BOR-begeleiders zetten zich
vrijwillig in voor de BOR. Het
zijn mensen die ouders en
kinderen willen helpen bij het
realiseren van een goed lopende
omgangsregeling.
De BOR-begeleider geeft
praktische ondersteuning aan de
ouder tijdens de omgang, coacht
ouders en observeert hoe de
omgang verloopt.
De BOR-medewerker is er voor het
kind. Hij/zij zorgt dat de belangen
van het kind worden behartigd.

Verloop
Een traject bestaat uit zes tot twaalf
keer begeleide omgang. Op de helft
van het afgesproken traject zal er een
(tussen)evaluatie worden gehouden
met de ouders, de BOR-medewerker
en de coordinator.
Afronding
Na afloop van de begeleiding zal de
coördinator een kort feitelijk verslag
over het verloop van de begeleiding,
aan de opdrachtgever sturen.

Tel. 088 - 00 75 000
www.meewering.nl

Coördinator
De vrijwilligers worden ondersteund
door een professionele coördinator.
De coördinator begeleidt het gehele
proces. Door regelmatig contact
met de begeleider is de coördinator
op de hoogte van het verloop van de
begeleide omgangsregeling.
De ouders kunnen zich voor vragen of
problemen rond de omgangsregeling
wenden tot de coördinator.

Begeleide
omgangsregeling (BOR)

Contactgegevens coördinatoren
Mariska Kraakman: 06 - 2847 3424
Klaas Homsma: 06 - 1846 9614
bor@meewering.nl
www.meewering.nl

Ondersteuning aan gescheiden ouders die
problemen ervaren met de omgangsregeling
MEE & de Wering is ISO 9001:2015 gecertificeerd.
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Het belang van het kind
staat voorop
Begeleide omgangsregeling (BOR)
De begeleide omgangsregeling
(BOR) van MEE & de Wering biedt
ondersteuning aan gescheiden ouders
die niet in staat zijn de omgang voor
hun kind(eren) zelf vorm te geven.
Het belang van het kind staat daarbij
voorop. Ieder kind heeft het recht op
omgang met beide ouders. Dit in het
belang van een goede ontwikkeling..
Het is daarbij belangrijk dat het
contact behouden blijft met beide
ouders en op een ontspannen
en prettige manier plaatsvindt.
Door middel van de begeleide
omgangsregeling willen we de
ouders, door inzet van getrainde
vrijwilligers, een steun in de
rug geven om zo tot een goede
omgangsregeling te komen.

Het doel van een BOR is dat ouders
-samen met de begeleiders van BORtoewerken naar een zelfstandige
omgangsregeling.

BOR als begeleiding tijdens een
ondertoezichtstelling.
BOR kan op verzoek van de Jeugd- en
Gezinsbeschermer worden ingezet.

Hoe komt een BOR tot stand?

Werkwijze

Afspraken maken
Van alle afspraken wordt door de
coördinator van de BOR een contract
opgesteld, welke door de ouders, de
BOR-coördinator en begeleider wordt
ondertekend.

BOR op eigen initiatief
Ouders kunnen bij de gemeente (via
het wijkteam) waar de kind(eren)
wonen, aangeven een BOR traject te
willen volgen.

Aanmelden
De ouder waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft, meldt zich voor
een doorverwijzing bij het wijkteam
in haar/zijn gemeente.

Hierna zal de BOR-begeleider worden
gevraagd om een afspraak te maken
met de verzorgende ouder en het
kind.

BOR opgelegd door de rechter
Op de rechtbank zijn de problemen
met de omgangsregeling aan de orde
geweest. De verwijzing naar BOR is
besproken en ouders zijn akkoord
dat de begeleide omgangsregeling
ingezet wordt. De rechter heeft een
regeling vastgesteld en afspraken over
de omgang gemaakt met de ouders.
Dit is vastgelegd in een beschikking.

Kennismakingsgesprek
De coördinator van BOR neemt contact
op met beide ouders voor een
kennismakingsgesprek. Bij voorkeur
zal dit een gezamenlijk gesprek zijn.
Als er sprake is van een beschikking
waarin gesproken wordt over de duur,
frequentie en opbouw van de begeleide
omgangsregeling, zal hier zo min
mogelijk van worden afgeweken.

Kennismaking ouders en BOR
begeleider
In het gesprek kan de ouder de
begeleider eventuele bijzonderheden
over het kind vertellen.
De andere ouder zal, indien mogelijk,
ook thuis worden bezocht voor een
kennismakingsgesprek,. Of er zal met
haar/hem telefonisch kennis worden
gemaakt.

