

Meerwaarde BOR

Aanbod
•B
 egeleiden 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.

Herstel omgang kind(eren) met uitwonende ouder en verbetering relatie tussen gescheiden ouders.
Gevolgen: rust en stabiliteit in opvoedingssituatie, verbeterde ontwikkelingskansen voor kind(eren), minder
inzet dure hulpverlening, minder slepende procedures en minder kosten.

“Je hebt me mijn
papa teruggegeven” 
(Selina 8 jaar)

“Waar waren we geweest
zonder BOR Humanitas?
Rechtszaal in, rechtszaal uit…
We zijn vrij koppig, maar
kunnen nu weer goed overleggen” (ouders Annet en Jos)

Activiteiten
2013
300

•w
 ederom bijna
kinderen bereikt
in en rondom herstel van contact met
de uitwonende ouder
• aanbod BOR regelmatig gepresenteerd
bij (potentiele) verwijzers
• bijgedragen aan Twentse en landelijke
expertiseontwikkeling op gebied van
scheiding &omgang
• onderzoek gestart naar de mening en
positie van het kind in BOR traject
• onderzoek gestart naar uitbreiding
expertise in allochtone casuïstiek
• samenwerking ontstaan met Villa
Pinedo, de plek voor jongeren van
gescheiden ouders
• nieuwe vrijwilligers geworven en
getraind

“Bij jullie is het zo
gewoon” 
(vader Hans)
“Ik vind het moeilijk
om mijn dochter naar
haar vader te laten
gaan, maar gelukkig is
er iemand bij” 
(moeder Petra)

Ontwikkelingen in 2013

• aanbod voor kinderen bij BOR uitgebreid met KIESprogramma
• diversiteit in verwijzers toegenomen
• nieuwe coördinator met ruime ervaring in jeugdzorg en jeugdbescherming

Omgangshuis
Per 1 januari 2013 is het omgangshuis
overgegaan van Bureau Jeugdzorg naar
Jarabee. 8 BOR-vrijwilligers samen
met Jarabee zijn actief geweest in het
omgangshuis. Het omgangshuis biedt
gelegenheid tot omgang in complexe of
langdurige zaken waarin het reguliere
BOR of “Ouderschap blijft” niet volstaat.
In 2013 zijn hier 17 begeleidingstrajecten
geweest.

Resultaten tot en met 2013
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Aanmeldingen *

45
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Gestarte trajecten met vrijwilliger

41

75

107

101

103

111

127

666

64

36

100

219

291

294

1336

70

92

109

133

506

36

47

50

44

Consulten
Betrokken kinderen

58

108

188

Afgeronde trajecten

41

49

75

Lopende trajecten

178

Verwijzers en
samenwerkingspartners

Grootste verwijzers in 2013;
Advocatuur/ Rechtbank; Bureau
Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, AMW, Jarabee, steunpunt huiselijk geweld, Kadera en MEE
Twente.
Verder door middel van presentaties,
ketenoverleg, casuïstiekoverleg en
uitvoering van onderzoek nauwe
samenwerking met bovengenoemde
verwijzers, gemeenten en onderwijs.
Er zijn gastlessen verzorgd voor Saxion
en er is een stageplek ingevuld.

Gemeenten

Van 175 aanmeldingen in 2013 waren
er 135 afkomstig uit de gemeenten
Enschede (72), Almelo (29), Hengelo
(29), en Oldenzaal (8).
Resterende afkomstig uit andere 10
gemeenten in Twente.

Vrijwilligers

• 2 8 vrijwilligers hebben
zich ingezet in 2013 om
127 ouderparen en hun
kinderen te ondersteunen.
• 4 vrijwilligers gestopt
en 7 nieuwe vrijwilligers
getraind
• Maandelijkse thema
bijeenkomsten en
intervisie
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*A
 anmeldingen leiden tot gestart traject met vrijwilliger of consult. Soms krijgt een aanmelding geen vervolg.
Redenen: casus past niet binnen doelgroep of één ouder meldt zich niet aan. Ouders of derden doen in toenemende
mate beroep op expertise van BOR, waardoor men verder kan zonder inzet van vrijwilliger. Deze inspanningen zijn
in 2012 voor het eerst geregistreerd. Dit beïnvloedt de cijfers, ook waar het de afgeronde trajecten betreft.
Van de 127 gestarte trajecten leidt ca. 75% tot een zelfstandige omgang dan wel rust in de opvoedingssituatie.

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

Speerpunten 2014

• c ontinueren aanbod en groep
v rijwilligers
• voorlichting blijven geven, in het
bijzonder bij voorliggende veld
• uitwerking geven aan conclusies
van lopende onderzoeken
• actief bijdragen met gemeenten
en samenwerkingspartners aan de
transitie
• echtscheidingswijzer ontwikkelen
met werkgroep Preventie Partners
Twente

Ons team in 2013

Projectleider BOR: Michel Krijnsen
Regiocoördinator Humanitas Twente;
Inge Leeuw
Coördinator; Edith de Graaf, Sandra
Eijsink, Rene Wentink
Secretariaat; Marian Voogd, Trudie van
Dalen, Ellen ter Bruggen
Speltherapeute; Renate Hoge Venterink

2013

Totaal

“Onze maatschappelijk
werkers zijn blij met BOR;
ze weten dat ouders en
kinderen, waar veelal
zorgen over zijn, in goede
handen zijn” 
Anja Gerritsen (Directeur
Maatschappelijk werk
Noord-West Twente)

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

Adviescommissie

Bestaat uit samenwerkingspartners
van BOR Twente.
Doel is BOR Humanitas adviseren en
informeren op onderwerpen als:
• inbedding en samenwerking van
BOR-Twente met lokale/regionale
organisaties.
• strategische voortgang van
het project (aansluiten bij
beleidsontwikkelingen)
• uitwisselen van deskundigheid,
versterken van de samenwerking
én doorverwijzing van ouders
Eind 2013 is door de adviescommissie vastgesteld dat haar doelstelling
bereikt is en BOR in Twente goed is
ingebed. Besloten is om in 2014 de
bijeenkomsten voort te zetten met de
doelstelling om de samenwerking op
het gebied van scheiding en omgang
in Twente door te ontwikkelen.

Humanitas BOR Twente
oude Bornseweg 85, 7556 GW Hengelo
www.begeleideomgangsregeling.nl
074-2567455
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