
Ondersteuning
nodig bij een
omgangsregeling?

Zorgen voor
een goede
omgang

Samen met
Humanitas
BOR



Humanitas Begeleide
Omgangsregeling
 
Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is
belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling en het welzijn van het kind.

Als gescheiden ouders ben je sinds 2009 wettelijk verplicht een
ouderschapsplan op te stellen. Belangrijk onderdeel daarvan is de verdeling
van zorg – en opvoedtaken, ook wel omgangsregeling genoemd. In de praktijk
valt het opstellen of naleven van zo’n regeling niet altijd mee.

Kom je er zelf niet uit? Dan helpen mensen van het programma Humanitas
BOR (Begeleide Omgangsregeling) je graag op weg. 

 

Wat is Humanitas BOR?
 
Humanitas BOR richt zich op het
begeleiden van gescheiden ouders bij
het tot stand komen van een
omgangsregeling met hun kind(eren).
Het belang van het kind staat daarbij
voorop; hoe sneller een goed werkende
omgangsregeling tot stand komt, hoe
sneller kinderen een plek tussen hun
gescheiden ouders kunnen vinden.
De begeleiding vindt plaats door
gemotiveerde en getrainde vrijwilligers.
De ondersteuning duurt in principe 6
maanden. Daarna hebben ouders samen
een regeling getroffen.

Wat doet Humanitas
BOR?
 

Een vrijwilliger begeleidt de omgang
tussen kinderen en ouders.
De bezoeken vinden in eerste
instantie plaats op een neutrale plek.
Een vrijwilliger helpt de kinderen met
de overgang van de ene naar de
andere ouder.
Een coördinator begeleidt, bewaakt
en ondersteunt het proces.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe kun je je aanmelden?
 
Indien je bent doorverwezen, of zelf
belangstelling hebt, kun je contact
opnemen met de coördinator (zie
adresgegevens hiernaast). Ook de
andere ouder moet zich zelf aanmelden.
De coördinator stelt je een aantal
vragen, waarna een intakegesprek kan
volgen. De coördinator zoekt een
passende vrijwilliger voor jullie en de
kinderen. Vervolgens maak je afspraken
voor de komende maanden. Er zijn geen
kosten aan verbonden. Wel dienen
jullie een WA verzekering te hebben.

Ervaren en getrainde
Humanitas vrijwilligers
 
Humanitas BOR werkt met ervaren,
betrokken en gemotiveerde vrijwilligers.
Na een intensieve training worden ze
door de coördinator gekoppeld aan
ouders en kinderen. Voorop staat dat de
vrijwilligers er in het belang van het kind
zijn. De vrijwilligers werken op basis van
gelijkwaardigheid met ouders en
kinderen.

 

Heb je belangstelling voor
Humanitas BOR?
 
Neem voor deelname of meer informatie
contact op met:

Humanitas Begeleide
Omgangsregeling:

voor ouders én kind



Wij worden gesteund door:

Over Humanitas
Humanitas is er voor mensen die samen met een  
vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun 
situatie. Jaarlijks helpen circa 22.000 goed geschoolde 
vrijwilligers zo’n 60.000 deelnemers. 

Humanitas waarden:
•  regie behouden over je eigen leven
•  samenleven op basis van gelijkwaardigheid
•  verantwoordelijkheid  nemen voor jezelf en voor een 

ander
•  vraaggericht werken: kijken wat er leeft in de 

maatschappij, activiteiten daarop aanpassen.

Voor wie is Humanitas BOR
bedoeld?
 

Gescheiden ouders met één of meer minderjarige
kinderen.

Ouders die steun kunnen gebruiken bij het maken en
in stand houden van een omgangsregeling.

Ouders die zich vrijwillig melden bij Humanitas BOR.

Ouders die gemotiveerd zijn, meewerken en
afspraken nakomen.

 

 

Humanitas
Begeleide
Omgangs
regeling:

voor
ouders én

kind

Meer weten?
Neem dan contact op met
Vereniging Humanitas
Landelijk Bureau.
E-mail: info@humanitas.nl
Tel: 020-523 1100
Of schriftelijk via:
Vereniging Humanitas
Postbus 71
1000 AB Amsterdam
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