
Wat is het?
Een onderzoek naar de redenen waarom (school)maatschappelijk werkers ouders die in  
een conflictscheiding liggen wel of niet wijzen op de mogelijkheden van de Begeleide 
Omgangsregeling (BOR).

Aanleiding
Via de BOR krijgen ouders in conflictueuze echtscheidingssituaties steun bij het uitvoeren of  
herstellen van de omgangsregeling tussen kinderen (tot 12 jaar) en de uitwonende ouder. Naar de 
BOR wordt veelvuldig verwezen door de rechtbank, de kinderbescherming, de jeugdzorg en het 
Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, maar nauwelijks door het maatschappelijk werk.

Het onderzoek
Het BOR-onderzoek is uitgevoerd door Saxion-studenten verpleegkunde, samen met mensen van 
Humanitas (dat in Twente de BOR uitvoert) en GGD Twente. Zij interviewden 11 maatschappelijk 
werkers uit de regio.

Resultaten
Het onderzoek laat zien dat elke maatschappelijk werker zijn eigen motivatie heeft om al dan niet 
te verwijzen naar BOR Humanitas. Het blijkt dat maatschappelijk werkers niet altijd zicht hebben 
op de ernst van de echtscheidingsproblematiek in het gezin. Daardoor worden sommige ouders 
ten onrechte niet naar BOR verwezen. Wel vonden alle geïnterviewden BOR een goed initiatief. 
Desondanks verwijzen sommigen er niet naar omdat zij als maatschappelijk werker zelf de  
problematiek kunnen oplossen. Anderen verwijzen juist altijd naar BOR. Zij laten de directe  
hulpverlening aan BOR over. Echter, uit het onderzoek blijkt dat sommige ouders, ondanks de  
verwijzing, dit advies niet opvolgen en geen contact met BOR opnemen. 
In de interviews werden ook suggesties gegeven om de communicatie tussen BOR en het  
maatschappelijk werk te verbeteren. Zo gaven maatschappelijk werkers aan dat zij graag na een 
verwijzing meer feedback vanuit de BOR willen krijgen, zodat ze op de hoogte blijven van de 
voortgang en de resultaten van de begeleiding. 

Toepassing en toekomst
In een bijeenkomst van BOR Humanitas en organisaties voor maatschappelijk werk in Twente zijn 
de resultaten van het onderzoek besproken. Er zijn afspraken gemaakt om de onderlinge contacten 
te verbeteren: BOR Humanitas gaat maatschappelijk werkers gericht adviseren en er komt een 
duidelijke terugkoppeling bij begeleidingstrajecten. Ook is gesproken over de mogelijkheid om de 
begeleiding van BOR Humanitas dichter bij cliënten plaats te laten vinden, bijvoorbeeld in gebouwen 
waar ook het maatschappelijk werk zich bevindt.
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