Rubicon helpt je vooruit

Deze folder is voor ouders-opvoeders

Begeleide Omgang Regeling (BOR)
In Limburg zijn ieder jaar ongeveer 4.600 kinderen betrokken bij een (v)echtscheiding. Zo'n 10%
hiervan loopt trauma's op als gevolg van de scheiding. Een goede begeleiding en omgangsregeling
zijn onontbeerlijk. Rubicon jeugdzorg neemt daarom deel aan het Limburgse project BOR (Begeleide
Omgangs Regeling). Daarnaast wordt Rubicon gevraagd naar begeleide omgang door ouders,
gemeenten en huisartsen. Begeleide omgang kan ook voor uw kind(eren), u en uw ex- partner een
oplossing zijn.
Voor wie?
• Kinderen van gescheiden ouders die geen of zeer moeizaam verlopend contact met de uitwonende
ouder hebben. De kinderen zijn gewoonlijk 0 tot 18 jaar oud.
• Ouders die als gevolg van hun problemen met elkaar als ex-partners, niet in staat zijn om de
omgang van het kind met de uitwonende ouder zelfstandig vorm te geven.
Wat doen we?
Uitgangspunt van de begeleiding is de ontwikkeling van uw kind, continuïteit en voorspelbaarheid in
de omgangsregeling, het werken aan contactopbouw en het ontstaan van een band tussen de
uitwonende ouder en het kind.
Wat leert u?
De begeleiding bestaat uit:
• Begeleide Omgang voor de uitwonende ouder en het kind, in een veilige omgeving en onder
begeleiding van een medewerker van Rubicon met, indien nodig, pedagogische ondersteuning
voor de uitwonende ouder;
• Gesprekken van de hulpverleners met u als ouders en mensen uit uw informele of formele
netwerk;
• Contacten van de hulpverlener en uw kind. De invulling hiervan hangt af van de leeftijd en
ontwikkeling van het kind.

Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind zal de begeleide omgang wekelijks plaatsvinden,
variërend van een uur tot een dagdeel per omgangsmoment. Incidenteel is ook begeleiding in de
weekenden mogelijk.
Meer weten en aanmelden?
entree@rubicon-jeugdzorg.nl of 0475-588 432.
Voor deze hulpvorm is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts
of gecertificeerde instelling. Daarnaast komen ouders en kinderen met een beschikking van de
rechter bij Rubicon terecht voor deelname aan de Begeleide Omgangs Regeling.
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