Begeleide Omgangsregeling
(BOR) District Noord 2016

“Jij hebt me mijn papa
teruggegeven .”
Selina, 8 jaar

OVER HUMANITAS
Scheiden is een pijnlijk proces. Voor ouders, maar
vooral ook voor de kinderen. Door verdriet, woede of
frustratie lukt het de ouders soms niet de omgang zelf
-of met behulp van het eigen netwerk- te regelen. De
begeleide omgangsregeling of het Omgangshuis van
Humanitas kunnen dan ondersteuning bieden. We
herstellen de omgang tussen kind en uitwonende
ouder en helpen de communicatie tussen de
gescheiden ouders te verbeteren. Hierdoor komt er
rust en stabiliteit in de opvoedsituatie en verbeteren
de ontwikkelkansen voor kinderen.
Begeleide Omgangsregeling
(BOR) is een omgangsregeling
waarbij een vrijwilliger als
begeleider aanwezig is bij de
bezoeken van kinderen aan de
ouder die niet de dagelijkse
zorg voor hen heeft. De
vrijwilliger denkt met de
ouders mee, adviseert hen en
helpt met het maken van
afspraken. De ondersteuning
is laagdrempelig, tijdelijk en
dicht bij huis.

Humanitas is er voor mensen
die samen met een vrijwilliger
op eigen kracht iets willen
veranderen aan hun s
 ituatie.
Jaarlijks helpen ruim 22.000
goed geschoolde vrijwilligers
zo’n 60.000 deelnemers.
Wij werken binnen zes
thema’s: eenzaamheid, verlies,
opvoeden, opgroeien, detentie
en thuisadministratie.

76

DEELNEMERS
BOR

HUMANITAS
WAARDEN
• Samenleven op basis van
gelijkwaardigheid
• Regie behouden over je eigen
leven
• Verantwoordelijkheid nemen
voor jezelf en voor een ander
• Vraaggericht werken: kijken
wat er leeft in de maat
schappij en de activiteiten
daarop aanpassen

32

VRIJWILLIGERS
BOR

Resultaten
BOR helpt het vertrouwen van ouders te
vergroten. Het kind kan op een neutrale
locatie contact opbouwen met de ouder,
zonder geconfronteerd te worden met
ouderlijke conflicten. We willen bereiken
dat gescheiden ouders binnen 6 maanden
komen tot hanteerbare afspraken over de
omgangsregeling. Van de 76 aanmeldingen
zijn er 45 gekoppeld en was er omgang. 15
trajecten zijn afgesloten met zelfstandige
omgang en 30 lopen nog. Van de 31 niet
gekoppelde zijn 16 nog in de aanmeldfase
en 15 niet gestart. In 10 gevallen haakten
ouders af, 3 werden doorverwezen, 1 werd
uitgesteld en in 1 situatie kwamen de
ouders er zelf uit. Bij de meeste
koppelingen lukte het om het traject
binnen 6 maanden af te sluiten. In een heel
enkel geval duurde het langer dan 2 jaar.

Vrijwilligers
In 2016 waren in district Noord 32
vrijwilligers actief als BOR-begeleider. In
de provincie Groningen waren 15
vrijwilligers actief, in Friesland waren 11 en
in Drenthe ondersteunden 6 vrijwilligers bij
de omgang. De vrijwilligers werden
begeleid door 4 vrijwillige coördinatoren
en een projectcoördinator. Er waren
thema- en intervisiebijeenkomsten en er
kwam een werkwijzer BOR voor nieuwe
vrijwilligers. Ook leverden de vrijwilligers
input voor de ontwikkeling voor
het landelijk BOR-kwaliteitskader. Helaas
hebben we afscheid moeten nemen van
een aantal zeer ervaren mensen. Hun inzet
en betrokkenheid heeft veel betekend voor
de resultaten van de BOR.

Deelnemers
Van de 76 aanmeldingen werden
er 31 verwezen door de rechtbank. De
overige kwamen via o.a. de wijkteams, het
CJG, Raad voor de
Kinderbescherming, welzijnsinstellingen
of de voogd. Soms meldden ouders
zichzelf spontaan aan. Voor de provincie
Groningen zijn er 23 van de 43 aanvragen
gekoppeld aan een vrijwilliger. 20
aanmeldingen kwamen uit de stad
Groningen. In Friesland zijn 14 van de 20
aanvragen gekoppeld. 8 kwamen uit
Leeuwarden, in Harlingen werd 1 traject
met omgang afgesloten en in Het Bildt zijn
2 trajecten afgesloten met omgang.
Overige kwamen uit Sudwest Fryslan,
Heerenveen, Dantumadiel, Friese Meren,
Dongaradeel en Kollumerpomp. In Drenthe
zijn 8 van de 13 aanvragen gekoppeld; 4 in
Assen en 4 in Emmen.
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Theo: "Na 2,5 jaar is het
contact uiteindelijk toch
hersteld, hier doe ik het
voor!"

BOR-locaties
Ouders die langere tijd behoefte hebben
aan ondersteuning of in afwachting zijn
van een onderzoek kunnen gebruik maken
van het Omgangshuis bij Humanitas in
Groningen. Meerdere ouders en kinderen
kunnen tegelijk gebruik maken van deze
vaste plek waar altijd 2 begeleiders
aanwezig zijn. Naast het Omgangshuis zijn
er verschillende neutrale locaties
verspreid over Groningen, Friesland en
Drenthe. Dankzij een particuliere gift en de
inzet van de vrijwilligers kreeg de
BOR-kamer in Groningen een nieuwe,
frisse inrichting.

John: "Spelenderwijs
krijg ik de tijd om het
contact met mijn kind
weer op te bouwen".

Humanitas neemt deel aan de pilot
Preventie Vechtscheidingen. Door een
overeenkomst met de Rechtbank Noord
Nederland kunnen ouders rechtstreeks
worden doorverwezen naar Humanitas BOR
in de provincies Groningen, Drenthe en
Friesland. Via de beschikking en /of via
een procesverbaal kan er sneller gestart
worden met een traject waardoor
verharding van problematiek wordt
voorkomen. Daarnaast komen er ook meer
aanvragen vanuit wijkteams/buurtteams.
De lokale afdelingen van Humanitas
maakten het aanbod bekend in hun regio
en bij hun contacten.
De aanvragen worden complexer, door
bv schulden, psychische problematiek,
verslaving, detentie of huiselijk geweld.
Het voortraject kost daardoor meer tijd.
De begeleiding en training van vrijwilligers
passen we hierop aan.

Organisatie
Er is in 2016 een start gemaakt met de
organisatie van de BOR per provincie. Met
de Regionale Inkooporganisatie Groninger
Gemeenten zijn afspraken gemaakt voor
30 trajecten voor de Provincie Groningen.
Voor Friesland zijn er afspraken met de
gemeente Leeuwarden en een groot aantal
andere gemeenten. In Friesland startte een
nieuwe projectcoördinator. Gesprekken
met de vertegenwoordigers van de twee
inkooporganisaties voor jeugdhulp
in Drenthe moeten leiden tot 25
BOR-trajecten voor heel Drenthe in 2017.
Het streven is 1 betaalde
projectcoördinator per provincie die
voldoende uren heeft om de vrijwilligers op
verantwoorde wijze te ondersteunen.

Ineke: "Inspirerend en
leerzaam om regelmatig
met de vrijwilligers
ervaringen uit te
wisselen en van elkaar te
leren".
Meer info:
https://www.humanitas.nl/districten/
district-noord/activiteiten/humanitas-bor/
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Roosje: “ Het jongetje
veranderde van een
bang vogeltje in iemand
die weer met plezier
naar zijn vader gaat!”

Samenwerking en
ontwikkelingen

