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WAT WE DOEN

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.

•	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.
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DE WAARDE
VAN ONZE
ONDERSTEUNING

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

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 kunnen nu weer
makkelijker praten”
moeder

Wat hebben we bereikt in 2018
WAT WILLEN WE
BEREIKEN
•	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.

Cijfers

In 2018 gestart
Koppeling

Beëindigd

Lopend

Consult

Enschede

39

5

31

8

Almelo

18

1

15

3

Hengelo

16

3

13

3

Oldenzaal

5

0

3

2

Haaksbergen

2

0

2

0

Twenterand

4

0

3

1

Hof van twente

4

0

2

2

Losser

2

0

1

0

Rijssen-Holten

6

0

3

3

Borne

3

0

2

1

Wierden

1

0

1

0

100

9

76

23

Totaal
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Waar gaan we voor
in 2019

•	In 2018 ruim 180 kinderen
bereikt in en rondom herstel van
contact met de uitwonende
ouder.
•	Bijgedragen aan Twentse
expertise en aan die van de
eigen landelijke vereniging op
het gebied van scheiding en
omgang, maar ook door onder
andere te participeren in de
verdere ontwikkeling van het
platform “scheiding en omgang
in Twente“.
•	Werken aan verbinding maken
en houden met de sociale
wijkteams in Twente.
•	In samenwerking met onze
andere activiteiten in de zomer
vakantie mogelijk gemaakt voor
een aantal BOR-gezinnen in
samenwerking met Stichting
Vang Je Droom.
•	Thema-avonden en intervisie
bijeenkomsten georganiseerd
voor de vrijwilligers, onder
andere in het kader van
deskundigheidsbevordering.
•	Actieve bijdrage geleverd op het
vlak van innovatie, communi
catie aan het interne proces bij
Humanitas Twente van meer
samenwerking.
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Gedaan in 2018

We werken samen met
•	Veel organisaties in het platform
“scheiding en omgang in Twente”
•	Onze grootste verwijzers
Rechtbank, Raad voor de
Kinderbescherming, en daar
naast met de advocatuur en
andere jeugdhulpverleners
organisatie zoals Jarabee.
•	We werken vooral samen met de
Raad voor de Kinderbescher
ming, de Rechtbank en ook met
de gemeentelijke wijkteams.
•	Een achttal vrijwilligers van BOR
zijn actief geweest in het
omgangshuis van jeugdhulpver
lenersorganisatie Jarabee, waar
ze betrokken zijn geweest bij
veel begeleidingstrajecten.
Jarabee en BOR hebben hierin
een samenwerkingsverband.
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•	Aandacht voor het werven van
vrijwilligers om het numerieke
aantal constant te houden en
blijven investeren in hun deskun
digheid zodat de omgangsbegeleiding gewaarborgd blijft
op het huidige niveau.
•	Organiseren van Thema-avonden
en intervisiebijeenkomsten voor
de BOR-vrijwilligers
•	Bijdragen aan het platform
“scheiding en omgang in Twente”.
•	Aandacht, focus op en bijdrage
leveren aan de interne mogelijk
heden en kansen die de
vernieuwing van de organisatie
Humanitas Twente biedt.
•	Het doorontwikkelen van ons
aanbod en het verder professio
naliseren van onze organisatie.

“Sociaal wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat veel
kinderen baat hebben bij
programma’s zoals BOR”
Ed Spruijt, echtscheidings
onderzoeker u
 niversiteit Utrecht

Wie zijn wij
Teamcoördinator René Wentink
Coördinator Edith de Graaf
Coördinator Sandra Eijsink
Officemanager Ellen ter Bruggen

