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Begeleide OmgangsRegeling (BOR)
Stichting Humanitas
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam
Bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur (010) 23 65 210
borrotterdam@stichtinghumanitas.nl

www.stichtinghumanitas.nl

C o o ls in g e l

nweg

Binne

weg

chtsk
Roch

M a u r its w e g

ade

Kruisk

Heneg

Aelbre

chtstraat

Eend

Vieramba

Blaak

rachts

ouwerl

aan

Beukelsdijk

nd

la
Vaste

laan

Park

Nwe Maas

s

pje

om

Bo

Begeleide OmgangsRegeling (BOR)

Begeleide OmgangsRegeling (BOR)
Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor het sociaal-emotionele evenwicht en
de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek is namelijk gebleken
dat kinderen van gescheiden ouders bijna tweemaal zoveel risico
lopen op problemen als kinderen uit gezinnen die intact blijven.
Gescheiden ouders zijn vanaf 2009 wettelijk verplicht een Ouderschapsplan op te stellen. Onderdeel daarvan is de verdeling van
zorg- en opvoedingstaken, ook wel omgangsregeling genoemd.
In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo’n regeling niet
altijd mee. Soms liggen de verhoudingen na een scheiding zo ingewikkeld of pijnlijk dat ouders er zelf niet uit komen. Kent u zulke
ouders? Verwijs ze dan door naar het programma BOR Humanitas
(Begeleide OmgangsRegeling). Betrokken en getrainde vrijwilligers
en een deskundige coördinator van BOR Humanitas begeleiden de
ouders bij het opbouwen van de omgang en werken samen toe naar
een zelfstandige omgangsregeling. De belangen van het kind staan
voorop en de vraag van de ouders staat centraal.
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• gescheiden ouders met één of

• stapsgewijs wordt de omgang
verder uitgebreid
• BOR Humanitas helpt kinderen

nen en dienstverlening.

meer kinderen tussen 0 en 12

Meer weten over BOR Humanitas

jaar

Rotterdam of doorverwijzen?

• ouders die niet zelfstandig tot

Neem dan contact op met de coör-

met de overgang van de ene ou-

een omgangsregeling kunnen

dinator van BOR. Zij is te bereiken

der naar de andere

komen of waar de regeling is

op nummer (010) 23 65 210 en per

vastgelopen

mail, borrotterdam@stichtinghu-

• een professionele coördinator
begeleidt het proces, bemiddelt

Doel is dat de ouders samen met

tussen ouders, begeleidt en on-

de begeleiders van BOR Humanitas

dersteunt de vrijwilligers

tot een zelfstandige omgangsrege-

• ouders die zich vrijwillig melden
bij BOR Humanitas
• ouders die gemotiveerd zijn,

• een vrijwilliger van BOR Huma-

ling komen. De vrijwilligers gaan

meewerken en afspraken nako-

nitas is aanwezig bij de omgang

daarbij uit van het belang van het

men

manitas.nl

