
Heeft u belangstelling voor BOR Humanitas (Begeleide OmgangsRegeling)? 
Neem voor deelname of meer informatie contact op met:

Over Humanitas
Humanitas is er voor mensen die het even 
niet in hun eentje redden. Ze vinden steun 
in een van onze 600 projecten variërend 
van maatjescontacten bij inburgering 
tot het doorbreken van eenzaamheid. En 
van opvoedingsondersteuning tot rouw
verwerking. Die aanpak werkt. Jaarlijks 
geven onze ruim 10.000 vrijwilligers maar 
liefst 36.000 deelnemers het vertrouwen 

terug dat ze nodig hebben om op eigen 
kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Humanitas voert sinds 1997 het 
 programma BOR uit. In 2010 en 2011 werkt 
Humanitas met financiële steun van 
ZonMw aan de groei van het programma 
BOR Humanitas in heel Nederland.

www.humanitas.nl • www.borhumanitas.nl • KvK 40530895

Zorgen voor 
een goede 
omgang

Samen met 
BOR Humanitas

subsidieert BORsubsidieert BOR steunt Humanitas



Wat is BOR Humanitas?
Humanitas BOR Humanitas richt zich op 
het begeleiden van gescheiden ouders bij 
het tot stand komen van een omgangs
regeling 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. Zij 
werken met beide ouders samen. De onder
steuning duurt in principe 6  maanden.
Daarna hebben ouders zelf een regeling 
getroffen. 

Wat doet BOR Humanitas?
•  een vrijwilliger  begeleidt de omgang 

 tussen kinderen en ouders
•  de bezoeken vinden in eerste instantie 

plaats op een neutrale plek
•  een vrijwilliger helpt kinderen met de 

overgang van de ene naar de  andere 
 ouder (zonodig haalt/brengt de 
 vrijwilliger de kinderen van/naar een 
afgesproken plaats)

•  een coördinator begeleidt, bewaakt en 
ondersteunt het proces.

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

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 bent u sinds 
2009  wettelijk verplicht een ouderschapsplan 
op te  stellen. Belangrijk onderdeel daarvan is de 
 verdeling van zorg – en opvoedtaken, ook wel 
 omgangs regeling  genoemd. In de praktijk valt het 
opstellen of naleven van zo’n regeling niet altijd 
mee. Komt u er zelf niet uit? Dan helpen mensen 
van het  programma BOR Humanitas  (Begeleide 
Omgangs Regeling) u graag op weg .  

Voor wie is 
BOR  Humanitas?

gescheiden ouders met één of meer 
 kinderen tussen 0 en 12 jaar

•
ouders die steun kunnen gebruiken 

bij het maken en in stand houden 
van een  omgangsregeling 

•
ouders die zich vrijwillig melden bij 

BOR Humanitas
•

ouders die gemotiveerd zijn, 
 meewerken en afspraken nakomen

Hoe kunt u zich 
 aanmelden?
Indien u bent doorverwezen, of zelf belang
stelling hebt, dienen beide ouders zelf 
 contact op te nemen met de coördinator 
(zie adresgegevens op de achterzijde van 
deze folder). De coördinator stelt u een 
 aantal vragen, waarna een intakegesprek 
kan volgen. De coördinator zoekt een 
 passende vrijwilliger voor u en de kinderen. 
Vervolgens maakt u afspraken voor de 
komende maanden. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Wel dient u een WA verzekering 
te hebben.


