
Begeleide omgangsregeling 
Beschrijving   

Ondersteuning aan een gezin bij het vastleggen en nakomen van afspraken over zorg en opvoeding. 
Gericht op het behouden van contact met beide ouders. 
De BOR regeling wordt uitgevoerd op drie niveaus: licht: per gemeente anders ingericht, vaak met 
vrijwilligers. Middel: professionele begeleiding. Zwaar: therapeutisch. 
 
De begeleide omgang kan dagelijks plaatsvinden, zo nodig buiten kantoor uren, thuis of op de locaties 
van de aanbieder of andere locaties die vanuit het perspectief van de ouders de voorkeur verdienen. 
 
Het arrangement BOR kan worden ingezet naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak maar ook 
op verzoek van een toegangsteam van een gemeente. In dat geval is het uiteraard op vrijwillige basis 
aangezien er geen gerechtelijke uitspraak aan ten grondslag ligt. De aanbieder hoeft dan ook geen 
rapportages aan de rechtbank te overleggen maar spreekt met de toegang af op welke manier er 
gerapporteerd wordt. 
 
Indien cliënt niet zelf in zijn vervoer kan voorzien zijn de vervoerskosten ook onderdeel van het 
arrangement. Dit is ter bepaling tussen aanbieder en cliënt onderling. 
 
Het tarief van het BOR arrangement is bedoeld voor een gemiddeld gezin met 1/enkele kinderen. Bij 
grotere gezinnen waarbij meerdere omgangsregelingen en rapportages per kind opgeleverd dienen te 
worden zal met de gemeentelijke toegang een afspraak gemaakt moeten worden over het declareren 
van meerdere arrangementen. 

Doel 

BOR is erop gericht ouders en kind(eren) te laten ervaren dat omgang mogelijk is en als positief 
ervaren kan worden. Doelstelling is het normaliseren van de contacten tussen ouders en kinderen en 
het verstrekken van informatie aan de rechtbank (of toegangsteam gemeente) omtrent te omgang. 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit gescheiden ouders met kinderen in principe in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, 
met een uitloop tot 18 jaar.  

 middel zwaar 

Inhoud BOR middel voorziet in begeleide 
omgang in een complexe  en 
problematische gezinssituatie waar 
de omgang tussen het kind en de 
uitwonende ouder is gestopt. 
Door de praktische uitvoering zijn 
kinderen en ouders in de 
gelegenheid te oefenen met nieuw 
gedrag en hun relatie opnieuw te 
starten. 
Ervaren ambulante begeleiders en/of 
(kinder)coaches (HBO) bieden, onder 
begeleiding van een coach 
(gedragswetenschapper) begeleide 
omgang met gebruikmaking van 
observatie,  oplossingsgericht 
werken en meerzijdige partijdigheid. 
Indien nodig wordt aanvullende hulp 
uit het reguliere aanbod ingezet. De 
werkers hebben ervaring met 
gezinssystemen in (vecht)scheiding, 
begeleide omgang en systematische 
coaching. Begeleide omgang wordt 
aangeboden vanuit een systemische 
benadering, waarbij het recht van het 
kind om contact te onderhouden met 
beide ouders centraal staat.  
 

De module BOR voorziet in begeleide omgang 
in een complexe en problematische 
gezinssituatie waar de omgang tussen het 
kind en de uitwonende ouder is gestopt. 
Het gaat om gezinnen waar psychiatrische 
problemen (bij ouders en/of kinderen) een rol 
speelt of waar huiselijk geweld heeft gespeeld.  
Door de praktische uitvoering zijn kinderen en 
ouders in de gelegenheid te oefenen met 
nieuw gedrag en hun relatie opnieuw te 
starten. 
Begeleide omgang op therapeutisch niveau 
wordt uitgevoerd door 
jeugd(gg)zorghulpverleners met minimaal 
HBO+ met een erkende opleiding 
systeemtherapie en ervaring daarmee. De 
medewerkers hebben ervaring opgedaan met 
een uitgewerkte module Begeleide Omgang 
op therapeutisch en professioneel niveau in 
samenwerking met de Raad voor de 
Kinderbescherming. Bij de begeleide omgang 
worden principes uit de methode 
MULTIFOCUS gebruikt. Begeleide omgang 
wordt aangeboden vanuit een systemische 
benadering, waarbij het recht van het kind om 
contact te onderhouden met beide ouders 
centraal staat.  
 



De begeleide omgang kan 
plaatsvinden door de week (overdag 
en ’s avonds) en in het weekend, 
zowel thuis bij de ouder(s) als op 
locatie van de zorgaanbieder. 
 
De rechter verwacht aan het einde 
van dit traject een uitgebreide 
observatierapportage van elke 
begeleide omgang. De rechter 
bepaalt de termijn en de frequentie. 
 

Het BOR traject staat in een context van een 
herordening van het gezin na scheiding en 
wordt in die betekenis gezien als een 
gezinstherapeutische interventie  
 
De rechter verwacht aan het einde van dit 
traject een uitgebreide observatierapportage 
van elke begeleide omgang. De rechter 
bepaalt de termijn en de frequentie. 
 

Functienive
au 
medewerker 

HBO/ WO HBO+/WO 

Inzet 
(duur/intens
iteit) 

Gemiddeld 6-9 maanden 
Gemiddeld 2 contactmomenten per 
maand 
 

Gemiddeld 10 maanden 
Gemiddeld 2 contactmomenten per maand 
 

 


