Begeleide Omgang Regeling
(BOR)
Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is
bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en
blinden.
Wanneer kinderen betrokken zijn bij een (v)echtscheiding, betekent dit veelal dat ouders
niet goed in staat zijn om samen de verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) te dragen
en ze tussen wal en schip vallen. Kinderen hebben recht op contact met hun
(vecht)scheidende ouders, recht om een band op te kunnen bouwen met de uitwonende
ouder en recht om zelf een eigen beeld te kunnen vormen van de uitwonende ouder.
Vanuit een veilige omgeving biedt de BOR de mogelijkheid voor kinderen tot begeleid
contact met de uitwonende ouder waar tot dan toe geen contact mee is of vragen zijn
over de aard ervan. Daarnaast is de BOR bedoeld om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om te komen tot zelfstandige omgang. Zo helpen we ouders om hun
kind de kans te geven zijn/haar loyaliteit naar beide ouders vorm te geven en het zo uit
de knel te halen.
Uitgangspunten zullen telkens zijn: 'Wat heeft jullie kind nodig om zich goed te kunnen
ontwikkelen en met jullie allebei een liefdevolle band te kunnen hebben?' én 'Wat kunnen
jullie als ouders doen om de strijd niet verder te verhogen?'. Het is belangrijk dat ouders
hun eigen ex-partnerstuk opzij kunnen zetten en het belang van hun kind centraal
stellen.
Hiervoor wordt ondersteuning aangeboden vanuit de rechtbank, verzorgd door één van
de gezamenlijke jeugdhulpaanbieders: Humanitas (BOR 1), aXnaga, Xonar, anaCare,
Rubicon (BOR 2) of de Mutsaersstichting (BOR 3). Het niveau van de BOR wordt
afgestemd op wat er nodig is in de gesprekken met ouders, wat er nodig is voor het kind,
maar ook wat er nodig is in de voorbereiding voor het tot omgang komt. Ter zitting wordt
het niveau van de BOR bepaald.
Voor wie beschikt de rechtbank BOR?



Voor kinderen (tussen de 0-18 jaar) van gescheiden ouders die geen of zeer
moeizaam verlopend contact hebben met de uitwonende ouder.
Voor ouders waarbij het als gevolg van hun problemen met elkaar als expartners, niet lukt om de omgang van het kind met de uitwonende ouder
zelfstandig vorm te geven.

Wat houdt een BOR traject, door de rechtbank beschikt, in?
Het uitgangspunt van de begeleiding in de BOR is de ontwikkeling van het kind, de
continuïteit en voorspelbaarheid in de omgangsregeling, het werken aan contactopbouw
en het ontstaan van een band tussen de uitwonende ouder en het kind.

Het doel van het BOR traject is het faciliteren en ondersteunen van de omgang tussen
ouder en kind. Ouders moeten aan het werk en dit zullen de rechtbank en de
jeugdhulpaanbieders ook van de ouders vragen. Ouders worden aangesproken op eigen
krachten en mogelijkheden om zo samen tot oplossingen te komen. Ouders worden
gestimuleerd om het gesprek met elkaar aan te gaan en er wordt voor beide ouders
ruimte gecreëerd om hun rol en verantwoordelijkheid als ouder te kunnen nemen.
Essentieel is ook dat ouders zelf zorg dragen voor de veiligheid. Als de situatie niet veilig
is, kan er geen omgang plaatsvinden. Het BOR-traject duurt maximaal 7 maanden.
Een BOR traject bestaat uit:







Intake kind en intake ouders
Opstellen van een trajectplan
Uitvoering van het trajectplan
1. Omgang
2. Evaluatiegesprekken met ouders (oudergesprekken)
3. Communicatie ouder-kind
Eindgesprek
Eindrapportage

Algemene informatie







Na aanmelding door de rechtbank via de Raad van de Kinderbescherming worden
het kind en de ouders, binnen 5 dagen, telefonisch uitgenodigd voor de intake.
Het intakegesprek van de jeugdhulpaanbieder met ouders vindt bij voorkeur met
beide ouders gezamenlijk plaats op een neutrale plek. Tijdens de intake wordt aan
ouders uitgelegd hoe het BOR-traject eruitziet.
Aan de hand van de informatie uit de intakegesprekken, wordt het trajectplan
opgesteld. Het BOR-traject kan uitsluitend bestaan uit onderdeel 1, maar kan ook
een combinatie zijn van alle onderdelen.
Het opstellen van een trajectplan is maatwerk. De regie over de invulling,
evaluatie en uitbreiding van de omgang ligt bij de jeugdhulpaanbieder. Ook
hebben zij regie in tijd, dag en frequentie.
1. Omgang
Onder omgang wordt het contact tussen het kind en de uitwonende ouder
verstaan die plaatsvindt op een neutrale plek.
2. Evaluatie met ouders
Doel hiervan is het leren communiceren met elkaar over de omgang en
het krijgen van duidelijkheid over de door ouders gewenste
verstandhouding. Het aantal gesprekken is afhankelijk van duur BOR
traject en frequentie omgang.
3. Communicatie ouder-kind
Richt zich op het herstel van de rechtstreekse communicatie tussen ouder
en kind. De rol van de jeugdhulpaanbieder is stimulerend, uitgaand van
de eigen kracht van ouders en kind.
Het is niet de bedoeling dat ouders afhankelijk worden van de jeugdhulpaanbieder
bij het communiceren met elkaar over hun kind. Het doel is immers komen tot
zelfstandige omgang, zonder bemoeienis van derden.
2.





Er wordt open gecommuniceerd. Informatie wordt zoveel mogelijk met beide
ouders gedeeld, zo houdt de jeugdhulpaanbieder een neutrale positie. De
communicatie vindt voornamelijk plaats tijdens de
evaluatiegesprekken/oudergesprekken en zo min mogelijk tussendoor via telefoon
of email.
Voor de einddatum van het traject heeft de jeugdhulpaanbieder middels een
gesprek een eindevaluatie met de ouders (en met het kind). Ook zorgt de
jeugdhulpaanbieder dat de eindrapportage naar ouders wordt verstuurd. In de
eindrapportage worden het verloop van het BOR-traject en de conclusies
beschreven voor de rechtbank. Ouders hebben ruimte om eventuele op- en/of
aanmerkingen aan de eindrapportage toe te voegen. Daarna wordt de
eindrapportage definitief naar alle betrokkenen verstuurd. In de meeste gevallen
zijn dit de ouders en de Raad van de Kinderbescherming.
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