Beschermde
Omgang en
Coaching na
Scheiding

Weet dat we er
voor je zijn

Na een scheiding is het belangrijk dat een kind beide ouders
blijft zien. Soms gebeurt dat niet, omdat ouders bijvoorbeeld
persoonlijke problemen hebben zoals een verslaving of
psychiatrische problemen. Kunnen ouders samen geen
afspraken maken over de omgang, ook niet na eerdere hulp?
Dan kan Beschermde Omgang en Coaching na Scheiding
(BOCS) worden ingezet.

Voor wie?

BOCS is voor kinderen van 0 - 18 jaar, waarvan de ouders zijn gescheiden en het niet lukt om
een omgangsregeling af te spreken of deze samen uit te voeren. Het kind en de ouders hebben
meestal al hulp gehad, maar er is meer ondersteuning nodig. In deze situatie helpt BOCS het
kind en de ouders bij het contact. Zo kunnen zij een band opbouwen en/of onderhouden.

Hoe werkt het?

Eens per twee weken zien het kind en de ouder waar hij/zij niet woont elkaar. Daarbij is een
coach aanwezig die de omgang begeleidt en ervoor zorgt dat het kind veilig is. De coach
bespreekt regelmatig met kind en ouders hoe het contact gaat en maakt daarvan een verslag.
Het kind en de ouders krijgen psycho-educatie én kunnen de modules schIK en Rouw en
Acceptatie volgen. De omgang is op een locatie van Jeugdhulp Friesland, bij een van beide
ouders thuis of in overleg op een andere locatie. Er kunnen ook maximaal vijf gesprekken met
een mediator plaatsvinden. Dit kunnen gesprekken zijn met beide ouders maar ook met andere
betrokken hulpverleners om af te stemmen, te evalueren en over het vervolg te spreken. Het is
mogelijk om mensen uit de omgeving van kind en ouder, bijvoorbeeld opa en oma of een goede
vriend(in), bij de omgang en/of gesprekken te betrekken.

Hoe lang duurt het?

Het traject duurt maximaal een jaar. Deze periode kan eventueel langer duren indien nodig.
De begeleide omgang tussen het kind en de ouder is eens per twee weken. De frequentie kan
minder worden als hier inhoudelijke redenen voor zijn. De begeleide omgang duurt maximaal
anderhalf uur per keer.

Wat zijn de resultaten?

Er is weer contact tussen het kind en de ouder waar hij/zij niet woont. Zo kan het kind (weer)
met beide ouders een relatie opbouwen. Dat geeft rust, duidelijkheid en perspectief. Ook zorgt
BOCS voor meer inzicht en acceptatie bij het kind, de ouders en belangrijke personen in hun
omgeving. Het kind heeft minder problemen, nu en in de toekomst.

Praktische informatie

Voor BOCS is een verwijzing nodig van een gemeentelijk wijk- en gebiedsteam,
Rechtbank Noord-Nederland, (huis)arts of een gecertificeerde instelling. Heeft u vragen of
wilt u meer informatie? Kijk dan op www.jeugdhulpfriesland.nl of neem contact met ons
op via 088 14 24 444.
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