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Wij  doen daarvoor  een beroep op de 
experts in ons netwerk.  Zi j  helpen u ver-
der vanuit  hun ervaring en deskundig-
heid.  Van een eenvoudig gesprek of 
advies tot coaching,  training,  een vol le-
dige opleiding of verander-traject.  Voor 
u,  uw team of uw gehele organisatie. 

Hoe? Simpel:  leg uw vraag aan ons voor en 
wij  gaan aan de slag.  Zo heeft  u deskun-
dige ondersteuning binnen handbereik.

w w w . l o g a m e d i a i r . n l

Een frisse 
wind door 
je werk

Logamediair  ondersteunt professionals 
en de organisaties waar zi j  werken bi j  de  
uitdagingen die zi j  in hun werk tegenko-
men. Mensen zoals u,  die inhoudeli jk of 
qua organisatie wel l icht een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken.

ZET NU DE EERSTE STAP
BEL OF MAIL ONS:

020 36 99 887

info@logamediair .nl

Uit elkaar na je vijftigste

67

Voor mensen boven de vijftig komt een 
scheiding vaak extra hard aan. Dat komt 
omdat ze dikwijls uit een lange relatie 

komen en er soms kinderen of zelfs kleinkinderen 
bij betrokken zijn. Ze moeten alleen verder gaan 
- met méér verleden dan toekomst. Zo’n grijze 
scheiding vraagt dan ook om andere hulp en een 
andere professionele aanpak.
In De betere grijze scheiding vindt u de beste 
strategieën om zo’n grijze scheiding te begeleiden. 
De auteurs van dit boek delen nuttige praktijker-
varingen en inzichten rondom de scheiding en het 
‘verwerkingstraject’. Het boek beslaat zowel de 
sociaal-emotionele dimensie van het ‘rouwproces’ 
en het behouden van het respect van de (klein)
kinderen, alsmede de meer zakelijke aspecten, 
zoals juridische en financiële afspraken. Daarmee 
is het een zeer alomvattende en herkenbare 
leidraad voor het begeleiden van mensen die na 
hun vijftigste uit elkaar gaan.

Wills Langedijk & Rik Smit | www.swpbook.com/1920

In dit magazine wordt meermaals 
verwezen naar extra materiaal. 
Dit extra materiaal vindt u op 
www.swpbook.com/echt-scheiden
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Voorkom 
blijvende schade 
voor de kinderen

Een verbroken vriendschap is altijd 
naar; de mens is van nature uit op ver-
binding en als dat breekt, breekt ook 
iets van binnen. Een relatie is een bij-

zondere vriendschap: lief en leed wordt fulltime, 
dag en nacht gedeeld. En hoe dichter partners 
in een relatie zijn, hoe meer risico dat irritaties 
oplopen en breuken zichtbaar worden. Het vergt 
afstemming, tolerantie en de ander vrijheden gun-
nen binnen de grenzen van een ieders normatief 
kader. Het klinkt ingewikkelder dan het is, want 
veel relaties houden stand, met veel plezier van de 
betrokkenen. 
Maar als het toch mis gaat is dat reden tot 
verdriet, afstand, soms wrok. Gevoelens die 
mettertijd afvlakken. Het leven gaat ook door. 
Hoe anders ligt dat als bij een relatiebreuk ook 
kinderen betrokken zijn. Dan is er altijd sprake 
van een flinke schade. Ook al blijven papa en 
mama vriendschappelijk met elkaar omgaan: het 
is niet wat het kind van het leven verwacht. Laat 
staan als er een vechtscheiding ontstaat: Blijvende 
schade voor de kinderen.

‘Gelukkig’ is er veel kennis voorhanden om als 
professional hulp en bijstand te bieden aan kinde-
ren en hun scheidende ouders. Veel van die kennis 
en van de noodzakelijke kennisbronnen treft u in 
dit magazine aan. Boeken, digitale databanken, 
opleidingen, intervisie, coaching, congressen: de 
professional kan niet zonder, zeker niet om effectief 
te kunnen bijdragen aan de beperking van de 
gevolgen van ouderscheiding voor kinderen.

Heeft u naar aanleiding van dit magazine  
vragen of opmerkingen of wilt u zelf bijdragen  
aan kennisontwikkeling: mail me!

Paul Roosenstein
Directeur-uitgever
proosenstein@mailswp.com

inhoud
04 Interventies bij scheiding  
Welke wegen kunt u bewandelen in de diverse fasen 
van conflict-escalatie? 

12 Familiemediator vs. Gezinsadvocaat 
Wat zijn de verschillen tussen beide functies?

18 Scheiding vanuit de Rechtspraak  
De knelpunten en verbeteringen rondom scheidingen 
bij de rechter

22 Als er een nieuwe liefde in  
het spel komt Van woede naar redelijkheid

26 Kijken door de ogen van een kind 
Met behulp van virtual reality nemen ouders het 
perspectief van het kind in

30 Onpartijdigheid als hulpverlener 
Voorkom dat je als hulpverlener wordt meegezogen in 
de strijd

34 Interview Liesbeth Groenhuijsen  
De moeilijk in te schatten ellende van de vechtscheiding

39 Richtwijzer bij scheiden
Vier stappen om erger te voorkomen

41 Buddyprogramma 
Online hulp voor kinderen van gescheiden ouders

42 Van (vecht-)scheiden naar 
samenwerken Ouders ondersteunen om samen te 
werken in het belang van de kinderen

48 Bijzondere curator Een kijkje in de 
praktijk van bijzondere curator Lijnie Reijers

54 Praten over scheiding Gespreksvormen 
om met kinderen en ouders te praten over scheiding

56 Partnergeweld Typen partnergeweld en de 
rol die deze spelen bij de keuze om te gaan scheiden

60 Screening en evaluatie 
Een nieuw instrument voor praktijk en wetenschap 
om in te zetten bij scheidingen

62 Stress ten gevolge van scheiding 
Over het herkennen van emoties en stress bij  
het jonge kind 

64 De verbindende aanpak 
André Rouvoet over de verschillende niveaus van 
verbinding die een rol kunnen spelen bij goed scheiden

& verder...
Columns: Frans Baars, de beste manier om uw 
cliënten te begeleiden door de (financiële) gevolgen van 
een scheiding. p.11 Martine Delfos over het failliet van 
de verbinding p.25. Ido Weijers over de voordelen van 
eenhoofdig gezag bij vechtscheidingen. p.52.
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A ls er gescheiden wordt, 
staan verschillende 
professionals paraat om 
de scheidende partners 

te helpen hun scheiding vorm te 
geven. In het verleden was het 
gebruikelijk dat men de weg naar 
de advocatuur insloeg. De schei-
dende partners namen vaak ieder 
een eigen advocaat in de arm 
waarmee de strijd werd aangegaan. 
Inmiddels kent Nederland gelukkig 
een groot aantal familierechtadvo-
caten en familiemediators die niet 
meer het strijdtoneel betreden als 
het een (echts)scheiding betreft, 
maar proberen om de scheidende 
partners naar onderlinge afspra-
ken te begeleiden. Toch worden 
er ook anno 2019 nog (te) veel 
scheidingen in het juridisch kader 

uitgevochten. Men ‘vergeet’ hierbij 
vaak dat een besluit van de rechter 
niet altijd het einde van de strijd 
betekent. Het kan de boel juist op 
scherp zetten. Door onderlinge 
conflicten verandert de blik van de 
ex-partners op elkaar. Daar waar zij 
eerst geliefden waren, kunnen zij 
elkaar als vijanden gaan zien. Aan 
dat laatste kan een gerechtelijk be-
sluit lastig een einde maken. Sterker 
nog, een besluit van de rechter kan 
dit beeld voeden omdat een van de 
ex-partners zich vaak winnaar en de 
andere zich verliezer voelt.  
Al geruime tijd kennen we in 
Nederland de mogelijkheid om 
met behulp van (familie)mediation 
uit elkaar te gaan. Bij mediation 
nemen de betrokkenen samen 
plaats aan tafel en bespreken zij, 

inleiding

Interventies 
bij een scheiding: 
welke kiest u?

DOOR: LIANNE VAN LITH

Iedere (echt)scheiding heeft 
grote impact op het leven van 

de scheidende partners 
 én hun kinderen. Naast alle 

zakelijke aspecten die een rol 
spelen, vieren emoties hoogtij. 

Het gezinsleven staat op z’n 
kop en zekerheden vallen  
weg door onafwendbare  

kenteringen die een scheiding 
met zich meebrengt.
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onder begeleiding van een media-
tor, hun situatie. Samen zoeken ze 
naar oplossingen en luisteren zij 
naar elkaars verhaal. Dit laatste is 
belangrijk omdat het bij een (echt)
scheiding vaak niet alleen over 
zakelijke aspecten gaat, maar juist 
over emoties en onderlinge mis-
communicatie. Een mediator kan 
hierbij duidelijkheid verschaffen en 
in een sfeer van vertrouwelijkheid 
aandacht geven aan emoties en 
onderlinge communicatie. 
Binnen mediation zijn de schei-
dende partners direct met elkaar 
in contact. Zij bespreken eerst 
hun standpunten om vervolgens 
vanuit belangen over oplossingen 
te praten, waar zij allebei achter 
kunnen staan. Hierdoor zijn deze 
oplossingen duurzamer dan oplos-

singen die een derde partij voor de 
betrokkenen bepaalt. Met name in 
scheidingssituaties waarin kinde-
ren zijn betrokken is het belangrijk 
dat beide ex-partners de oplossin-
gen voor hun situatie onderschrij-
ven. Hun relatie stopt namelijk niet 
volledig bij hun scheiding. Hun 
partnerschap stopt, terwijl hun ge-
zamenlijk ouderschap niet ophoudt 
te bestaan. 
Jammer genoeg kan niet iedere 
(echt)scheidingssituatie worden 
opgelost met behulp van mediation.  
Dit heeft onder andere te maken met 
de mate van conflictescalatie. Om 
deze te bepalen, is de escalatietrap 
van Glasl een handig hulpmiddel.
 
Fasen van conflictescalatie 
In de eerste fase van conflictesca-

inleiding

>

 1 .Verharding 

FASE q 2. Debat en polemiek

 3. Geen woorden maar daden

 4. Imago’s en coalities 

FASE w 5. Gezichtsverlies 

 6. Dreigstrategieën 

 7. Beperkte vernietigingsacties 

FASE e 8. Vernietiging van de vijand 

 9. amen de afgrond in

DE ESCALATIETRAP VAN GLASL
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‘Ook anno 2019 worden    er nog te veel scheidingen in het juridisch kader uitgevochten’

latie is een gezamenlijke oplossing 
niet ondenkbaar (Win – Win).  
Betrokkenen luisteren naar elkaar en 
debatteren samen. Gemeenschap-
pelijkheid kan worden hersteld. Als 
dit niet gebeurt, verharden de ge-
sprekken zich en lijkt er met praten 
steeds minder te worden bereikt. De 
betrokkenen zijn zich meer en meer 
bewust van hun tegenstellingen 
en onderstrepen deze. De situatie 
wordt meer gespannen evenals de 
betrokkenen. 
In de tweede fase  van conflictesca-
latie staan de betrokkenen scherper 
tegenover elkaar (Win – Lose). De 
achterban wordt gemobiliseerd om 
de betrokkenen te ondersteunen in 
hun strijd. Standpunten verharden 
en wantrouwen wordt overheer-
send. Er ontstaan verwrongen 
beelden van elkaar die gevuld zijn 
met aannames en interpretaties.  
Betrokkenen stellen eisen en dreigen 
met sancties. Het rationele brein 
maakt plaats voor emoties die de 
overhand gaan voeren. Een derde 
partij, zoals een (familie)mediator of 
een familierechtadvocaat, kan uit-
komst bieden door de betrokkenen 
procesmatig te begeleiden om samen 
tot oplossingen te komen.   
In de derde fase van conflictescala-
tie zijn de betrokkenen zo ver van  
elkaar verwijderd geraakt, dat de 

conflicten met de daarbij horende 
emoties het roer hebben over-
genomen. Hierdoor zijn vertekende 
beelden van feiten, belangen, emo-
ties en logica ontstaan. Betrokkenen 
willen niets liever dan de ander te 
gronde richten. Al gaan zij of hun 
kinderen zelf mee de afgrond in 
(Lose – Lose). Gezamenlijke  
gesprekken hebben geen zin  
omdat de logica ver te zoeken is. 
De-escalatie is noodzakelijk. 
Voor deze situaties is inmiddels een 
scala aan interventies ontwikkeld 
waar vechtscheidende ouders, hun 
kinderen en hun verwijzers een 
beroep op kunnen doen. Hierna 
volgen aan de hand van de escala-
tietrap een aantal voorbeelden van 
deze interventies. Sommige inter-
venties zijn mogelijk in meerdere 
fasen van de escalatietrap.

LIANNE VAN LITH is partner in 
Medling, auteur en MfN-register-
mediator van het eerste uur. 
Daarnaast werkt zij als bijzondere 
curator. Bij Medling werkt ze als 
ontwikkelaar/opleider op het gebied 
van conflictmanagament, mediation 
en communicatie. Lianne is initiator 
van DEES (www.dees.website). 
Sinds 2019 is zij mede-eigenaar van 
de maatschap Samen in Spel, van 
waaruit zij o.a. DEES uitvoert.

Fase 1 
interventies

Fase 2 
interventies

FAMILIEMEDIATION
Familiemediation is een specialisatie  
binnen mediation die onder meer (echt)
scheidingen behandelt. Verdere informa-
tie over familiemediation vindt u eerder 
in dit artikel en op pagina 12-13.

KINDBEHARTIGER 
De Kindbehartiger behartigt de belangen 
van kinderen in een scheidingssituatie. 
Hij of zij is een soort vertrouwens-
persoon. De Kindbehartiger treedt 
voorafgaand aan een juridische proce-
dure op om de positie van kinderen een 
plek te geven én biedt ondersteuning 
en nazorg aan kinderen en hun ouders. 
De Kindbehartiger zorgt dat de beleving 
van ieder kind helder wordt, plaatst 
deze samen met het kind in perspectief, 
doet aan observatie, geeft uitleg en ver-
taalt de stem van het kind naar ouders/
verzorgers en waar nodig via een verslag 
met advies naar het juridisch speelveld.

KIES
KIES staat voor Kinderen In Een Schei-
ding en is een door de Universiteit van 
Utrecht effectief bewezen methode 
om kinderen met gescheiden ouders te 
leren omgaan met de gevolgen die zij 
door de scheiding van hun ouders er-
varen. KIES heeft als doel de nadelige 
effecten zoals emotionele problemen 
en gedragsproblemen te voorkomen 
of te beperken. Alle begeleidings-
trajecten van KIESvoorhetkind.nl, voor 
kinderen én ouders, zijn gericht op de 
behoefte en het welzijn van het kind bij 
scheiding en het leren om de best mo-
gelijke keuzes te maken bij de lastige 
situaties die een scheiding met zich kan 
meebrengen.

Sanne (34) en Lars (38) zijn acht jaar getrouwd en hebben 
samen twee kinderen, Mira (2) en Joep (5), wanneer zij be
sluiten om te gaan scheiden. Toen de kinderen kwamen, is 
besloten dat Sanne zou stoppen met werken en er volledig 
voor de kinderen zou zijn. Nu ze gaan scheiden, vindt Lars 
dat Sanne een baan moet zoeken zodat hij minder kinder
alimentatie hoeft te betalen. Sanne, op haar beurt, wil best 
gaan werken. Zij weet echter niet hoe ze op korte termijn 
een baan vindt die zij kan combineren met haar zorgtaken 
voor de kinderen én waarmee zij in hun levensonderhoud 
kan voorzien. Zij wil dat daar rekening mee wordt gehouden 
in de bepaling van de kinderalimentatie. Als hun zaak bij de 
rechter komt, krijgt Sanne gelijk. Lars is woedend en neemt 
zich voor om het Sanne niet makkelijk te maken. 

®
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Fase 3
interventies

DE BIJZONDERE CURATOR
Minderjarigen kunnen in beginsel geen 
zelfstandige rechtsgang genieten. 
Daarom is de bijzondere curator in het 
leven geroepen. Hij of zij wordt door 
de rechter benoemd, bijvoorbeeld in 
zaken rondom gezag. De zaken die een 
bijzondere curator toegewezen krijgt 
zijn vaak erg heftig en er is vaak sprake 
van bedreiging van ontwikkelingskan-
sen van kinderen.

Meer informatie over de  
bijzondere curator vindt u  
op pagina's 48-49.

KINDERBESCHERMING
Wanneer ouders veel ruzie maken, is dit 
schadelijk voor het kind. Als het ouders 
in hun scheiding niet lukt om samen 
tot een oplossing te komen, kunnen 
zij naar de rechter stappen voor een 
beslissing. Om een beslissing te kunnen 
nemen kan de rechter een advies 
vragen aan de Raad voor de Kinder-
bescherming. Een raadsonderzoeker 
voert vervolgens gesprekken met de 
ouders, kinderen en anderen die het 
gezin goed kennen. Het is zijn of haar 
taak om op te komen voor het belang 
van het kind. Hij of zij brengt hiervoor 
advies uit bij de rechter.

SCHIP 
De SCHIP-aanpak bestaat uit de vol-
gende vijf fasen: Samenkomen, Conflict 
en verliesverheldering, Helpend horen, 
Integratie en Partners in ouderschap. 
Alle fasen bestaan uit meerdere 
sessies die door beide ex-partners 
gezamenlijk worden doorlopen. De 
duur van dit traject behelst doorgaans 
drie tot vier maanden. Het doel van de 
SCHIP-aanpak is dat de ex-partners 
zich weer met elkaar kunnen verbinden 
vanuit de vaste overtuiging dat het 
pas echt goed komt met de kinderen 
wanneer hun ouders weer met elkaar 
door één deur kunnen en de angel uit 
het conflict is.

KINDEREN UIT DE KNEL
Kinderen uit de Knel is een groeps-
gerichte interventie voor kinderen, 
ouders en hun sociale netwerk. Doel 
van de interventie is afname van 
de destructieve conflicten tussen 
ouders, zodat er een veiliger kli-
maat voor de kinderen is om in op te 
groeien. De ouders zijn minimaal een 
jaar gescheiden, kunnen hun emoties 
voldoende reguleren voor deelname 
aan een groep en zijn bereid om naar 
zichzelf te kijken. Juridische pro-
cedures tussen de ouders moeten 
stoppen of on hold worden gezet. Het 
sociale netwerk wordt actief betrok-
ken bij Kinderen uit de Knel. De duur 
van Kinderen uit de Knel is vier tot zes 
maanden.

OUDERSCHAP BLIJFT 
Ouderschap Blijft heeft als doel het 
kind centraal te stellen in omstandig-
heden waarbij de ouders het moeilijk 
vinden om samen afspraken te maken 
rond het welzijn van het kind. Binnen 
de methodiek van Ouderschap Blijft 
zijn verschillende trajecten waarbij 
het doel is om samen met de ouders 
tot een positieve, ontspannen en vei-
lige omgang met het kind te komen.

DEES 
DEES is een methodiek specifiek voor 
ouders en kinderen in een vechtschei-
ding, waar vier maanden lang gewerkt 
wordt aan de-escalatie van de con-
flicten tussen de ouders. De ouders 
hebben drie maanden geen contact 
met elkaar. Het netwerk wordt actief 
betrokken. Zowel de ouders als de 
kinderen werken met eigen DEES-be-
geleiders volgens een vast stramien. 
DEES kan eventueel voorafgaan aan 
Kinderen uit de Knel, Ouderschap 
blijft, mediation en dergelijke inter-
venties waarbij de ouders direct met 
elkaar in contact zijn.

Meer informatie over DEES vindt u op 
pagina's 42-47.

VILLA PINEDO 
Villa Pinedo is een plek waar kinderen  
van gescheiden ouders online hun 
ervaringen delen, elkaar adviseren en 
steunen. Zij ontwikkelden onder andere 
de MyBuddy App, een app voor kinderen 
van gescheiden ouders, waarin zij een 
online buddy krijgen die vragen voor hen 
kan beant woorden en tips geeft vanuit 
zijn of haar eigen ervaringen. Meer infor-
matie over het buddyprogramma vindt u 
op pagina 41.
Hiernaast heeft Villa Pinedo een  
aanbod voor ouders. Ouders kunnen 
de online training ‘Aan alle gescheiden 
ouders’ volgen, vragen stellen aan de 
Online-Buddy’s op het forum of het 
boek ‘Aan alle gescheiden ouders’ 
aanschaffen.
 
!JES 
!JES staat voor Jij en scheiden. Kinde-
ren kunnen zich, ondanks het mee-
maken van een scheiding, goed blijven 
ontwikkelen. Daarvoor is het vooral 
nodig dat ze zicht krijgen op wat een 
scheiding voor hen betekent en wat zij 
zelf kunnen doen. Dat lukt kinderen be-
ter als hun ouders op een vriendelijke 
manier met elkaar omgaan. Tijdens de 
interventie !JES het brugproject werken 
kinderen aan hun eigen taken. Hun 
ouders krijgen tijdens een apart pro-
gramma vooral psycho-educatie zodat 
zij hun kinderen goed kunnen volgen en 
helpen tijdens de complexe situatie die 
een scheiding met zich meebrengt.

Op de volgende pagina 
vindt u een infographic die 
overzichtelijk maakt welke 
interventies ingezet kunnen 
worden in de verschillende 
fasen van de escalatietrap.
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Alle interventies 
op een rijtje

Fase 1 
Fase 2 

Fase 3 
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‘Een must voor elke professional die zich met 
(echt)scheidingen bezighoudt’, noemde Ineke 
Kuiper (familiemediator en (relatie)thera-
peut) het boek De ScheidingsNavigator. Het 
boek is namelijk een soort handleiding voor 
scheidingen: het bevat allerlei checklists, 
praktische modellen en een uitgebreide 
proceskaart waarop de verschillende fases 
van een ‘doorsnee’ scheiding uitgewerkt zijn. 
Professionals kunnen aan de hand van dit 
boek hun cliënten gemakkelijk(er) door het 
gehele scheidingstraject heen navigeren.
Omdat het boek is uitgegeven in A4-formaat, 
kunnen professionals de checklists en  
modellen gemakkelijk kopiëren voor eigen 
gebruik. Op die manier kunnen cliënten zelf 
aan de slag. Met de proceskaart kunnen ze 
aflezen in welk stadium van de scheiding zij 
zich bevinden en welke stappen er concreet 
moeten worden genomen tot afronding van 

het traject. Dit zorgt ervoor dat de cliënten 
niet alleen beter doorkrijgen waar ze aan toe 
zijn, maar dat ze tevens zelf voorbereidend 
werk kunnen doen voor hun sessies.
Aan de hand van De ScheidingsNavigator 
wordt het scheidingsproces niet alleen prak-
tisch, maar ook emotioneel aangestuurd. 
Bovendien heeft het boek een sterke toe-
komstgerichte insteek: er wordt veel aan-
dacht besteed aan de situatie na de schei-
ding, zoals het voorkomen van 
vechtscheidingen en het omgaan met nieuwe, 
samengestelde gezinnen. Cliënten worden 
gewaarschuwd voor een situatie waarin 
kinderen worden ingezet om elkaar pijn te 
blijven doen. Met dit alomvattende karakter 
is het boek zeer vernieuwend in zijn soort.

Jocelyn Weimar & Lianne van Lith 
www.swpbook.com/1804

De weg door 
scheidings-
processen

Kinderen 
uit de Knel
Kinderen uit de Knel is een weten-
schappelijk bewezen, therapeutische 
interventie voor ouders (maar ook 
hun kinderen én hun netwerk) die al 
meer dan een jaar gescheiden zijn. 

Het handboek Kinderen uit de Knel biedt tips, 
verhalen en strategieën die professionals helpen 
om deze groep beter te begeleiden en de strijd te 
de-escaleren. 
Dit jaar is tevens een Werkboek Kinderen uit de 
knel uitgebracht, dat bedoeld is voor ouders. 
Hierin kunnen zij op basis van concrete oefeningen 
en opdrachten zelf de leiding nemen over het 
de-escalatietraject.

Justine van Lawick & Margreet Visser 
www.swpbook.com/2174 & www.swpbook.com/2121   

09boeken
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Mindset:  
verander je 
manier van 

denken

Als ouders zich aanmelden 
bij de jeugdzorg of media
tor, betekent dit bereidheid 

om stappen te gaan zetten. Vaak 
betekent dit echter vooral dat zij 
bereid zijn de andere ouder te laten 
veranderen en betekent dit niet per 
se dat zij ook bereid zijn te kijken 
naar hun eigen aandeel.
De wereldberoemde psychologe 
Carol Dweck van Stanford Uni
versity heeft, na tientallen jaren 
onderzoek naar prestatie en succes, 
een baanbrekend begrip ontdekt: 
de kracht van onze mindset. Carol 
Dweck legt in Mindset uit hoe je 
met de juiste instelling op persoon
lijk en professioneel vlak doelen 
kunt bereiken. Een groeimindset 
kan ouders helpen om met een 
andere instelling de hulpverlening 
in te gaan.
Dr. Carol S. Dweck
www.swpbook.com/2056

Waar bemoeit 
u zich mee!?
Dat we allemaal het beste voor hebben met 
kinderen, is een gegeven waar professionals vanuit 
moeten gaan als vertrekpunt voor de hulpverlening. 
Toch zijn er ouders die de belangen van hun kinderen 
schaden en de ontwikkeling van hun kinderen in de 
weg staan. Er zijn zelfs ouders bij wie een kind niet 
veilig is. Vinden wij. Zodat we er op zijn minst iets van 
moeten zeggen en zo nodig een bevoegde instantie 
kunnen vragen om in te grijpen.
In het belang van het kind natuurlijk. Maar wat is dat 
eigenlijk, het belang van het kind? Wie zijn wij om te 
vinden dat dit belang geschaad wordt? Wat legiti-
meert de bevoegdheid van de instantie die daad-
werkelijk kan ingrijpen (de Raad voor de Kinder-
bescherming)?

Drs. Wim Theunissen | www.swpbook.com/1492

Stem voor 
het kind in 
het recht
Wilt u beter toegerust zijn in het moeilijke en uitda

gende werk als bijzondere curator? En daarbij op 
de hoogte zijn van de juridische kaders waarbin

nen de bijzondere curator opereert? Als bijzondere curator 
bent u geen spreekbuis van het kind, maar dient u wel de 
stem van het kind op een objectieve wijze in de juridische 
procedure naar voren te kunnen brengen. Het is de rechter 
die uiteindelijk de knoop moet doorhakken. Daartoe moet 
de rechter echter wel beschikken over alle noodzakelijke 
informatie, dus ook de informatie van het kind. Deze uitgave 
biedt naast een praktische ook een juridisch inhoudelijke 
component om u beter toe te rusten in het uitvoeren van 
deze belangrijke taak.
Veronica Smits, Liesbeth Groenhuijsen, Marjolein Rietbergen &  
Paul Vlaardingerbroek | www.swpbook.com/2005

Wereldwijd meer dan 1,8 miljoen exemplaren verkocht!
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H
et is niet gemakkelijk om 
tot goede lange-termijn 
afspraken te komen met 
cliënten wanneer er nog 
veel emoties spelen. Medi-
ators en advocaten zullen 
uitspraken als “Jij moet 

betalen omdat je geslagen hebt!”, “Jij bent 
vreemdgegaan, dus ik mag in de woning 
blijven” of “Ik wil de kinderen!” wel herken-
nen. Dergelijke emotionele lading van de 
situatie moet eerst onderzocht worden. Pas 
wanneer er na een emotionele fase sprake 
is van een veilige situatie, waarbij geen 
van de betrokken in zijn of haar bestaan 
worden bedreigd door huisvestingsnood 
of financiële teloorgang, kan er worden 
overgegaan naar de praktische gevolgen van 
de scheiding.

De praktijk leert dat professionals nogal 
eens te makkelijk denken over de financië-
le gevolgen van een scheiding. Bij het goed 
beoordelen en begeleiden hiervan is dege-
lijke kennis nodig. Kennis van de fasen van 
een conflict mag bij elke mediator worden 
verwacht. Bij juridische deskundigen is dat 
nog wel eens de vraag. Snel en goedkoop 
een scheiding regelen (waarvoor op inter-
net vaak reclame voor wordt gemaakt) is 
risicovol. Indien de gemaakte afspraken 
niet duurzaam of houdbaar blijken, geeft 
dat in een latere fase opnieuw conflicten. 
Ook voor mediators zelf is het dus van 
belang om direct in de beginfase duidelijk 
te maken aan de cliënten welke financiën 
gevolgen zij het hoofd moeten bieden. Het 
kan dan nuttig zijn om cliënten een overzicht 
te geven met de belangrijkste financiële 
aspecten waar ze mee te maken (kun-
nen) krijgen. Op www.swpbook.com/
echt-scheiden kunt u een gratis artikel 
downloaden waarin financiële gevolgen 

Mr. Frans Baars is een 
ervaren mediator en 
advocaat, die actief 
is vanuit zijn praktijk 
in Alkmaar. Daarbij is 

Frans verbonden  
als spreker aan de  

Mediation Opleiding 
van Logavak Oplei-

dingsgroep. Juist de 
jarenlange ervaring 

in het juridische veld 
maakt hem gemoti-

veerd om via media-
tion conflicten tot een 
oplossing te brengen. 

“U helpt uw cliënten 
het beste door hen goed 
voor te bereiden op de 
(financiële) gevolgen van 
hun scheiding!” van een scheiding worden benoemd. Dit 

artikel kunt u meegeven aan cliënten.

Het is belangrijk te onthouden dat het bij 
scheidingen niet altijd nodig is om alle  
beslissingen direct uit te voeren. Het kan 
soms juist verstandig zijn om een aantal 
voorlopige afspraken te maken. Deze  
‘afspraken voor bepaalde tijd’ kunnen  
rust creëren in de lastige en emotionele 
beginfase. 

Wanneer er voor de cliënten wat meer rust 
en inzicht in de financiële gevolgen is be-
werkstelligd, kan men verder kijken naar de 
daadwerkelijke lange termijn gevolgen. Er 
kan nu overgegaan worden op het bespre-
ken van vraagstukken als:
● Waar verblijven de kinderen en wie be-
taalt welke kosten voor de kinderen? 
● Welke rolverdeling past er in de nieuwe 
situatie?
● Is er behoefte aan en ruimte voor partner- 
alimentatie?
● Wie kan de huidige (huur- of koop)woning 
betalen? Of wat wordt er gedaan met de 
overwaarde / resterende schuld?
● Wat zijn de gevolgen voor het pensioen en 
de belasting?
● Hoe gaan we de spullen verdelen?
Vergeet hierbij niet om na te denken over 
mogelijke inkomensval, problemen met 
huisvesting (niet snel beschikbaar of door 
resterende hypotheekverplichtingen moei-
lijk te bekostigen) en de soms ingewikkelde 
huwelijksvoorwaarden of samenlevings-
overeenkomsten. 

Wanneer dan samen met de cliënten alle 
(financiële) gevolgen in kaart zijn gebracht, 
denk ik wel eens: je wordt niet gelukkig 
van een scheiding, hoogstens wat minder 
ongelukkig.

column

Download 
een GRATIS 
artikel voor  
uw cliënten

DOOR: MR. FRANS BAARS
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Hoog-
geëscaleerde 
scheidingen 
vragen om 
geïntegreerde 
aanpak

Regierol voor 
de gezinsmediator

Op de volgende pagina's wordt de 
visie op hulp bij (echt-) 

scheidingen besproken vanuit het 
oogpunt van twee profes-  
sionals: Familiemediator  

Makiri Mual en familierecht-
advocaat Brigitte Chin-A-Fat. 
Wat zijn de verschillen tussen  

beide functies? Lees beide verhalen 
en vorm uw mening over de rol 

die beiden moeten hebben  
binnen een scheidingsprocedure.

DOOR: MAKIRI MUAL
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De aandacht voor het ontregelde gezin in vechtscheiding 
levert een brede stroom aan meer en minder gevalideerde 
interventies op.1 Een aanbod dat naast behandeling ook 
gericht is op vroegsignalering en preventie. Ook het aantal 
systeemgerichte interventies met aandacht voor de context 
van het scheidende gezin én de psychologische conse-
quentie daarvan is prijzenswaardig. Tegelijkertijd vergt de 
omvang van en onbekendheid met de interventies nogal wat 
van betrokkenen. Het buurtteam, huisartsen, rechters, psy-
chologen en medewerkers van Veilig Thuis zuchten onder 
een hoge caseload en hebben nu te maken met een aanbie-
dersmarkt met grote lokale verschillen, waarbij vooral het 
eerdergenoemde gebrek aan aansluiting een hinderpaal 
is. Het vaak ontbreken van een ‘warme overdracht’ wordt 
genoemd als een mogelijke oorzaak. 

Regievraag
Waarom in het voorgaande zoveel aandacht voor het domein 
van de sociaal-maatschappelijke hulpverlening? Omdat de 
ontregeling van het gezin vooral daar het eerst kan worden 
opgemerkt; op school, bij de huisarts, de maatschappelijk 
werker, het buurtteam en zo voort. Dit uitgangspunt voedt 
mijn huiver om het antwoord op de regievraag vooral bij 
de advocatuur -lees: gezinsadvocaat - te zoeken. Naar mijn 
mening begin je dan aan het verkeerde eind. Dat uiteindelijk 
een partijadvocaat en als ultimum remedium de rechter zich 
ontfermen over (de juridische aspecten) van het conflict 
spreekt voor zich. De onderliggende problemen los je met 
rechtsgang en vonnis echter niet op. 
De ontregeling van het vechtscheidende ouderpaar is gelegen 
in een destructieve dynamiek die zij hebben ontwikkeld 
tijdens hun relatie. Het grondig de-escaleren is de eerste 
stap naar stabilisatie. Deze fase van het conflict is voor veel 
professionals een groot probleem. Advocaten, mediators, 
gezinswerkers en ook rechters worstelen deze high conflict 
cases. Het steeds weer oplaaien van het conflict leidt tot ont-
moediging en wanhoop bij alle betrokkenen2 . Door de  
onderliggende dynamiek bij het ouderpaar te beteugelen 
wordt dientengevolge ook de ontreddering in de keten ver-
minderd, waardoor de samenwerking met de ouders een ge-
zondere bodem krijgt. Deze taakopvatting komt overeen met 
die van de herstelgerichte mediator met een gedragskundige 
expertise. Een juridische procedure -parallel of aansluitend – 
krijgt dan een nuttige plek in een herstelgericht proces.   

®

Het aantal gezinnen dat door vechtscheiding is ontregeld, 
is onrustbarend hoog. Deze gezinnen raken te vaak tussen wal 
en schip. Gelukkig wordt die ernst gedeeld en heeft de onrust 
op veel plaatsen in de keten al tot nieuwe initiatieven geleid. 
Wat nog ontbreekt is adequate informatieverstrekking en 
verbetering van de afstemming in de hele keten. Een integratieve, 
herstelgerichte regievoerder die de processen kent en deze 
samenbrengt tot een constructieve, leed- en kostenbespa - 
rende weg, zou daarop een antwoord kunnen zijn.

Regierol voor 
de gezinsmediator

De ideale 
gezins-
mediator 
sluit aan 
bij wat 
ontregelde 
gezinnen 
nodig 
hebben 

‘
’

Onpartijdig en  
betrokken
We weten uit onderzoek dat 
met betrokkenheid en compas-
sie bruggen worden gebouwd 
tussen mensen. Een empathische 
houding én de meervoudige 
partijdigheid vormen wezenlijke 
kenmerken van de familieme-
diator. Deze mediator beschikt 
over de attitude, taal, opleiding, 
ervaring en professionaliteit 
om in een complexe emotionele 
belangenstrijd een veilige haven 
te zijn. En dat hebben ontregelde 
gezinnen hard nodig. Het in be-
ginsel parkeren van een regietaak 

in het domein van de advocaat (familieadvocaat) lijkt mij 
daarom niet per se de beste plek. Denk alleen maar aan het 
rechtstatelijk principe van de partijdigheid, een beginsel dat 
de ‘minnelijke oplossing’ (Gedragsregels Advocatuur, Regel 
5) nog te vaak overstemt. Ik meen dat de coördinerende rol 
zou moeten worden belegd bij een ervaren en herstelgericht 
en voltijds! professional die bruggen bouwt tussen betrokke-
nen, hulpverlening en het recht. Iemand die vooral aansluit 
bij wat ontregelde gezinnen nodig hebben en dat is steun en 
structuur. Een betrouwbare steunfiguur die ook bij het inzet-
ten van effectieve en vooral ‘sparende’ inzet van rechtsmidde-
len (advocaten/procedures) present blijft. Dat vraagt om een 
complex pallet aan deskundigheden. Daar zou de discussie 
wat mij betreft meer moeten gaan, over de taakopvatting van 
deze coördinator en de bijbehorende kennis en vaardigheden 
én over de toetsbaarheid van een dergelijk kwalitatief kader.   

MAKIRI MUAL is mediator in familie- en strafzaken, opleider 
en trainer. Als voorzitter van de Vereniging voor Mediators 
in Strafzaken (VMSZ) maakt hij zich sterk voor passende 
interventies voor de geëscaleerde casus. Hij schrijft op per-
soonlijke titel.
1. Interventies gericht op jeugd bestaan momenteel uit 230 gevalideerde 

interventies. Zie ook: https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank- 

Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies 

2. Zie ook: M. Mual, Als ouders niet meer voor rede vatbaar zijn Interventies uit 

Emotionally Focused Therapy, Tijdschrift voor Ouderschapskennis, 2019-2

DOOR: MAKIRI MUAL
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In 2016 verscheen het rapport van de Kinderombudsman 
Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek 
naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (vecht-)
scheidingen. In het rapport gaven voor het onderzoek 
geïnterviewde kinderen aan dat zij het liefst één advocaat 
wilden, die voor het hele gezin zou opkomen in plaats van één 
advocaat voor moeder en één advocaat voor vader. Carla 
Goosen en Cees van Leuven hebben vervolgens het initiatief 
genomen om in een Werkgroep Gezinsadvocaat het idee voor 
een zogenaamde gezinsadvocaat verder uit te werken.

De neutrale 
gezinsvertegen-
woordiger

DOOR: BRIGITTE CHIN-A-FAT
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In februari 2018 verscheen Scheiden… en de kinderen dan? 
Agenda voor actie, opgesteld door het Platform Scheiden 
zonder Schade, onder leiding van oud-minister voor Jeugd 
en Gezin André Rouvoet. Deze agenda bevatte een aan-
tal concrete actiepunten voor verschillende fasen in het 
scheidingsproces. Een centrale gedachte in alle actiepunten 
was het slaan van een brug tussen zorg en recht. Eén van 
die actiepunten was het vormgeven van een alternatieve 
procedure voor de procedure bij de rechter, waarin de 
zogenaamde neutrale gezinsvertegenwoordiger een rol zou 
kunnen gaan spelen. De neutrale gezinsvertegenwoordiger 
zou de schakel tussen zorg en recht voor één gezin kunnen 
zijn en maatwerk voor dat specifieke gezin kunnen leveren. 
De neutrale gezinsvertegenwoordiger zou volgens Rouvoet 
een gezinsadvocaat of -mediator kunnen zijn of andere per-
sonen (bijvoorbeeld een duo advocaat/gedragsdeskundige) 
met specifieke deskundigheden.

Rol familiemediator kan soms knellen
Wat zijn de voordelen van een neutrale gezinsvertegen-
woordiger ten opzichte van de al bestaande familiemedi-
ator? De rol van de familiemediator kan weleens knellen. 
De familiemediator heeft vanuit zijn onpartijdige positie 
beide ouders nodig in de mediation. Het komt voor dat na 
afronding van een scheiding er opnieuw of nieuwe pro-
blemen rijzen. Als één van de ouders de familiemediator 
dan benadert, kan hij alleen verder als beide ouders bereid 
zijn opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Als één van de 
ouders dat niet wil, kan de mediator niets.
Als het ouders niet lukt om in mediation over één specifiek 
onderdeel een afspraak te maken, zou het efficiënt zijn als 
de rechter daarover snel een knoop kan doorhakken. De 
familiemediator kan echter geen contact met de rechter 
zoeken. De ouders komen dan meestal terecht bij een 
advocaat, die dan vermoedelijk een procedure aanhangig 
zal maken omdat het overleg niet is gelukt. Ouders komen 
zeker weer bij een advocaat terecht, als zij via de rechter 
naar mediation zijn verwezen en al een advocaat hebben. 
Dan is de vraag wat er verder gebeurt afhankelijk van hoe 
de beide advocaten met elkaar kunnen schakelen. Hetgeen 
in mediation is besproken, kan niet door hen worden 
gebruikt. De familiemediator heeft op het vervolg in de 
meeste gevallen geen zicht en ook geen grip, terwijl aan ta-
fel soms wel helder is geworden wat er voor ouders en hun 
kinderen nodig is. De familiemediator kan dan in principe 
niet de advocaten bellen en voor een soort overdracht 
zorgen. Ook in dergelijke situaties zijn de handen van de 
familiemediator gebonden.

De taak van de gezinsvertegen-
woordiger is juist om te schakelen 
tussen de verschillende ‘spelers’ in 
het scheidingsproces. Hij pakt in 
een vroeg stadium de regie, zodat 
een diagnose kan worden gesteld 
en er niet allerlei deskundigen en 
instanties (onnodig) langs elkaar 
heen gaan werken. Belangrijk is 
ook dat de gezinsvertegenwoor-
diger direct zelf contact met de 
rechter kan zoeken en om een 
spoedbeslissing kan vragen. De 
gezinsvertegenwoordiger werkt in 
de gehele context van de scheiding 
voor het héle gezin, schakelt tus-
sen het zorg- en het rechtssysteem 
en kan bijvoorbeeld ook contact 
hebben met wooncorporaties.
De gezinsvertegenwoordiger kan 

bijvoorbeeld een familiemediator inschakelen als hij inschat 
dat het ouders zal lukken zelf afspraken te maken (en zij 
nog niet uit zichzelf voor mediation hebben gekozen). De 
mediator kan weer terugverwijzen naar de gezinsvertegen-
woordiger als de mediation deels slaagt. De familiemediator 
heeft maar een beperkte regie, namelijk alleen met de ou-
ders, terwijl de regiefunctie van de gezinsvertegenwoordiger 
breder is.
Er wordt al volop gediscussieerd over de vraag of de neutra-
le gezinsvertegenwoordiger een advocaat of familiemediator 
moet zijn. In de regiolabs van het programma Scheiden 
zonder Schade kan – aan de hand van wetenschappelijk 
onderzoek (!) – worden ‘getest’ wat goed werkt en wat niet. 
Zolang de advocaat nog als enige toegang tot de rechter 
heeft, gaan Goosen en Van Leuven ervan uit dat de gezins-
vertegenwoordiger een advocaat is en spreken derhalve 
over de gezinsadvocaat. Los van zijn achtergrond, zijn er 
nog veel vragen over de precieze invulling van de gezins-
vertegenwoordiger/-advocaat. Dat neemt niet weg dat de 
gezinsvertegenwoordiger/-advocaat naast de familiemedia-
tor een belangrijke nieuwe pijler onder de brug tussen zorg 
en recht zal zijn. 

BRIGITTE CHIN-A-FAT  is advocaat-mediator in haar eigen 
praktijk Chin-A-Fat De Voort Familierechtadvocaten en 
Mediators in Breda. Zij is eveneens forensisch mediator en 
lid van de Vereniging van Collaborative Professionals en 
docent/trainer bij IMFO

®

De meerwaarde 
van een gezins-
vertegenwoordiger 
in het scheidings-
proces

De gezins-
advocaat;
een belang-
rijke nieuwe 
pijler onder 
de brug 
tussen zorg 
en recht  

‘
’
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Tip! Wilt u meer weten 
over de opleiding? 
Onze trainers en  
cursuscoördinatoren 
staan u graag te woord 
om vragen te beant-
woorden.  
U kunt ons bereiken  
op 020-6227795 of via  
info@logavak.nl  
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Opleiding 
Familie-
mediation
Tijdens de MfN erkende  
Opleiding Familiemediation  
ontvangt u informatie over rele
vante gedragswetenschappelijke, 
pedagogische, financiële, fiscale en 
juridische aspecten van een (echt)
scheiding. Ook andere familie
kwesties en de Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
worden behandeld. De diverse 
onderwerpen worden door onze 
ervaren trainers vanuit het theo
retisch kader ondersteund met 
een grote diversiteit aan praktische 
oefeningen, aan u aangeboden. 
Bent u MfNregistermediator?  
Dan kunt u zich, na het met  
goed gevolg afronden van deze 
opleiding, aanmelden als MfN 
Familiemediator. 
Cursusduur: 8 dagen
Docenten: Frans Baars, Greet van 
Gorsel, Erna Janssen, Lianne van 
Lith, Harriëtte van Luijken en 
Albert Rozendal

Kijk voor meer informatie over de trainingen  
en om in te schrijven op www.logavak.nl of  
www.medling.academy.

Over 
Medling
Medling academy 
bundelt het oplei-
dingsaanbod van 
Lianne van Lith 

en Logavak Oplei-
dingsgroep op het 
gebied van (echt-)

scheidingen,  
mediation en  

conflicthantering. 
De partners  

werken vanuit een 
brede visie rond 

communicatie en 
conflicttheorie aan 
informatieproduc-
ten voor theorie en 

praktijk, waar-
onder boeken,  
tijdschriften,  
opleidingen,  

trainingen en het 
kennisportaal  

www.medling.nl.   

Mediation 
Opleiding
Wilt u mensen in conflictsituaties hel-
pen om tot échte oplossingen te ko-
men? Bijvoorbeeld omdat er met enige 
regelmaat een beroep wordt gedaan 
op uw bemiddelingsvaardigheden? 
Beschikt u over een levensinstelling 
die aansluit bij de uitoefening van het 
beroep van mediator? Heeft u minimaal 
hbo werk- en denkniveau? En bent u in 
staat zich in te leven in anderen? Dan is 
deze MfN erkende opleiding echt iets 
voor u!
Tijdens deze boeiende en interactieve 
Mediation Opleiding ontwikkelt u zich 
als professioneel mediator. De 
10-daagse opleiding levert een  
waardevolle bijdrage aan uw kennis, 
vaardigheden en persoonlijke ontwik-
keling op het gebied van conflict-
hantering en zal zowel uw dagelijkse 
beroepspraktijk als uw dagelijks leven 
verrijken. Na het goed afleggen van 
het examen kunt u de route naar het 
MfN register door lopen. Ook als u dit 
niet ambieert, is deze basisopleiding 
de moeite waard.

Cursusduur: 10 dagen
Docenten: Lianne van Lith,  
Harriëtte van Luijken, Frans Baars & 
Greet van Gorsel.
De combinatie tussen theoretische 
kennis en jarenlange ervaring in hun 
eigen praktijk, maakt dat de docenten 
u van waardevolle informatie, tools en 
handvatten voorzien. Doordat zij ge-
makkelijk de koppeling maken tussen 
theorie en praktijk is dat wat u leert 
ook direct toepasbaar in uw eigen 
leven en praktijk.

boeken & cursussen
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Er wordt wel gezegd dat ruzie maken met je partner gezond is. Af en toe 
stoom afblazen en dan samen de conflicten oplossen. Maar wat nou als 
de ruzies regelmatig uit de hand lopen en je samen vast zit in patronen 
waar je niet meer uit lijkt te kunnen komen? Hoe weet je of je nog moet 
vechten voor de relatie of dat het beter is om elkaar los te laten?

Voor Ruzie in de relatie hebben Jocelyn Weimar en Lianne van Lith hun 
krachten gebundeld met prof. dr. Friedrich Glasl, de grondlegger van het 
model van de escalatietrap. Samen bieden zij in dit boek inzicht in het 
verloop van ruzies, hoe je kunt achterhalen waar je staat in de fase van 
escalatie en laten ze zien hoe patronen doorbroken kunnen worden.

Het boek is een aanrader voor iedereen die een liefdesrelatie heeft en is 
een waardevolle toevoeging aan de gereedschapskist van iedere sociale 
professional!
Friedrich Glasl, Lianne van Lith & Jocelyn Weimar | www.swpbook.com/1913

Handboek 
conflictmanagement
 Het handboek van Friedrich Glasl is niet alleen het 
wetenschappelijk standaardboek over conflictmanage-
ment, maar is ook voor de praktijk van mediators, 
coaches en andere conflictadviseurs een onontbeerlijk 
instrument geworden. Wie als leek of deskundige iets 
wil weten over typologie, dynamiek en systematiek van 
conflicten en over conflictinterventie kan niet om  
'Glasl' heen. Afgezien van het feit dat het als leerboek 
onmisbaar is, heeft het zich ook in de praktijk als een 
betrouwbare metgezel bewezen; een van de weinige 
boeken die ik steeds weer ter hand neem om nieuwe 
inzichten op te doen.

- Prof. dr. mr. Thomas Trenczek, MA, erkend mediator/trainer (BMWA), Hannover 
Friedrich Glasl | www.swpbook.com/1820

Ruzie in de relatie
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De zorgelijke ontwikkelingen 
rondom scheidingen
De familie- en kinderrechters in Nederland zagen in toe-
nemende mate volledig uit de hand gelopen scheidingen 
voorbijkomen, waarbij de ouders erop uit waren elkaar 
zoveel mogelijk te beschadigen. In hun langdurige strijd 
verloren zij de belangen van hun kinderen volkomen uit 
het oog, met als gevolg dat die kinderen vaak voor hun 
leven beschadigd raakten. Deze ‘vechtscheidingen’ vormen 
een kleine minderheid op het totale aantal scheidingen, 
maar omdat heel veel mensen met kinderen uit elkaar 
gaan, worden toch ook in aantal veel kinderen getroffen 
door een vechtscheiding. De individuele en maatschap-
pelijke schade door deze uit de hand gelopen scheidingen 
was (en is) veel te groot. Dit was de reden om vanuit de 
rechtspraak te gaan kijken waar de knelpunten zitten en 
waar iets te verbeteren zou zijn, ook in de fase bij de rech-
ter. En zich vervolgens ook daarvoor te gaan inzetten.

Ik zie je 
wel bij de 
rechter!
En dan…!?

Visiedocument rechtspraak 
(echt) scheiding ouders met 
kinderen, oktober 2016
Dit document bevat de gezamenlijke visie 
van de familierechters bij de rechtbanken 
en familieraadsheren bij de gerechtshoven 
als het gaat om preventie van vechtschei-
dingen en de daarvoor noodzakelijke maat-
regelen. Hieronder volgt een samenvatting 
van de belangrijkste daarin opgenomen 
uitgangspunten en acties.

Eén proces van scheiden, onmachtige 
ouders en de stem van het kind
Een eerste uitgangspunt is dat veruit 
het overgrote deel van de ouders het 
beste voorheeft met hun kinderen, ook 
als zij scheiden en er een conflict is 
met de andere ouder. Maar scheiden is 
stressvol. Ouders zijn emotioneel en uit 
hun doen, vaak zijn ze in rouw. Tege-
lijkertijd verandert hun bestaan en dat 
van hun kinderen: sociaal, financieel en 

praktisch. Zij moeten de overgang van ex-partners naar 
samen-ouders-zijn maken en tegelijk van alles regelen. 
Dat vergt veel van hen en van hun kinderen, wiens leven 
ook overhoop ligt. Het is voor de ouders en kinderen van 
belang dat de professionals die hen begeleiden, dus ook 
de rechters, vanuit dit inzicht werken. Dat kan betekenen 
dat hulp en ondersteuning prioriteit moeten krijgen.
Deze gedachte sluit aan bij een belangrijk tweede uit-
gangspunt: er moet voldoende ruimte zijn voor de stem 
van het kind in het proces van scheiden, zonder dat het 
kind door het laten horen van die stem verantwoordelijk 
wordt voor het verloop van het conflict tussen de ouders. 
Voldoende ruimte betekent niet te veel, niet te vaak en 
met adequate ondersteuning van volwassenen als dat 
nodig is. 
Een derde uitgangspunt in het visiedocument is de 
gedachte dat alle ouders die gaan scheiden, en hun 
kinderen, één proces doormaken, waarin zij te maken >

DOOR: MR. D.J. KLIJN

HET KADER 
Om in Nederland een huwelijk te kunnen beëindigen moet je naar de rechter; 
alleen die kan een echtscheiding uitspreken. Dat geldt voor alle huwelijken, met 
of zonder kinderen. Tachtig procent van de gehuwde ouders die uit elkaar gaan 
lukt het om zelf afspraken te maken over de gevolgen van hun scheiding: de 
verdeling van de boedel, de alimentatie en de verdeling van de zorg over de kin-
deren. Dit laatste wordt neergelegd in het wettelijk verplichte ouderschapsplan. 
In dat geval doet de rechter niets anders dan zonder zitting de echtscheiding 
uitspreken en, na een zeer globale toets aan het belang van het kind, de door 
de ouders gemaakt afspraken vastleggen.
In ongeveer twintig procent van de echtscheidingen lukt het de ouders niet om 
afspraken te maken over de gevolgen van hun scheiding. Dan komt de rechter 
actiever in beeld. De ouders leggen hun verzoeken en standpunten schriftelijk 
aan de rechter voor. Er volgt dan een behandeling ter zitting, waarna uiteindelijk 
de rechter bepaalt wat er gaat gebeuren. Als ouders het daar niet mee eens zijn 
kunnen zij hoger beroep aantekenen tegen de beslissing van de rechter. 
Ongehuwde ouders die uit elkaar gaan kunnen het aan de rechter voorleggen 
als zij het niet eens zijn over de kinderen. In het navolgende worden steeds beide 
groepen bedoeld. 

Namens de in opdracht  
van het LOVF ontstane 

werkgroep invoering visie-
document, licht familie-

rechter en auteur van het 
Visiedocument rechtspraak 
(echt)scheiding ouders met 

kinderen (2016) Deirdre 
Klijn in dit artikel toe waar 

de knelpunten en 
verbeterpunten vanuit de 

rechtspraak zitten bij (com-
plexe) scheidingen.
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hebben met verschillende, vaak elkaar opvolgende, 
professionals. Dit is benoemd als de ketengedachte. De 
rechter is één van die professionals en de gerechtelijke 
procedure is een fase in dit scheidingsproces. Aansluiting 
met de fase daarvoor en de fase daarna is van wezenlijk 
belang als het gaat om het bereiken van het uiteindelijke 
doel: ervoor zorgen dat de ouders zo snel mogelijk hun ou-
derrol zelf weer adequaat (en dus zonder grote strijd en 
beschadiging van hun kinderen) op kunnen pakken. Dat 
doel kan alleen maar bereikt worden als de ouders en de 
kinderen in alle fases van het scheidingsproces op maat, 
passend bij de op dat moment bestaande behoefte en 
problematiek, aangeboden krijgen wat zij nodig hebben 
om tot de-escalatie en normalisering van de onderlinge 
verhoudingen te komen. Dat kan een communicatietra-
ject zijn of hulp bij schulden, het vinden van huisvesting, 
ondersteuning voor de kinderen: een lotgenotentraject 
of een bijzondere curator, of de (financiële) duidelijkheid 
van een deskundigenonderzoek en een rechterlijke be-
slissing. Het kan ook zijn dat meerdere dingen nodig zijn 
in een bepaalde volgorde. Voor deze aanpak is noodza-
kelijk dat alle betrokken professionals inzicht hebben in 
(de ontwikkeling van) het conflict en regie voeren in alle 
fases van het proces van scheiden. En dat waar dat kan 
en mag overdracht van informatie plaatsvindt van de ene 
professional naar de andere, zodat het conflict niet steeds 
op een nieuw podium, met nieuwe toehoorders, uitge-
vochten kan worden.

Invoering best practices
Vanuit de eerdergenoemde toenemende zorg over uit de 
hand gelopen scheidingen zijn over de jaren heen lokaal 
bij rechtbanken en hoven initiatieven ontwikkeld om te 
proberen de problematiek tussen ouders te verminderen, of 
in ieder geval te zorgen dat deze door de gerechtelijke pro-
cedure niet erger wordt. Een aantal lokale initiatieven die 
(wetenschappelijk onderbouwd) succesvol bleken te zijn, 
zijn in de afgelopen drie jaren landelijk ingevoerd.
Genoemd kunnen worden:

» DE REGIERECHTER
Bij het voeren van regie door de rechter zijn twee vormen 
van regie te onderscheiden: regie op de procedure(s) en 
regie op de inhoudelijke aanpak. De eerste vorm wordt 
procesregie genoemd. Hiervoor is het nodig dat een (echt)
scheidingszaak bij één rechter blijft en dat andere zaken die 
tegelijkertijd spelen rondom dezelfde ouders en kinderen 
zo veel mogelijk bij diezelfde rechter terecht komen. Op die 
manier kan de rechter overzicht houden en regie daarop 
voeren. Deze vorm van procesregie is vrijwel overal in het 
land bij de gerechten en de hoven ingevoerd en daar waar 
dat om praktische redenen nog niet het geval is, zal dat 
uiterlijk per 1 januari 2020 wel zo zijn. 
De inhoudelijke regie ziet op de keuzes die de rechter maakt 
en de vaardigheden die worden ingezet als het gaat om 
het maken van een diagnose van het ouderconflict en de 
daaraan te koppelen maatwerk interventies, zoals eerder 
benoemd. Wat hebben deze ouders en vooral ook deze 
kinderen op dit moment in het scheidingsproces nodig op 
de verschillende deelgebieden rondom de scheiding? De 

Er moet  
voldoende 
ruimte zijn 
voor de stem 
van het kind 
in het proces 
van scheiden, 
zonder  
dat het kind 
door het   
laten horen 
van die stem 
verantwoor-
delijk wordt 
voor het  
verloop van 
het conflict 
tussen de  
ouders

inhoudelijke regie brengt een andere en ac-
tieve invulling van het familierechterschap 
met zich. Daarvoor is nodig dat die rechter 
de kennis en vaardigheden bezit om een 
goede inschatting te kunnen maken van 
wat er speelt, wat de ouders en kinderen 
nodig hebben en hoe tot de-escalatie van 
het ouderconflict kan worden gekomen. 
Vanuit dat perspectief moet die rechter 
kunnen beschikken over interventies buiten 
de deur als alleen het nemen van een 
rechterlijke beslissing op dat moment niet 
voldoende is om verdere beschadiging van 
de kinderen te voorkomen.
Voorbeelden van dat soort interventies zijn: 
de benoeming van bijzondere curatoren/
gedragsdeskundigen, het gelasten van 
ouderschapsonderzoek, de verwijzing naar 
mediation en de verwijzing naar hulptra-
jecten op basis van het hierna beschreven 
uniform hulpaanbod. De rechtspraak heeft 
in de afgelopen jaren veel energie gestoken 
in het landelijk voor alle rechtbanken en 
hoven beschikbaar krijgen van deze moge-
lijkheden.
 
» HET UNIFORM HULPAANBOD
Dit initiatief komt oorspronkelijk uit Noord 
Nederland en loopt daar al sinds 1 januari 
2015. Het betreft een regionaal samen-
werkingsverband, met een gezamenlijk 
werkproces, tussen de lokale rechtbank / 

het hof, de gemeenten, de Raad voor de Kinderbescherming 
en de hulpverleners op het gebied van echtscheiding. Op 
basis van ter zitting gemaakte afspraken kan een rechter 
ouders (en ook hun kinderen) verwijzen naar een beperkt 
aantal lokale hulp- en bemiddelingstrajecten. De verwijzing 
vindt plaats op de dag van de zitting. Op basis van de werk-
afspraken wordt binnen vijf werkdagen door de hulpverle-
ner contact opgenomen met de ouders. De snelle werkwijze 
brengt met zich dat tussentijdse nieuwe escalaties zoveel 
mogelijk worden voorkomen. De woonplaatsgemeente van 
de kinderen neemt op voorhand de kosten van het traject 
voor zijn rekening, zodat voor ouders geen financiële drem-
pel of financiële onderlinge disbalans bestaat. Omdat de 
mogelijkheden beperkt zijn in aantal weet de rechter precies 
wat de trajecten inhouden en kan hij op basis daarvan dus 
ook een inschatting maken welk traject het meest geschikt 
is. Bij enkele trajecten vindt altijd terugrapportage door de 
hulpverlener aan de rechter plaats. Deze terugrapportage 
gaat over het verloop en resultaat van het traject en stelt de 
rechter in staat om deze informatie (mede) ten grondslag 
te leggen aan zijn beslissing. Dat er een rapportage komt 
weten de ouders van te voren en hun toestemming daarvoor 
is voorwaarde voor de verwijzing vanuit de zitting. Als de 

(echt)scheiden en de positie van de kinderen
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uitkomst van een traject negatief is komt direct de Raad 
voor de Kinderbescherming in beeld: die ontvangt ook de 
negatieve rapportage en kan beoordelen of een nader on-
derzoek in het belang van de kinderen noodzakelijk is. Op 
deze wijze is de kinderbeschermingsgedachte geborgd.  
Een groot deel van de verwijzingen eindigt in een positieve 
ontwikkeling. Vaak zijn de ouders in staat om daarna zelf 
afspraken over de kinderen te maken, maar ook als dat 
(nog) niet zo is verbeteren meestal hun onderlinge commu-
nicatie en de onderlinge verhoudingen.
Dankzij een grote gezamenlijke inspanning van mensen 
werkzaam bij rechtbanken, gemeenten, de Raad voor de 
Kinderbescherming en hulpverleningsorganisaties in de 
verschillende regio’s in het gehele land is het gelukt om deze 
succesvolle manier van werken in de afgelopen twee jaren 
in te voeren in grote delen van het land. Daar waar dit nog 
niet het geval is zijn er stappen in deze richting gezet.

» DE BIJZONDERE CURATOR / GEDRAGSDESKUNDIGE 
EN HET OUDERSCHAPSONDERZOEK
Over de bijzondere curator / gedragsdeskundige wordt 
op pagina 48 van dit magazine al het nodige vermeld. De 
rechtspraak maakt zich sterk voor inzet van deze bijzondere 
curatoren vanwege de uitdrukkelijke meerwaarde voor het 
kind: de stem van het kind kan tot leven worden gebracht. 
De rechter kan ook een ouderschapsonderzoek gelasten. 
Vanaf 2002 tot heden hebben om financiële redenen vooral 
de gerechtshoven hiermee geëxperimenteerd. Het werd ge-
zien als een laatste redmiddel voor ouders en kinderen. Er 
worden doorgaans twee onderzoekers benoemd: een psy-
choloog en een advocaat. Zij stellen ouders in de gelegen-
heid er zelf alsnog uit te komen. Dat gebeurt door de inzet 

Binnen de 
rechtspraak 
wordt actief 
gekeken naar 
een alterna-
tief voor dit 
toernooimo-
del, voor die 
ouders die ook 
in staat zijn 
om gezamen-
lijk, dus met 
één gezamen-
lijk verzoek, 
hun geschil-
punt(en) aan 
een rechter 
voor te leggen. 

van mediation- en coachingstechnieken. Tegelijkertijd vindt 
ook onderzoek plaats, zodat de rechter wordt geïnformeerd 
over wat er speelt. Als ouders in aanmerking komen voor 
gefinancierde rechtsbijstand worden de kosten van zo’n 
onderzoek, indien door een hof gelast, gedragen door het 
Rijk. Uit wetenschappelijke evaluaties blijkt dat in de helft 
van de ouderschapsonderzoeken verbetering van de situatie 
voor ouders en kinderen ontstaat. Deze uitkomst vraagt ver-
dere bezinning op de plaats van het ouderschapsonderzoek: 
het zou wellicht goed zijn wanneer juist de rechtbanken het 
onderzoek al meteen in het begin kunnen inzetten in een 
zaak die dreigt vast te lopen. 

De gezamenlijk toegang tot de rechter
De manier waarop ouders bij een geschil over hun kinderen 
nu op basis van het procesrecht binnenkomen bij de rechter 
kan escalerend werken. De ene ouder dient een verzoek in, 
liefst met bewijsmiddelen onderbouwd, de andere ouder 
verweert zich daartegen, ook met bewijsmiddelen onder-
bouwd. Het eindresultaat is vaak dat hun standpunten zich 
verharden en dat de verhoudingen verslechteren. Soms 
zelfs zodanig dat zij het ook oneens worden over punten 
waar eerder wel overeenstemming over bestond. Binnen de 
rechtspraak wordt actief gekeken naar een alternatief voor 
dit toernooimodel, voor die ouders die ook in staat zijn om 
gezamenlijk, dus met één gezamenlijk verzoek, hun geschil-
punt(en) aan een rechter voor te leggen. In het visie document, 

dat dateert uit 2016, was dit nog een 
beeld voor de toekomst, inmiddels is er 
echter concreet zicht op de start van een 
tweetal experimenten op dit gebied, één 
bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie 
Den Bosch, en één bij de rechtbank Den 
Haag. Deze experimenten vinden plaats 
in samenwerking met het programma 
Scheiden zonder Schade en zijn gekop-
peld aan experimenten met (regie vanuit) 
een scheidingsloket bij gemeenten in 
dezelfde regio’s. Dit sluit aan bij de eerder 
genoemde ketengedachte. Op pagina 64 
van dit magazine is meer opgenomen over 
het programma Scheiden zonder Schade.

Ik zie je wel bij de rechter…
En dan… zal die rechter de belangen 
van de kinderen centraal stellen en zijn 
of haar uiterste best doen om (verdere) 
beschadiging te voorkomen. Want de 
kinderen van nu zijn onze, maar vooral 
ook hun eigen toekomst.

Namens de LOVF werkgroep invoering 
visiedocument: Mr. D.J. Klijn. Zij is  
familierechter bij de rechtbank Noord  
Nederland en auteur van het Visie document 
rechtspraak (echt)scheiding ouders met 
kinderen (2016).
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Van woede 
naar redelijkheid

Als er een nieuwe liefde 
in het spel komt
Scheiden en het ontbinden van een 
gezin waar lange tijd liefde, veiligheid 
en verbondenheid is ervaren, is een 
ingrijpend gebeuren. Er gaan vaak  
jaren van wikken en wegen aan vooraf. 
Jaren waarin tegelijkertijd ruimte kan 
ontstaan voor een nieuwe liefde.

DOOR: CORRIE HAVERKORT
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V
erliefdheid brengt een scheiding vaak 
in een stroomversnelling. De komst van 
een nieuwe partner zet de kwetsbare 
verhouding tussen scheidende partners 
bijna altijd op scherp. Het is een van 
de belangrijkste redenen waardoor een 

scheiding gepaard kan gaan met verontwaardiging en 
woede. Vervolgens kan deze ontaarden in een vechtschei-
ding waar, behalve de ouders, met name de kinderen 
sterk en langer dan vaak wordt gedacht onder lijden. 
 

Van de volwassenen tussen de 25 en 46  
jaar die als kind de scheiding van hun ouders 
meemaakten, heeft nu 20 procent geen 
contact meer met vader en 5 procent  
niet meer met moeder. Bij volwassenen van 
wie de ouders niet uit elkaar gingen is  
dat 1 à 2 procent  
(Universiteit van Amsterdam en CBS 2018). 

 
Als de scheiding eenmaal is voltrokken, nemen de span-
ningen lang niet altijd af. Zestig procent van de tweede 
relaties loopt namelijk weer stuk (Spruijt & Kormos, 
2016). Het samenvoegen van twee gezinsculturen en 
goede stiefouders worden, blijkt veel moeilijker dan 
verwacht. Het verschil tussen bloedband en stiefband 
roept, naast het ontwikkelen van een goede rol en positie 
van de ex-partner, opnieuw veel en heftige gevoelens 
op. Denk aan verlies, gemis en angst. Ook hier is woede 
de meest voorkomende en heftigste emotie. Deze wordt 
onder andere uitgedrukt in langdurige verontwaardiging, 
kwaadheid, negatief spreken over elkaar en elkaar willen 
benadelen. Wat is er nodig om dit proces om te buigen 
naar redelijkheid?  
Om deze vraag te beantwoorden moet gekeken worden 
naar de achterliggende vragen: 
 
• Waar verwijst woede naar en wat wordt er verlangd?  
• Waarom stoppen ouders niet met vechten, zelfs niet als    
  het gaat om het welzijn van hun kinderen? 
 
Woede: het uitdrukken van een verlangen  
Tijdens de scheidingscrisis zijn de meeste ouders niet 
in staat om samen met degene die hen wil verlaten te 
focussen op een coöperatieve samenwerking en gedeeld 
ouderschap. De factor ‘tijd’ speelt hierbij natuurlijk een 
rol, maar met name het gevoel dat er ‘iets niet klopt’. 
Dat het ‘niet eerlijk’ is wat er gebeurt en wat er gedaan 
of gezegd wordt. Een sterk gevoel van onrecht maakt 
dat mensen de strijd aangaan, indien nodig jarenlang. 
Ook al zien ze dat het voor de kinderen niet goed is. 
Veel ouders nemen zich steeds opnieuw voor geen ruzie 

Woede is de 
emotie die 
rechtstreeks 
verwijst naar 
(on)recht en 
verlangt naar 
rechtvaardig-
heid en 
billijkheid

meer te maken. Maar zodra het gevoel van onrecht weer 
de kop opsteekt, is de behoefte aan rechtvaardigheid 
overheersend. 
 

Als we heftige emoties ervaren, zoals woede, 
weten we dat het gaat om iets dat uiterma-
te belangrijk is voor ons. Emoties laten ons 
dat direct ervaren en kun je in die zin zien als 
intelligent. Zeker als het gaat om het beoor-
delen of we iets goed of fout vinden. Emoties 
blijven heftig tot ze gehoord worden  
(Nussbaum 2001). 
 

 
Het aangaan van de strijd wordt door professionals vaak 
gezien als verzet; als een manier om het verdriet niet te 
voelen. En om de onmacht niet onder ogen te hoeven 
zien dat de liefde van de ander niet beheersbaar is. Er 
wordt dan ook al snel een appel gedaan op het overstij-
gen van de woede, het aangaan van een verwerkings-
proces en het accepteren van de feiten. Vooral voor het 
welzijn van de kinderen.  
In de praktijk blijkt echter dat dit appel niet of nauwe-
lijks werkt. Een kenmerk van mens-zijn is dat we blijven 
strijden tot we gehoord en erkend worden op een manier 
die recht doet aan wie wij zijn. Dit verlangen is zo sterk, 
dat onze menselijke geest bij belangrijke gebeurtenissen 

net zo lang blijft zoeken, vragen én strij-
den tot de antwoorden kloppend, eerlijk 
en billijk zijn. Pas dan kan de strijdbijl 
begraven worden.  
Het onderscheid tussen gerechtvaardigde 
woede en gefundeerde woede biedt con-
crete mogelijkheden om de strijd eerder 
te doen afnemen. Dit proces wordt door 
de filosoof Nussbaum transitiewoede 
genoemd (Nussbaum, 2016). 
 
 
Transitiewoede 
Vaak wordt woede gerechtvaardigd met 
uitspraken als: ‘Logisch toch dat ik kwaad 
ben als mijn partner tegen alle afspraken 
in al maandenlang een ander heeft? 
Nu moet hij of zij er maar voor boeten.’ 
Of: ‘Logisch toch dat ik kwaad ben als 
mijn partner haar of zijn eigen kinderen 
voortrekt?’ Gevolgd door vergeldingen als 
koppig zwijgen, een deur dichtslaan of de 
ander net zoveel pijn berokkenen als je 
zelf hebt opgelopen.  
Een dergelijke manier van denken en 
handelen wordt vaak onderschreven.  
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Als we ervan uitgaan dat de feiten waarover wordt 
geoordeeld juist zijn en er echt sprake is van laakbare 
handelingen die bewust gepleegd zijn en ernstige schade 
hebben berokkend, kun je inderdaad zeggen dat de woe-
de gerechtvaardigd is.  
Nussbaum introduceert hier echter een ander begrip. Ze 
schrijft dat woede in zulke gevallen ‘goed gefundeerd’ 
is. Ze weigert het ‘gerechtvaardigd’ te noemen, omdat 
de handelingen die gepaard gaan met woede, namelijk 
vergelding, moreel deficiënt – ontoereikend – zijn. Ze 
kunnen beter achterwege gelaten worden als je in de 
toekomst samen een betere relatie wilt ontwikkelen.  
Het onderscheid tussen gerechtvaardigde woede (met 
inbegrip van straffend zwijgen, roddelen en andere 
vergeldingsvormen) en gefundeerde woede (waarbij 
de emotie erkend wordt, maar zonder de wens om te 
vergelden) wordt door veel gescheiden (stief)ouders als 
bijzonder ervaren. In de vele gesprekken die we met hen 
gevoerd hebben, ontstond door dit onderscheid meer 
ruimte om vergelding los te laten. Bovendien ontstond er 
ruimte voor een verborgen aspect van ‘woede’, namelijk 
‘hoopvolle verwachting’. 
Zolang mensen strijden is er de hoop en verwachting dat 
er iets gaat veranderen. Dat het beter zal gaan. Dat er een 
goede verstandhouding kan ontstaan.  

In woede zit 
een dubbele 
beweging: 
het is een 
reactie op 
het verleden 
maar 
anticipeert 
op een betere 
toekomst

 
Veel strijd is hardnekkig. Vooral als het 
jaren duurt en kinderen erg lijden onder 
een vechtscheiding of onder conflicten met 
stiefouders. Toch blijkt steeds opnieuw dat 
mensen verlangen naar rust en harmonie. 
En het goede willen. Iets wat juist is en 
klopt.  
 
Waar komt het verlangen om rechtvaardig 
te handelen en rechtvaardig behandeld te 
willen worden vandaan? Volgens de filosoof 
Kant (I. Kant, Kritiek van de praktische 
rede, Boom, 2006) vloeit dit voort uit het 
verlangen om zo volledig mogelijk uit te 
drukken wat wij als mens zijn. Namelijk 
redelijke wezens met keuzevrijheid. Ook de 
vrijheid om te zijn wie we werkelijk zijn.  
Uiteindelijk komt het dus neer op het 

verlangen naar erkenning van ons als mens. En ook op 
erkenning van het onrecht waarvan wij voelen dat het ons 
is aangedaan. Het onderscheid tussen gefundeerde en 
gerechtvaardigde woede biedt daartoe betere kansen.
 
CORRIE HAVERKORT is filosoof en gespecialiseerd in de 
wijsgerige ethiek op het gebied van hedendaagse gezinstran-
sities. Ze verzorgt lezingen en trainingen over onderwerpen 
als erkenning, verzoening en vergeving, vrijheid en gebon-
denheid. Zij is auteur van diverse boeken.

 
In het boek Van woede naar redelijkheid wordt 

ingegaan op verschillende emoties die bij een 
scheiding, de komst van een nieuwe partner en 

samengestelde gezinnen aan de orde zijn. De 
morele dilemma’s waar ouders en stiefouders én 

hun kinderen voor komen te staan, worden vanuit 
ethisch perspectief besproken aan de hand van 

verschillende filosofen. De theorie wordt steeds 
toegelicht vanuit de praktijk. Daarvoor zijn twintig 

jaar lang meer dan honderd stiefgezinnen  
gevolgd. In het boek wordt het leven van  

deze gezinnen gevolgd; hun strijd, hun  
verlangen, waar het wel lukt en waar niet.   

 
Voor mediators en advocaten is aan  

de hand van dit basisboek een werkboek ontwik-
keld met richtlijnen voor de praktijk (Haverkort & 

Hendrikse-Voogt, 2019). 
Een werkboek voor 
professionals in de 

hulpverlening verschijnt 
eind 2019. Voor meer 

informatie zie  
www.swpbook.com/

van-woede-naar- 
redelijkheid

literatuur Haverkort, C. (2018). Van woede naar redelijkheid. 
Emoties, dilemma’s en erkenning bij scheiden, nieuwe partner en samen-
gesteld gezin. Amsterdam: SWP ♦ Haverkort, C. & Hendrikse-Voogt, A. 
(2019). Werkboek van woede naar redelijkheid. Voor advocaten en me-
diators. Weg van het toernooimodel. Amsterdam: SWP.♦ Haverkort, C. & 
Kooistra-Popelier (2019, in press). Werkboek van woede naar redelijkheid. 
Voor hulpverleners. Gezinsbegeleiders, relatie- en gezinstherapeuten. 
Amsterdam: SWP.♦ Kalmijn, M., Ivanova, K., Gaalen, R. van, Leeuw, S.G. de, 
Houdt, K. van, Spijker, F. van, & Hornstra, M. (2018). A multi-actor study of 
adult children and their parents in complex families. Design and content 
of the OKiN survey. European Sociological Review, 34(4), 452-470, htt-
ps://doi.org/10.1093/esr/jcy016 ♦ Kant, I. (2006). Kritiek van de prakti-
sche rede. Amsterdam: Boom. ♦ Nussbaum, M. (2004). Oplevingen van het 
denken. Over de menselijke emoties. Amsterdam: Ambo.♦ Nussbaum, M. 
(2016). Woede en vergeving. Wrok, ruimhartigheid en gerechtigheid. Am-
sterdam: Ambo/Anthos, 2016. ♦ Spruijt, E. & Kormos, H. (2016). Handboek 
scheiden en de kinderen. Voor de beroepskracht die met scheidingskin-
deren te maken heeft. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 
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M
idden negentiende 
eeuw maakte liefde 
furore! Het kost de 
mensheid dan weer 
een paar eeuwen om te 
ontdekken dat liefde 
op zich niet genoeg is. 

Scheiden is vervolgens in de eenentwin-
tigste eeuw, vechtend en al, aan de orde 
van de dag. We zijn er niet echt op vooruit 
gegaan. Laten we het maar erkennen: de 
eenentwintigste eeuw is het failliet van de 
verbinding aan het worden. 
 
Ik merk steeds dat mensen eigenlijk wil-
len dat het scheiden voor kinderen beter 
is. Maar dat is gewoon niet zo. Zolang we 
dat maar denken kunnen we kinderen 
blijven schaden. Dat mag ik niet zeggen, 
want is dat is niet fijn. Ik zou het liever 
ook niet zeggen natuurlijk.
 
Hoe oud je ook bent, als je ouders schei-
den ben je een gescheiden kind. Hoe meer 
je aan het ontwikkelen bent, des te meer 
effecten een scheiding van ouders heeft. 
Waarom? Omdat iedere ontwikkeling een 
bodem van vanzelfsprekendheid nodig 
heeft. Een kind durft te leren lopen op de 
zekerheid dat hij op zijn billen kan gaan 
zitten als het niet meer gaat. Je ziet het 
ook als ze aan het leren zijn. Trots bewe-
gen ze op twee benen, maar als er in de 
hoek van de kamer iets ligt wat ze nodig 
hebben kruipen ze er razendsnel naartoe. 
Totdat het lopen de nieuwe vanzelfspre-
kendheid is.  

Dr. Martine F. Delfos 
is biopsycholoog en 

werkzaam als we-
tenschapper en the-

rapeut. Zij schreef 
behalve verscheidene 

handboeken op het 
gebied van de psycho-

logie ook therapeu-
tische kinderboeken. 

Daarnaast geeft zij le-
zingen en is zij docent 
van diverse trainingen 
(o.a. over autisme en 

trauma) die worden 
aangeboden via  

de Delfos Academy. 

“Laten we het maar 
erkennen: de eenentwintigste 
eeuw is het failliet van de 
verbinding aan het worden !”

Een kind ontwikkelt zich op de vanzelf-
sprekendheid van zijn leefsituatie, zijn 
ouders. Ouders zijn de bodem van je 
bestaan, de mogelijkheid, soms droom, 
van onvoorwaardelijke beschikbaarheid. 
Zelfs een slechte relatie met je ouders 
draagt de hoop in zich dat die relatie ooit 
zal verbeteren. Zelfs een adoptie draagt 
de eindeloze droom in zich ooit weer ver-
enigd te worden. Daarom is het overlijden 
van een ouder ook na een te verwachten 
einde na een lang ziekbed toch een grote 
ingreep. Omdat bij ouders hoort dat die 
beschikbaar zullen zijn als je een pro-
bleem hebt. Het missen van ouders door 
scheiding legt een zware last bij kinderen 
in het maken van een liefdesrelatie, want 
die relatie moet ook het gat van scheiding 
kunnen vullen. Dat lukt nauwelijks… 
 
We kunnen de schade wel beperken en  
we kunnen er wel het beste uit halen. 
Laten we dat dan in ieder geval voor de 
kinderen doen! Dat betekent de volwas-
sene een stapje terug; het kind centraal 
en dat dan weer zonder schuldgevoel en 
zonder verwennen. Een kolossale taak, 
maar noodzakelijk.
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Kijken  
door de ogen van een kind

DOOR: OLAF GOORDEN EN MANDY STOOP

In goed overleg uit elkaar of met ruzie: een scheiding heeft altijd 
impact op een kind. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen  

binnen een paar jaar weer goed. Een aanzienlijke groep heeft  
echter ernstig last van de gevolgen van een scheiding. Veel  

ouders realiseren zich niet hoe hun kind de scheiding beleeft. 
Virtual reality geeft hun de kans om te ervaren wat hun kind mee-

maakt en laat hen letterlijk kijken door de ogen van een kind.
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De meeste ouders willen hun kinderen helpen 
zich te ontwikkelen tot gelukkige, succesvolle 
volwassenen. Maar als ruzie op de voorgrond 
staat, valt het als ouder niet mee om bewust 

aandacht te hebben voor de behoeften van je kind. Aan-
houdende ouderlijke ruzie kan de ontwikkeling en het 
welzijn van een kind langdurig schaden (Anthonijsz et al., 
2015). Zelfs ogenschijnlijk subtiel ruziegedrag, zoals elkaar 
niet groeten, kan al grote indruk maken op een kind. Veel 
ouders denken dat hun kinderen weinig merken van de 
ruzie of er geen last van hebben. Het is aan professionals 
om ouders bewust te maken van de gevolgen voor kinderen 
en ze te helpen hun gedrag aan te passen. Professionals 
bieden psycho-educatie over scheiding, gedrag en de 
gevolgen en sturen met voorbeelden en oefeningen aan 
op gedragsverandering. Toch blijft het lastig voor volwas-
senen om zich in te leven in hoe een scheiding écht voelt 
voor een kind. 

Virtual reality-films 
In virtual reality (VR) kunnen ouders letterlijk het perspectief 
van een kind innemen. Als gereedschap ontwikkelden 
Altra en Social VR twee VR-films waarin de ouder een 
gespeeld scenario beleeft. In de rol van een kind kan de 
ouder volledig om zich heen kijken en beleven wat de ouders 
doen. In het scenario wacht hij of zij thuis bij moeder 
tot vader komt voor de overdracht. Zo’n overdrachts-
moment is herkenbaar voor veel gescheiden ouders en een 
veelvoorkomend gespreksonderwerp in hulpverlening. 
In de bijbehorende methodiek Kijken door de ogen van 
een kind is een film met ongewenst gedrag startpunt voor 
discussie en geeft een film met gewenst gedrag handvatten 
voor verandering.

Methodische interventies 
De interventie beslaat acht sessies van een uur in drie 
maanden tijd en een follow-up-moment. De basis bestaat 
uit het beleven van de situatie, daarop reflecteren en ver-
volgens generaliseren. Doel is om verandering in denken 
en gedrag te veroorzaken, zodat de ouder weer in het 
belang van diens kind kan handelen. Films zijn daarbij een 
krachtig hulpmiddel, maar er is actieve reflectie nodig om 
verandering in perceptie en gedrag te realiseren (Eğeci & 
Gençöz, 2017). De methodiek bevat elementen uit onder 
andere de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgericht 
werken, maar er is ook duidelijk ruimte voor constructief 
confronteren. Huiswerkopdrachten helpen om het geleer-
de te oefenen. Naast inleven in de emoties van het kind, 
reflecteert een ouder ook op de eigen emoties. Die kunnen 
zorgen voor weerstand of te veel afleiden van de behoeften 
van het kind. Bewustwording helpt dat doorbreken. De 
professional begeleidt de ouder in het gehele proces.

De kracht van echt 
VR is een simulatie van het echte leven en wordt al met 
succes benut bij het behandelen van bijvoorbeeld angst-
stoornissen en stressproblematiek (Riva et al., 2019). Een 
cliënt kan in situaties geplaatst worden die in de dagelijkse 
hulpverlening onwenselijk, duur of onmogelijk zijn. Erva-

ringen en emoties in VR kunnen echter net zo werkelijk 
voelen als het echte leven (Riva et al., 2019). De gestruc-
tureerde setting biedt voldoende ruimte om kritische 
reflectie te organiseren en waar nodig te confronteren 
(Eğeci & Gençöz, 2017). Daarmee is het bruikbaarder dan 
gedachtenexperimenten en tegelijkertijd veiliger en voor-
spelbaarder dan het echte leven (Riva et al., 2019). 
Voor succes is het essentieel om overtuigend in de digitale 
omgeving aanwezig te zijn. Dit wordt immersie genoemd, 
onderdompeling. Hoe dieper ondergedompeld, hoe beter 
de ervaring. Als iemand in VR midden in een ruimte om 
zich heen kijkt, komt dat op de hersenen als levensecht 
over (Riva et al., 2019). Met name de visuele ervaring is 
van grote invloed. Daarom is bewust gekozen voor het 

opnemen van films met acteurs 
in plaats van voor animaties. 
Daarnaast is het belangrijk dat 
de omgeving, het verhaal en de 
karakters herkenbaar zijn voor 
de ouder en emoties kunnen op-
roepen (Cummings & Bailenson, 
2016). De emotionele immersie 
als het ware.

Toekomst 
De ontwikkeling van VR-toe-
passingen voor gebruik in jeugd- 
en opvoedhulp staat nog in de 

kinderschoenen. Het is ook de vraag of de praktijk in het 
algemeen behoefte heeft aan nieuwe interventies of eerder 
aan het verbeteren en verbinden van bestaande (Goorden, 
2015). VR-toepassingen lijken echter een mogelijk waar-
devolle aanvulling. In een Spaans VR-experiment (Hamilton 
et al., 2018) werd de empathie van moeders vergroot door 
ze het perspectief van een kind te laten innemen en te 
laten reflecteren op een gewenst en ongewenst scenario. 
Let wel, dit waren moeders zonder hulpvraag. Er is meer 
onderzoek nodig naar ‘wat werkt’ in VR, maar dit veel-
belovende nog grotendeels onontgonnen gebied verdient 
aandacht, vanuit de jeugdsector in het algemeen en van 
scheidingsprofessionals in het bijzonder.  
 
OLAF GOORDEN en MANDY STOOP zijn werkzaam bij 
Altra onderwijs en jeugdhulp; Goorden als onderzoeker en 
interventieontwikkelaar, Stoop als contactbegeleider en 
interventieontwikkelaar.

In virtual 
reality 
kunnen 
ouders 
letterlijk het 
perspectief 
van het kind 
innemen

®

Kijken  
door de ogen van een kind

‘
’

virtual reality

literatuur • Anthonijsz, I., Spruijt, E., & Zwikker, N. 
(2015). Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen voor 
jeugdhulp en jeugdbescherming. Utrecht: NJi. ♦ Cummings, J., & 
Bailenson, J. (2016). How immersive is enough? A meta-analysis 
of the effect of immersive technology on user presence. Media 
psychology, 19, 2, 272-309. ♦  Eğeci, S., & Gençöz, F. (2017). 
Use of cinematherapy in dealing with relationship problems. The 
arts in psychotherapy, 53, 64-71. ♦ Goorden, O. (2015). Oproep: 
laten we gezamenlijk één pakket scheidingsinterventies voor 
preventie en curatie ontwikkelen. Kind & Adolescent, 3. DOI: 
10.1007/s12453-015-0090-3  ♦ Hamilton-Giachritsis, C. et al. 
(2018). Scientific reports, 8, 2975. DOI: 10.1038/s41598-018-
21036-2  ♦ Riva, G. et al. (2019). Brain and virtual reality: what 
do they have in common and how to exploit their potential. 
Annual review of cybertherapy and telemedicine, 16, 3-8.

DOOR: OLAF GOORDEN EN MANDY STOOP
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‘Julia 

heeft twee 
huizen’

Hoe is het voor kinderen 
om gescheiden ouders te 
hebben? Om de ene dag 

bij de ene ouder te wonen en de 
andere dag bij de ander? Om een 
stiefouder te krijgen, of misschien 
zelfs een stiefzusje of broertje?
Julia heeft twee huizen geeft kin
deren een handvat om in dit soort 
nieuwe situaties hun gevoelens te 
bespreken. Het boek bestaat uit zes 
verhalen over Julia, waarin ver
schillende onderwerpen rondom 
scheiding worden besproken. Doel 
van het boek is om toe te werken 
naar hernieuwd vertrouwen en ze
kerheid, zodat het kind begrijpt dat 
het zelf geen schuld heeft aan de 
scheiding en dat zijn of haar ouders 
er nog steeds allebei zullen zijn.

Nicoline Wisse Smit | www.swpbook.com/942

EHBS: 
Eerste Hulp Bij 
Scheiding
Veel kinderen stoppen hun emoties diep weg als hun ouders 
gaan scheiden. Ze vinden de situatie maar stom. Eerste hulp bij 
scheiding (EHBS) is een helpboek dat kinderen met behulp van 
humor en bijzondere inzichten helpt om hun gevoelens be-
spreekbaar te maken. In het boek wordt het verhaal verteld 
van Puck, die negen jaar is en flink baalt dat haar ouders ge-
scheiden zijn. Ze is bang dat ze een keuze moet maken tussen 
haar papa of mama. Het liefst wil ze de hele scheiding terug-
draaien, maar helaas gaat dat niet.
Aan de hand van adviezen, activiteiten en ervaringen van Puck 
kunnen kinderen met het boek Eerste hulp bij scheiding de 
scheiding van hun ouders een plekje geven.

Esther Kant & Machteld Hardick | www.swpbook.com/1568 

boeken

Ik ben zo kwaad, zo boos, ik ontplof bijna! Ik zou wel willen dat ik naar een andere stad kon verhuizen, een ander land, een andere wereld. Een wereld zonder vaders en moeders die het allemaal zo ingewikkeld maken.
Gisteren zat ik op mijn kamer. Ik was een heel mooi schilderij aan het maken voor de verjaardag van mama. 
schilderij aan het maken voor de verjaardag van mama. Stiekem. Opeens hoorde ik hard praten en mama klonk boos. Mama is niet zo vaak boos. Ze schreeuwde niet, maar ik hoorde aan haar ingehouden adem dat ze dat wel wilde doen. ‘Ik wil het niet!’ zei ze kwaad.
Ik liep de trap af en ging ergens halverwege op een tree 
Ik liep de trap af en ging ergens halverwege op een tree zitten luisteren. Mama schreeuwde nog steeds niet, maar haar stem zat vol woede. Dat is bijna nog erger. Ik zou wel eens willen dat mama ook heel hard ging schreeuwen. Of huilen. Maar dat doet ze bijna nooit. Ik wel, stiekem. Dan scheur ik heel veel blaadjes aan snippers op mijn kamer, of ik kras zomaar een vel papier vol met dikke strepen. Het liefst zou ik gooien met van alles. Maar dat 

strepen. Het liefst zou ik gooien met van alles. Maar dat kan dan weer niet. Mijn broer heeft een dartspel met pijlen, die pak ik stiekem wel eens. Er zitten kleine 
gaatjes in mijn muur, die heeft mama gelukkig nog niet    gezien. Ik ging weer naar boven… mama’s schilderij    afmaken. Met zwarte verf maakte ik ook een paar      hartjes, naast die mooie roze. Stomme papa!      Stomme mama! Ik gooi en stamp en schreeuw       nog even lekker, dat lucht op. En ik droom even      verder over een wereld zonder vaders en 

      moeders.
     Soms, heel soms zou dat best even fijn zijn.

Boos

Hoi, ik ben Puck.

Toen ik vier jaar was vroegen mijn papa en mama mij of 

ik met ze op de bank wilde komen zitten.

Inmiddels ben ik negen. Maar ik weet het nog goed. Mama 

Inmiddels ben ik negen. Maar ik weet het nog goed. Mama 

keek heel serieus. Papa ook, maar dat was ik wel gewend. 

Dat mama zo serieus keek vond ik wel verdacht. Maar ja, 

ik was pas vier. Ik liep naar de bank en dacht heel even 

nog dat we iets leuks gingen doen. Maar toen papa en 

mama ver uit elkaar gingen zitten op die knalrode bank, 

voelde ik me niet goed. Ik wist dat er iets ging komen dat 

ik niet leuk zou gaan vinden. Mama keek naar papa en 

ik niet leuk zou gaan vinden. Mama keek naar papa en 

papa keek terug. Ze keken niet naar mij. Ik voelde wel dat 

het écht serieus was. En toen zei mama, ineens, zomaar: 

‘We gaan scheiden.’

Wist ik veel wat dat was, maar ik wist wel dat het niet 

leuk was. Ik ging huilen, waarom wist ik niet eens, ik 

voelde me ineens verdrietig. Papa en mama zeiden nog 

wat dingen maar ik hoorde het niet meer. ’Scheiden’, dat 

klonk niet goed. Ik ving nog dingen op over ‘niet meer bij 

elkaar wonen’, ‘elkaar niet meer zo lief vinden’ en 

‘verhuizen.’ Ik snapte er niks meer van.

Papa en mama gingen scheiden… wat was dat eigenlijk?

Papa en mama gingen scheiden… wat was dat eigenlijk?

Inmiddels ben ik negen. Ik weet het nu heel goed.

Ik ben
 Puck

Handvatten 
voor tieners
Ook al ben je geen klein kind meer, als je ouders gaan 

scheiden staat je leven op zijn kop. Het gaat gepaard 
met heftige emoties en veel veranderingen. In Hoe 

kom ik over de scheiding van mijn ouders heen? staan talloze 
activiteiten en oefeningen die tieners helpen om hun gevoe
lens en gedachten over de scheiding op een rijtje te krijgen.

Lisa M. Schab | www.swpbook.com/1574
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Martine Delfos is een grote naam binnen 
de (trauma)psychologie en kinderthera-
pie. Haar boek Van alles twee is een 
therapeutisch verhaal voor kinderen 
van 3 tot 9 jaar met gescheiden ouders. 
Aan de hand van de personages  
Sterre en Jordi wordt uitgelegd dat 
een scheiding soms de betere optie is, 
bijvoorbeeld omdat het de ruzies tussen 
hun ouders vermindert. Bovendien 
verklaart het verhaal van Sterre en 
Jordi waarom de scheiding van hun 
ouders geen simpele ‘schuldkwestie’  
is. De kinderen mogen zowel papa als 
mama nog steeds lief vinden. Het boek 
is op deze manier een hulpmiddel voor 
het uitleggen van de scheidingsproble-
matiek aan jonge kinderen. 

Martine F. Delfos | www.swpbook.com/885

Van 
alles
twee

Kamil is een groene kameleon. 
Dat komt omdat zijn vader blauw 
is en zijn moeder geel, en blauw 
en geel maken samen groen. 
Helaas hebben zijn ouders vaak 
ruzie en dan doen ze elkaar heel 
veel pijn. Zelfs wanneer papa en 
mama besluiten om uit elkaar 
te gaan wonen, blijven ze ruzie 
maken, vaak over Kamil. Want 
papa leert hem allemaal blauwe 
dingen, zoals in hoge bomen 
klimmen. Maar mama leert hem 
typisch gele dingen, zoals gele 
sprinkhanen vangen en zijn spul
letjes netjes opruimen. Kamil’s 
ouders beschuldigen elkaar ervan 
dat ze Kamil niet goed opvoeden. 
Kamil raakt ervan in de war en 
voelt zich verdrietig. Hij weet 
niet wat hij moet doen.
Het verhaal van Kamil, de groene 
kameleon leert kinderen hoe om 

te gaan met ruziënde ouders. 
Wat ze het beste kunnen doen 
met hun gevoel van machte
loosheid of woede. Maar ook 
schuldgevoel komt aan bod in 
het boek. Zo leren kinderen dat 
zij nooit de reden of schuld zijn 
van ruzie, boosheid of geweld 
tussen hun ouders, maar altijd 
het slachtoffer.
De oude, wijze kameleon die 
Kamil aan het eind van het boek 
advies geeft, neemt in feite de rol 
aan van een psycholoog. Hier
mee komt Kamil tot inzichten die 
kinderen kunnen inspireren een 
gezonde afstand te nemen van 
het conflict. De wijze kameleon 
heeft geen oplossingen, maar 
wel allerlei tips om de scheiding 
draaglijker te maken.
Kamil, de groene kameleon kan 
ingezet worden in het werk met 

gezinnen of kinderen om de 
situatie begrijpelijker te maken 
vanuit een kinderperspectief. Op 
basis van het boek kan worden 
gepeild hoe kinderen de schei
ding ervaren en wat voor impact 
het op hen heeft. Zo kan worden 
voorkomen dat kinderen zich 
niet gehoord of serieus genomen 
voelen.
Daniëlle Steggink | www.swpbook.com/431

Kamil, de groene kameleon
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DOOR: RUTH WILLEMS

Hoe zorg je ervoor dat je als 
hulpverlener onpartijdig blijft 

en niet wordt meegezogen in de 
strijd? Hoe kun je het belang van 

het kind centraal stellen 
zonder belerend over te komen 

bij de ouders? En wat doe je 
als je als hulpverlener zelf 

geïrriteerd raakt of als de zaak
 je heel erg aangrijpt? 

Veel hulpverleners die werken met mensen  
in echtscheiding weten over het algemeen 
inhoudelijk wel wat ze moeten doen, maar vinden 
het moeilijk om vorm te geven aan het proces. 
De volgende uitdagingen komen steeds terug.

q Hoe blijf ik uit de strijd?

w Hoe blijf ik het kind centraal stellen?

e Hoe ga ik om met mijn eigen emoties 
      in deze situaties?
In het boek Hulpverlening bij scheiding (Uitge
verij SWP), werpt Ruth Willems licht op dit soort 
vraag stukken. Haar boek heeft een praktische 
insteek, waarmee ze concreet ingaat op manie
ren om als professional je onpartijdigheid te 
bewaren. En om afstand te nemen van een zaak 
wanneer deze te nauw aan het hart ligt.

De onpartijdige
 partij 

DOOR: RUTH WILLEMS
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S cheidingen brengen veel 
frustraties met zich mee. 
Niet alleen voor ouders, 
maar ook voor hun kinde-

ren. Die worden vaak (ongevraagd) 
bij de scheiding van hun ouders 
betrokken, bijvoorbeeld als een soort 
mediator. Soms wordt zelfs van hen 
gevraagd om een kant te kiezen, 
wat voor kinderen heel moeilijk is. 
Kinderen zijn verbonden met beide 
ouders. Het gevoel te moeten kiezen 
is daarom (hart)verscheurend. Soms 
zijn gescheiden ouders zo druk met 
hun eigen verdriet en verhaal dat 
zij (tijdelijk) het verhaal van hun 
kind onvoldoende horen. Het kan in 
zo’n geval helpen om de ouders op 
hun eigen situatie te laten reflecte-
ren aan de hand van een verhaal of 
metafoor. Het sprookje van Sonyo is 
bijvoorbeeld een krachtig en elegant 
hulpmiddel om het belang van het 
kind weer op de kaart te zetten. Ook 
kinderen vinden het vaak fijn om het 
verhaal te lezen. Ze vertellen dan vaak 
makkelijker over hun eigen gevoelens.   
 
Praktische tips 
Het verhaal van Sonyo loopt gelukkig 
goed af, maar veel scheidingen verlo-
pen niet zo soepel. De houding van de 
professional is van groot belang voor 
het verloop van het proces. Met een 
gedegen voorbereiding, kennis van 
zaken en een open hart, kan de hulp-
verlener zelfvertrouwen krijgen en 
het echtscheidingsproces begeleiden. 
Bijvoorbeeld door cliënten tot inzichten 
te brengen, zoals met het sprookje 
van Sonyo. Maar ook allerlei andere 
verhalen, metaforen en voorbeeldge-
sprekken komen in Hulpverlening  
bij scheiding aan bod. Met al deze 
praktische tips en handvatten leert u 
tal van lastige situaties te beslechten.  

DRS. RUTH WILLEMS heeft klinische 
psychologie gestudeerd en heeft zich 
hierna gespecialiseerd tot kinder- 
en jeugdpsycholoog. Zij heeft een 
eigen praktijk voor kinderen en hun 
ouders op IJburg. Daarnaast geeft zij 
trainingen op diverse gebieden, zoals 
traumaopvang, adoptie en motiveren-
de gesprekstechnieken

De onpartijdige

Er was eens
een prinses en ze heette 
Sonyo. Ze was een hele lieve en 
grappige prinses. Ze had bolle 
wangen, zwart piekhaar en een 
klein rond neusje. Haar beste 
vriend was Horang, een witte 
tijger die altijd bij haar was. 
Haar vader, de koning, woon-
de in het land van de bergen 
en haar moeder, de koningin, 
woonde in het land van de 
meren. En de prinses? Zij was 
de boodschapper tussen haar 
ouders, want dat was haar taak. 
Ze rende constant tussen de 
landen heen en weer. Ze wist 
alles van de bergen en alles van 
de meren. Soms bromde haar 
vader wat in de ochtend over 
haar moeder. De prinses wist 
dan wat haar te doen stond  
en holde vliegensvlug naar 
de meren. Soms zuchtte haar 
moeder wat in de middag 
over haar vader. En daar ging 
de prinses, op weg naar de 
bergen. Soms was ze moe en 
dan droeg Horang haar op zijn 
rug. Ze dronken water uit de 
meren en aten knolletjes uit de 
bergen. Op een dag vroeg de 
tijger: ‘Waar wonen wij eigenlijk?’ 
‘Gewoon, bij mijn vader en mijn 
moeder,’ zei Sonyo. ‘Maar waar 
wonen wij als wij onderweg 
zijn?’ vroeg Horang.

Dat vond de prinses een stomme 
vraag. Ze kreeg er tranen van in 
haar ogen. Op een dag fluister-
de haar moeder wat over haar 
vader en Sonyo ging op weg. 
Onderweg merkte ze dat haar 
benen heel zwaar waren. Ze 
kwam bijna niet over de bergen 
heen. Totaal uitgeput kwam ze 
bij haar vader aan. Haar vader 
vroeg wat de boodschap was, 
maar Sonyo wist het niet meer. 
Haar wangen waren ingezakt 
en haar haren wilden niet meer 
overeind staan. De prinses sliep 
zeven dagen en zeven nachten. 

Horang week niet van haar zijde. 
De achtste dag kwam haar moe-
der de koningin langs in het pa-
leis van de koning. Ze vroeg zich 
af waar Sonyo bleef en wilde 
weten of er nog een boodschap 
was. Ze ging naar het grote bed 
waar de prinses sliep. Daar was 
de koning ook. Samen spraken 
ze over hun prachtige dochter. 
Toen Sonyo haar ogen opende, 
waren de koning en koningin 
heel blij. ‘Rust maar goed uit, 
lieve Sonyo,’ zeiden ze. ‘Dan kun 
je snel weer boodschapper zijn.’

‘Nee,’ zei de prinses, ‘dat doe ik 
niet meer. Ik word er moe van 
en ik krijg er tranen van in mijn 
ogen. Al heel lang eigenlijk.’ ‘Ah 
toe?’ smeekten haar ouders. 
‘Het hoeft alleen maar soms, 
alleen kleine boodschappen!’ 
Maar Sonyo bleef haar bolle 
hoofd schudden. Horang hief 
zijn hoofd, gromde zacht en 
ging naast Sonyo liggen. De ko-
ning en koningin begrepen dat 
Sonyo haar keus had gemaakt. 
De koningin ging weer naar de 
meren, maar soms kwam ze 
langs in het land van de bergen. 
De koning bleef in het land van 
de bergen, maar soms ging hij 
naar het land van de meren. De 
koning en koningin spraken op 
die momenten met elkaar. En zo 
hoefde de prinses nooit meer 
boodschapper te zijn. 

Uit: Hulpverlening bij scheiding 

(Uitgeverij SWP, 2019). Voor meer infor-

matie zie www.swbook.com/2156.
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In een emotioneel geladen omgeving is het moeilijk om 
zakelijke afspraken te maken of een ouderschapsplan op te 
stellen. Stoppen als partners, doorgaan als ouders kan orde 

brengen in deze chaos. Het boek biedt duidelijk overzicht van 
de verschillende aspecten van het scheidingstraject: van juri
dische afspraken tot logistieke regelingen als er kinderen bij de 
scheiding betrokken zijn. Met Stoppen als partners, doorgaan 
als ouders verbetert u de communicatie en het gedrag van uw 
cliënten, zodat zij zo tot rustigere en evenwichtigere discussies 
kunnen komen. Uitgangspunt is om ondanks de hevige emoties 
een effectieve weg te vinden om praktische afspraken te maken 
en het scheidingstraject op een nette manier af te ronden.

Aleide Hendrikse-Voogt | www.swpbook.com/1933

Stoppen 
als partners, 
doorgaan 
als ouders

En de kinderen scheiden mee…

Op basis van praktijkerva-
ringen met meer dan 
20.000 kinderen (6 tot 

17 jaar) en hun ouders die hebben 
deelgenomen aan het Zand-
kastelenprogramma is het boek 
En de kinderen scheiden mee 
geschreven. Het Zandkastelen-
programma is een drieënhalf uur 
durende, eenmalige groepsbijeen-
komst die werd geïntroduceerd in 

de Verenigde Staten. In een tiental 
districten is een scheiding zelfs 
pas officieel na deelname aan dit 
programma. 
Natuurlijk kunnen ouders thuis 
de groepservaring van het Zand-
kastelenprogramma niet evenaren; 
daarvoor zijn groepjes van zes tot 
tien kinderen nodig zijn en een 
speciaal opgeleide begeleider. Een 
aantal activiteiten en technieken is 

echter speciaal bedacht om thuis 
te doen en dezelfde doelstellingen 
te halen.
En de kinderen scheiden mee is 
naast een hulpboek voor ouders 
ook bruikbaar voor professionals 
die kinderen begeleiden in het 
scheidingsproces.

Gary Neuman & Lianne van Lith
www.swpbook.com/1948
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Een boze stiefmoeder. Of een vervelend, afstotend 
stiefkind. Dat lijken ideeën uit een sprookje, of desnoods 
een ver verleden. 

Maar tegenwoordig is één op de tien gezinnen in Nederland een samengesteld 
gezin. En zo’n huishouden loopt vaak stroef, vooral in het begin. Eigenlijk logisch, 
want een stiefgezin is een geheel nieuwe vorm van samenleven. Iedereen 
moet wennen aan de nieuwe omgangsvormen en de ongeschreven regels die 
er gelden.
Een samengesteld gezin is vergelijkbaar met een fusie van twee verschillende 
bedrijven. Bij zo’n fusie moeten de betrokkenen opnieuw aftasten en aanvoe-
len wat wél en niet kan, hoort of mag. Samen gesteld helpt daarbij. Het boek is 
bedoeld om hulpverleners, advocaten en notarissen inzicht te geven in de 
problematiek van het stiefgezin, via verschillende persoonlijke ervaringen van 
stiefouders en concrete tips en handvatten voor hulpverleners.

Ietje Heybroek & Boukje Overgaauw | www.swpbook.com/1123

Kindermomenten
in bemiddeling
De weg die ouders en hun kinderen afleggen bij een scheiding 

is vaak hobbelig. Als de communicatie niet soepel verloopt, 
kan een scheiding blijvende schade achterlaten - zeker 

bij kinderen. Vaak hebben alle betrokken partijen veel emoties en 
meningen rondom de scheiding, maar kunnen zij die niet goed kwijt 
vanwege gebrekkige communicatie onderling.
In Kind in bemiddeling worden manieren en methodes uitgewerkt om 
ouders te helpen bij het verbeteren van hun communicatie, zodat de 
valkuilen in het ouderschap na een scheiding kunnen worden omzeild 
en kinderen het scheidingsproces goed kunnen verwerken.

Annelies Hendriks & Cees van Leuven 
 www.swpbook.com/661

De dynamiek van het stiefgezin

Een meisje van zes tekende tijdens een kindermoment in 
bemiddeling een huis met veel ramen. ‘Waarom heeft jouw 
huis zo veel ramen ?’, vroegen we. Het kind zei ons: ‘Dan 
kunnen papa en mama alles beter zien.’ Uit: Kind in bemiddeling
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Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoge. 
Ze heeft een eigen adviespraktijk en werkte 
bij de Raad voor de Kinderbescherming en in 
de  vrouwenhulpverlening. In 2008 verscheen 
haar eerste boek over echtscheiding En ze 
leefden nog lang en gelukkig. Ze schreef 
ook een voorleesboek voor kinderen van 
gescheiden ouders. Onlangs leverde ze een 
bijdrage aan een boek over de bijzondere cu-
rator. Bas Levering sprak haar over de moei-
lijk te overschatten ellende van de vecht-
scheiding en over de vraag of we er met het 
ouderschapsplan toch op vooruit zijn gegaan. 
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Rond de 70.000 kinderen zijn in Nederland betrokken bij een 
echtscheiding. De grootste vergissing van de jaren zeventig 
was dat als scheiding statisch normaal zou worden, het voor de 
kinderen ook normaal zou worden.
Voor ieder kind dat met een scheiding te maken krijgt, is het een 
ontwrichtende gebeurtenis. Vroeger was er toch nog wat extra 
aandacht van leerkrachten en de omgeving. Nu klinkt eerder 
een: ‘Zijn je ouders nog niet gescheiden?’ De vanzelfsprekende 
compassie ontbreekt in een klas waar iedereen gescheiden ouders 
heeft. Maar kinderen hebben echt steun nodig om dit te kun-
nen verwerken. Het is een complexe gebeurtenis die zo aan de 
fundamenten van hun leven raakt. Dat kunnen ze natuurlijk nog 
helemaal niet alleen.

Zou je niet mogen zeggen dat scheiding altijd misvormt? Zelfs 
de kinderen die er goed doorheen rollen, zijn voor altijd meer op 
hun hoede en ze zijn voor goed hun onbevangenheid kwijt.
Een groot deel van de vanzelfsprekendheid die het leven van 
kinderen zou moeten dragen zakt eruit. En daar komen de loya-
liteitsproblemen bijvoorbeeld nog eens bij. In een boek waarin 
volwassen geworden scheidingskinderen aan het woord komen, 
las ik de uitspraak: ‘Mijn jeugd hield op toen mijn ouders gingen 
scheiden.’ Ik weet niet hoe jij je je jeugd herinnert, maar voor mij, 
mijn zusjes en de kinderen om mij heen, was het kind-zijn einde-
loos. Je wilde dat het ophield want je wilde groot zijn natuurlijk, 
maar die hele ingewikkelde opdracht om volwassen te worden… 
Ik herinner me echt nog dat ik dacht: hoe ga ik dat ooit fiksen? Ik 
was niet zo’n zelfverzekerd kind en dacht: als ik die volwassenen 
zo zie… Je was je er half van bewust dat je daar heel veel tijd voor 
nodig had, maar je wist dat die tijd er ook was. Als ik aan mijn 
eigen kindertijd terugdenk, heb ik het gevoel dat het eindeloos 
vaak zomer, sinterklaas, verjaardag was. Maar als je er goed over 

nadenkt, ging dat natuurlijk maar om een paar 
keer. Het is die eindeloosheid van ‘ik mag de 
tijd nemen’ die wordt verstoord als ouders uit 
elkaar gaan. Je hebt geen tijd meer en je moet 
ook ineens allerlei plichten vervullen. Ik had een 
paar jaar geleden een meisje in mijn praktijk die 
precies hetzelfde had wat ik als kind had. Ze zei: 
‘Als ik naast mama in de auto zit en zie wat ze al-
lemaal doet, op het verkeer letten en op de weg, 
dan denk ik: dat kan ik nooit.’ Ik zei toen: ‘Maar 
je hebt wel tijd om dat te leren.’ Maar zij was 
kind van gescheiden ouders met strijd en gedoe, 
dus hoeveel tijd had ze? Er zit zoveel pijn omdat 
de vanzelfsprekende eindeloosheid weg is.

Maar is scheiding, als het om de vraag gaat hoe 
diep het ingrijpt, dan toch niet te vergelijken 
met het overlijden van een ouder? Zelfs mensen 
van wie de laatste ouder pas op hoge leeftijd 
overlijdt, zeggen: ‘Nu voel ik me pas volwassen.’
Ik heb daar ooit iets over gezegd. Dat kwam 
toen in de lokale pers en ik ben daarop vrese-
lijk aangevallen. Iemand was in een workshop 
van mij binnengedrongen en in de krantenkop 
werd er gewag van gemaakt dat Groenhuijsen 
had gezegd dat scheiding erger is voor een kind 
dan het overlijden van een ouder. Dat had ik 
natuurlijk niet gezegd. Wat ik wel gezegd heb – 
en dat vinden we ook in de literatuur – is dat het 
overlijden van een ouder weliswaar verschrik-
kelijk is, maar dat de verwerking makkelijker is, 
minder gecompliceerd. In de eerste plaats omdat 

Er zit zoveel
pijn omdat de 
vanzelfsprekende
eindeloosheid 
weg is

‘
’

interview 35

Dit artikel ver-
scheen eerder in 
Pedagogiek in 
Praktijk (PiP).
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je met zijn allen, met de hele familie, rouwt. Dat is bij scheiding 
anders. Daar beginnen ze elkaar meteen de tent uit te vechten. 
In het geval van overlijden mag je je die ouder levenslang als een 
heel goede dierbare figuur blijven herinneren. Daar komt nog 
bij dat scheiden geen natuurramp is. Die twee ouders doen jou 
dat aan, wat ze er verder ook allemaal over mogen zeggen. In 
de beleving van de kinderen had het niet gehoeven. Als jij ruzie 
maakt met je broertje of een vriendje zeggen ze tegen je dat je het 
moet goedmaken. Die ouders maken ruzie, lossen het niet op en 
gaan uit elkaar. Omdat het de ouders zijn die het doen, worden de 
kinderen boos. Ik heb nu een meisje van tien in de praktijk, een 
gevoelsmatig heel begaafd kind. Haar vader is vertrokken en zij 
is zo boos op hem. Als ik met haar praat over wat haar dierbare 
herinneringen zijn, komen er zulke prachtige verhalen los over 
hoe diep zij het samenzijn als gezin altijd heeft ervaren. Zij is boos 
op hem, want hij is degene die dat kapot heeft gemaakt. Ze zegt 
ook steeds tegen mij: ‘Als ik daarover iets zeg tegen papa, dan 
zegt hij: Dat moet je zeker zeggen van je moeder.’ De schade die 
daar wordt aangericht! En dan zoekt ze naar woorden en zegt: ‘En 
dan lijkt het net of hij vindt dat ik zelf niemand ben.’ Tien jaar! 
En dan denk ik: daar heb je nu eens helemaal gelijk in. Dus het 
eigen gevoel, de eigen gekwetstheid, wordt ook nog eens onder 
het tapijt geveegd en je wordt weggezet als iemand die alleen 
maar een ouder napraat en zelf niets voelt. Dat zal bij overlijden 
anders zijn. Dan heb je verdriet en geeft een ieder je de kans om 
te rouwen. Dus de verwerking is minder gecompliceerd.

Er zit toch iets merkwaardigs in de manier waarop er geluis-
terd werd naar de beschuldiging die in jouw oorspronkelijke 
verhaal zit. Dat het niet aangenaam is om die te horen te 
krijgen zal duidelijk zijn, maar die helemaal te negeren is wel 
het andere uiterste.
Wat er volgens mij bij ouders gebeurt, en wat volgens mij ook 
niet anders kan, is dat ze juist omdat zij het zijn die het de kin-
deren aandoen, zich knetterschuldig voelen. En wat doen men-
sen die zich knetterschuldig voelen? Die proberen dat voorlopig 
eerst maar eens even bij anderen onder te brengen. Ik begrijp 
dat ook heel goed. Ik ben zelf gescheiden toen mijn kinderen 
veertien en zestien waren en nog steeds voel ik me er, zelfs in 
toenemende mate, schuldig over. Maar op het moment dat het 
gebeurt, gebeurt er zoveel, dat je dat schuldgevoel er eigenlijk 
niet bij kunt hebben. Dus zeggen veel ouders tegen de kinderen 
dat als ze uit elkaar gaan, ze dat voor de kinderen doen, omdat 

de ruzies zo belastend voor de kinderen zijn. Dat is goed te vol-
gen, want dat schuldgevoel is ondraaglijk en bijna alle ouders bij 
mij aan tafel gaan er blind van uit dat ze het beste voor hun kind 
doen. En dat maakt het voor hen onverdraaglijk dat zij, dat wat zo 
naar voor de kinderen is, op hun geweten hebben. Ze kunnen het 
van hun kinderen dus ook niet aanhoren hoeveel verdriet en pijn 
ze hebben. Heel veel ouders zeggen tegen mij: ‘Nou, wij maken 
geen ruzie waar de kinderen bij zijn, dus ze hebben er niet zoveel 
last van.’

Je hoort vaak zeggen dat er veel te gemakkelijk gescheiden 
wordt, omdat partners tegenwoordig veel te hoge verwachtin-
gen van elkaar hebben.
Dat denk ik zeker. Vroeger werden relaties door een ander 
bindmiddel bijeengehouden. Die economische afhankelijkheid is 
verdwenen. Iedereen is individu en zelfstandig, dus waarom zou 
je genoegen nemen met een relatie die je niet alles biedt wat je 
had gedroomd? De cijfers laten het natuurlijk ook zien: we zijn 
niet economisch gebonden, dus ik ga weg, ik ga het met een ander 
proberen. Het is een gemakkelijk te nemen stap. En daarnaast 
wordt onze samenleving natuurlijk gekenmerkt door de snelle 
behoeftebevrediging en beheerst door het credo: ‘Ik wil alles en 
ik wil het nu.’ Ik moet zeggen dat ik dat heel erg vind. Zoals het in 
dat prachtige boekje van Jan Latten en Malou van Hintum Liefde 
à la carte voorbijkomt: we knappen er al op af als iemand het 
verkeerde merk schoenen draagt. Ik zie zeker niet alles, maar wat 
wordt er in al die televisieprogramma’s nu eigenlijk voor beeld 
van menselijke relaties neergezet? Mensen die elkaar, gematcht 
door de computer, voor het eerst voor het altaar ontmoeten.

Heeft het verplichte ouderschapsplan positieve effecten gehad?
Er is op een zeker moment in die wet van 2009 gezegd: ‘Er zij 
gelijkwaardig ouderschap.’ Het is natuurlijk het nadeel van juridi-
sering dat ze geen rekening houdt met al die individuele verschil-
len. In het wetsontwerp daarvoor stond zelfs: ‘Kinderen dienen 
opgevoed te worden naar tijdsevenredigheid.’ Alleen het woord al 
vond ik een gruwel. Dat heeft het gelukkig nooit gehaald. Maar ook 
de term ‘gelijkwaardig’ levert problemen op, omdat het opgevat 
wordt als ‘gelijk’ dan wel ‘gelijk in tijd’. Mensen die in scheiding lig-
gen, komen bij mij binnen. Pa arriveert al met opgestoken zeilen, 
want hij weet ook wel dat ma tot dan toe de meeste zorg voor de 
kinderen voor haar rekening genomen heeft – dat is nog altijd zo 
– en is bang dat hem zijn kinderen worden afgenomen: ‘Het moet 
fiftyfifty worden, want dat staat in de wet.’ En dan moet je zeggen: 
‘Nee meneer, dat staat niet in de wet.’ Die enorme individuele 
verschillen zorgen ervoor dat de opvoeding die goed is voor het 
ene kind, niet goed is voor het andere kind. Er zijn kinderen die 
heel slecht tegen veranderingen kunnen. Die moet je natuurlijk 
niet met een zorgverdeling opzadelen waarbij ze drie keer in de 
week moeten wisselen. En er zijn ook kinderen die een enorme 
voorkeur hebben voor een van de ouders. Dat willen we niet, maar 
het is natuurlijk vaak wel zo. In het emotionele trekken kinderen 
over het algemeen toch het meest naar hun moeder en in andere 
dingen naar hun vader. In tijd van echtscheiding – ik kan het niet 
mooier maken – is er vaak sprake van emotionele ontreddering en 
zijn die moederkanten even heel erg nodig. Dat trekt wel weer bij, 

maar als die vaders gelijk beginnen met het opeisen van de helft 
van de zorg en ze hebben nog nooit een boterham voor het 
kind gesmeerd… Het is een beetje een flauw standaardverhaal 

misschien, maar je maakt het in de praktijk echt mee. Met het 
ouderschapsplan zijn we een heel rare koers gaan varen. Toen het 
destijds politiek in de week lag, hebben we daar met Ella Kalsbeek 
over zitten filosoferen. Ik was voorstander. Uiteindelijk heeft zij 
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zich daar in de PvdA erg hard voor gemaakt, samen 
met Marleen Pater van het CDA. Maar wat het uitein-
delijk geworden is, is vormgegeven door juristen die 
niet altijd verstand van kinderen hebben. Nu worden 
er ouderschapsplannen opgesteld voor de eeuwigheid. 
Een pedagoog-psycholoog, die samen met ouders een 
ouderschapsplan opstelt, zal in zin 1 altijd zeggen: 
‘Dit is een groeidocument.’ Kinderen ontwikkelen 
zich en ouders ontwikkelen zich vooral vlak na een 
scheiding. Het eerste jaar staat je wereld op zijn kop 
en daarna ga je je verschrikkelijk van die ex onder-
scheiden en ga je je leven heel anders inrichten. In de 
eerste paragraaf van zo’n plan moet dus bijvoorbeeld 
worden opgenomen: deze kinderen zijn nu twee en 
drie jaar en dat betekent dat ze in de komende jaren 
per kwartaal zullen veranderen. We spreken dus af 
dat de ouders ieder kwartaal samen evalueren en 
als ze er dan niet uitkomen, komen ze bij mij terug 
en dan gaan we even samen zitten en stellen dan de 
vraag: ‘Past het nog bij de kinderen en past het nog bij 
jullie?’ Maar als er even een van internet gedownload 
formulier wordt ingevuld zonder dat de vraag gesteld 
wordt: ‘Over wat voor kinderen hebben we het hier?’ 
dan kan het natuurlijk niet goed gaan.

Zeg je nu dat het idee van het ouderschaps-
plan helemaal zo gek nog niet was?
Ja, dat blijf ik vinden. Als iemand met verstand 
van relaties en van kinderen dat samen met de ou-
ders doet, dan kunnen ze er iets aan hebben, omdat 
ze dan de ruimte krijgen om los van dat geruzie over 
de financiën stil te staan bij de vraag wat het voor de 
kinderen betekent. Dat is vaak het enige moment dat 
iemand ze daar op wijst. Ik doe dat regelmatig, dan 
zitten ze te bekvechten en dan ga ik achterover zitten 
en zeg: ‘Maar nu begrijp ik waarom jullie kinderen 
er zo’n last van hebben. Dit is niet te doen. Stop 
hiermee.’ Dan voelen ze zich bijna altijd onmiddel-
lijk aangesproken. In trainingen zeg ik altijd: ‘Je 
moet zorgen dat je met dit soort vechtstellen een tactiek verzint 
om het stil te krijgen aan je tafel, en dit is er één van. Een andere 
is door ze te vragen: ‘Hoe zijn jullie ooit begonnen toen jullie 
zwanger waren? Wat wilden jullie voor je kind toen het geboren 
werd? En lukt dat dan nu een beetje? Nee dus. Kom op, dan gaan 
we nu aan de slag, want zo kan het niet.’ Zo heb ik altijd gehoopt 
dat het met het ouderschapsplan zou lopen, maar dat gebeurt dus 
meestal niet. De winst van de laatste jaren is dat het aantal ou-
ders dat door een scheiding ieder contact met hun kind verliest, 
is afgenomen, maar de prijs is dat het aantal vechtscheidingen 
na de wet van 2009 is toegenomen. Vanaf 1998 is er natuurlijk al 
sprake van gezamenlijk gezag. Dat is een wonderschoon principe, 
maar het werkt niet. In trainingen zeg ik: ‘Stel, er is een enorme 
discussie over wat er moet gebeuren met de Waddenzee. En dan 
zeggen we vervolgens: we maken Shell en Greenpeace de baas 
over de Waddenzee. Die moeten samen uitmaken wat er gaat 
gebeuren. Dan vragen Shell en Greenpeace: ‘Wat is het criteri-
um?’ En dan zeggen wij: ‘Dat is het belang van het land.’ Ik geef je 
op een briefje wat er dan gebeurt. Dan gebeurt er helemaal niets, 
behalve dat het aantal ruzies zal toenemen. Als je niet expliciteert 
wat het belang in dat geval is, economisch of ecologisch, voed je 
het conflict alleen maar. Zo is het met ‘het belang van het kind’ in 
echtscheidingssituaties ook. Als je kijkt naar het IVRK (Internati-
onaal Verdrag voor de Rechten van het Kind) wordt er op het ene 

moment gesproken over ‘het belang van het kind’ 
en op het andere moment over ‘de belangen van 
het kind’. Wij expliciteren niet waar we het over 
hebben. Er is een prachtig boekje van kinder-
ombudsvrouw Margrite Kalverboer waarin 
het IVRK op een pedagogische manier wordt 
geanalyseerd. Op een heel heldere manier laat 
zij zien dat kinderen eigenlijk maar één centraal 
belang hebben en dat is dat ze zich moeten 
kunnen ontwikkelen. Dat hoort je toetssteen te 
zijn. En gelukkig weten we daar heel veel van. 
Eeuwen aan onderzoek en filosofieën hebben 
heel veel opgeleverd. Met het rijtje veiligheid, 
continuïteit en liefde heb je een hiërarchie tot je 
beschikking en ik kan je zeggen dat het werkt.    
 
BAS LEVERING  Dr. Bas Levering is hoofdredacteur 
van Pedagogiek in Praktijk Magazine. Tot 2012 
werkte hij als wijsgerig en historisch pedagoog 
aan de Universiteit Utrecht en als lector Algemene 
Pedagogiek aan Fontys Hogescholen. 
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I edere volwassene heeft het recht om te 
scheiden. We hechten waarde aan die 
vrijheid, omdat we daarmee ons eigen 

geluk kunnen veiligstellen. Daarbij gaan veel 
ouders er vanuit dat datgene wat goed voor 
hen is, ook goed is voor hun kinderen. Maar 
hoe zit dat bij scheiding? Liesbeth Groen
huijsen van En ze leefden 
nog lang en gelukkig is 
beslist niet ‘tegen’ schei
den, maar waagt zich 
wel buiten de gebaande 
paden en wijkt soms af 
van de gangbare ideeën 
over scheiden. En alles 
vanuit het perspectief van 
het kind.
Liesbeth Groenhuijsen  
www.swpbook.com/1081

Ouderschapsplan
Sinds 2009 is het verplicht om een 

ouderschapsplan op te stellen als 
er minderjarige kinderen bij een 

scheiding betrokken zijn. Dat is vaak 
heel nuttig, omdat scheidende ouders 
daardoor stil moeten staan bij de manier 
waarop zij de toekomst concreet willen 
vormgeven - voor zichzelf en voor de kin-
deren. Bovendien worden ze gedwongen 
rekening te houden met het belang van 
hun kind(eren).
Maar meestal is het niet zo simpel. Kin-
deren hebben vaak niet één belang. Hun 
wensen zijn veelvormig en zijn afhankelijk 
van allerlei andere/externe factoren, zoals 
hun leeftijd, de plek waar ze naar school 

gaan, de plek waar ze vriendjes hebben, 
de woonsituatie van hun ouders etc. Al die 
aspecten moeten daarom in overweging 
worden genomen bij het opstellen van een 
ouderschapsplan.
Het boek Ouderschapsplan helpt daarbij. 
Het is een handleiding en naslagwerk voor 
professionals die ouders begeleiden door 
het scheidingstraject. Op basis van Ouder-
schapsplan kunnen mediators, kinder-
rechters, raadsonderzoekers en advocaten 
recht doen aan de uiteenlopende belangen 
van kinderen tijdens een scheiding.

Liesbeth Groenhuijsen
www.swpbook.com/769

Bij een scheiding blijven de kinderen meestal bij 
de moeder wonen en krijgt de vader een 
omgangsregeling. Weekendvaders / Wie kent 
vaders? gaat over (gescheiden) vaderschap. De 
oude gevoelens tussen vader en kind zijn er 
nog, maar hoe behoud je die? Je wilt vader zijn, 
geen pretvader. Hoe kun je dit vormgeven in 
een omgangsregeling? Het boek is bedoeld 
voor vaders die gescheiden zijn, maar ook voor 
allen die met scheiding te maken hebben, 
waaronder hulpverleners en advocaten,  
is het nuttig.

Martine Delfos | www.swpbook.com/896

Weekendvaders

En ze leefden 
nog lang 
en gelukkig
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Neem het lieve meisje van acht jaar dat zich sinds de scheiding 
nog steeds voorbeeldig gedraagt en prima leerprestaties op 
school heeft. Of de puber die zonder tegenwerpingen allerlei 
tijdrovende zorgtaken thuis op zich neemt, omdat zijn moeder 

het zo moeilijk heeft. 
Scheidingsproblematiek kan zich echter verschuilen achter een waas van 
andersoortige problematiek en laat zich niet gemakkelijk duiden. Daarbij 
komt dat het fenomeen scheiden inmiddels zo sterk maatschappelijk is 
ingeburgerd dat het wordt gezien als iets waar geen extra aandacht naar 
uit hoeft te gaan. Helaas, niets is minder waar. Om langdurige gevolgen 
te voorkomen, is het ontzettend belangrijk dat deze problematiek tijdig 
wordt gesignaleerd!

Professionals in de zorg en het onderwijs 
krijgen, naast huisartsen, vaak als eersten te 
maken met ouders en kinderen die zichtbaar of 
onzichtbaar gevangen zijn in scheidingsproble-
matiek. Deze groep dient over genoeg kennis 
en de juiste radar te beschikken om in kaart 
te kunnen brengen wat de ernst en aard van 
de scheidingssituatie is en wat er gedaan moet 
worden voor deze ouders en hun kinderen. Van-
uit een passend aanbod kunnen zij zo preventief 
werken, leed en schade beperken en (verdere) 
conflictescalatie voorkomen.

Lianne van Lith is partner in Medling, auteur en  
MfN-registermediator van het eerste uur.  
Daarnaast werkt zij als bijzondere curator en  
is ze initiator van DEES (www.dees.website). 
Sinds 2019 is zij mede-eigenaar van de maat-
schap Samen in Spel, van waaruit zij o.a. DEES 
uitvoert.

Marjanne Boesenkool is gedragsdeskundige bij  
Parlan Jeugdhulp, trainer bij Medling Academy  
en supervisor bij Kindbehartigers. Ze maakt deel 
uit van de ontwikkelgroep van DEES en ontwik-
kelde eerder al methoden rondom scheidings-
problematiek, waaronder de Wijzer bij Scheiden.

Richtwijzer bij scheiden  
Vier stappen om erger te voorkomen

Wijzer bij Scheiden
De methode Wijzer bij Scheiden helpt u als professional 
bij het eerder kunnen inschatten van de aard en ernst 
van de scheidingssituatie om vanuit daar adequater 
hulp in te kunnen schakelen of aan te kunnen bieden. 
Bij de methode hoort een stroomschema. Dit schema 
bestaat uit een aantal stappen, die elke sociale professi-
onal zou moeten zetten in het werken met een geschei-
den gezinssysteem: 
1. Is er sprake van een conflictueuze scheiding? Ge-
richte vragen stellen over de situatie tussen de ouders 
aan de hand van een checklist. Denk aan vragen over de 
ontwikkeling van het kind.
2. Informatie verzamelen. Welke scheidingssignalen 
worden afgegeven en door wie?
3. Informatie ordenen. Bepalen wat de mate van con-
flictescalatie is, hoe het met de ouders en kinderen gaat 
en wat een passend aanbod zou kunnen zijn.
4. Besluitvorming. Plan van aanpak presenteren.

De impact van een (echt)scheiding op kinderen is afhankelijk van de leeftijds-
fase van het kind en de mate van conflict-escalatie tussen de ouders. De 
gevolgen kunnen zich op korte en lange termijn na een scheiding laten zien.
Aan de andere kant kunnen kinderen last hebben van de scheiding zonder dat 
dit zich uit in (probleem)gedrag. 

Kijk voor meer informatie en actuele 
cursusdata op www.logavak.nl.
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Stichting Villa Pinedo is al sinds 2011 de plek vóór en 
dóór kinderen van gescheiden ouders en heeft samen 
met kinderen van gescheiden ouders de online training 
‘Aan alle gescheiden ouders’ ontwikkeld. In deze 
training leren ouders van de ervaringen van andere 
kinderen van gescheiden ouders. Ze leren hoe zij pijn 
als gevolg van de scheiding voor hun kind kunnen 
voorkomen of beperken. 

De online training bestaat uit 6 stappen. Iedere stap 
bevat video’s waarin 14 kinderen ervaringen delen 
en kindertherapeut Marsha Pinedo ouders tips geeft. 
Je ontvangt een werkboek en het e-book ‘Aan alle 
gescheiden ouders’. De video’s en het werkboek kun je 
als vast onderdeel inzetten tijdens je begeleiding van 
gescheiden ouders.

De training is tot en met 30 november 2019 aan te 
schaffen voor €75 in plaats van €97.

Samen kunnen we de 
levens van veel kinderen 

met gescheiden ouders 
positief beïnvloeden

UNIEKE AANBIEDING 
VOOR UW CLIËNT/
VOOR GESCHEIDEN 

OUDERS

ONLINE TRAINING

➜  Ga naar 
training.villapinedo.nl/aanmelden 

➜  Vul de relatiecode 7SDWT2T3ZY in 

➜  Ontvang de training met bijna 23% 
korting

‘Uit onderzoek door de Universiteit van Utrecht blijkt dat wanneer ouders op een respectvolle manier met elkaar omgaan

en zich houden aan de gemaakte afspraken, het welbevinden van de kinderen na twee jaar bijna net zo goed is als bij

kinderen uit intacte gezinnen. Met Succesvol Scheiden heb je nu de tools in handen om dit doel te bereiken.’ 

 

Marsha Pinedo, 

Oprichter Stichting Villa Pinedo, www.villapinedo.nl

Succesvol Scheiden is een laagdrempelig en praktisch

coachprogramma voor ouders om in 5 stappen een succes te

maken van hun scheiding.

                    

Het programma kan zowel individueel als samen worden

ingezet.

 

Als professional kun je de modules inzetten tijdens mediation,

coaching of begeleiding van ouders zodat ouders niet in een

vechtscheiding belanden.

 

Meer weten? Kijk dan op

www.succesvolscheidenacademie.nl en download de gratis

menukaart. Of bestel het boek!
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Mijn naam 
 is Amber,  
ik ben 23 jaar  
en sinds februari  

Buddy bij Villa Pinedo. Toen ik twee jaar was, zijn mijn 
ouders gescheiden en heb ik een negatieve ervaring  
gehad met een stiefouder die mij het gevoel gaf dat ik er 
niet mocht zijn zoals ik ben. Deze negatieve ervaring heb  
ik omgezet in iets positiefs, want ik help kinderen met  
gescheiden ouders via het Online Buddyprogramma.  
Als buddy bied ik in de MyBuddy App een luisterend oor 
en geef ik advies bij lastige vragen of situaties van deze 
kinderen. Vaak merk ik dat het voor kinderen fijn is hun 
gevoelens met ons te delen en dan is een luisterend oor 
voldoende om weer sterker verder te gaan. Soms vragen 
kinderen om advies hoe wij iets zouden doen, dan delen 
we onze ervaring als kind van gescheiden ouders. Zo’n 
buddy had ik vroeger ook willen hebben, zodat ik meer 
zelfvertrouwen had omdat ik dan wist dat ik niet de enige 
ben in een verdrietige thuissituatie. Ik vind het heel waar-
devol om er voor deze kinderen te zijn. Daarnaast is Villa 
Pinedo een hele fijne plek voor ons als buddy’s, je voelt je 
er meteen thuis en wordt met open armen ontvangen.’

Amber

Bij Villa Pinedo zijn kinderen van 
gescheiden ouders aan het woord. 
Zij zijn de experts en de ervarings
deskundigen. Want wie weet er nu 

beter hoe het is om te leven met 
gescheiden ouders dan zij zelf? 

Een team van 260 ervaringsdes
kundige jongeren geeft tips en 

adviezen aan andere kinderen van 
gescheiden ouders, aan ouders 

en aan professionals. Dit doen 
zij onder andere via het Buddy

programma, waarmee landelijk al 
2450 kinderen van gescheiden 
ouders zijn gekoppeld aan een 

online buddy. In dit programma zijn 
vrijwilligers (1826 jaar) met ge

scheiden ouders, de online buddy 
van een jonger kind (1023 jaar) 

dat ook gescheiden ouders heeft. 
Deze buddy’s chatten in de door 

Villa Pinedo ontwikkelde MyBuddy 
App met twee tot vier kinderen. 

Zij delen hierin hun eigen ervarin
gen, bieden een luisterend oor en 

geven tips. Als professional kun 
je kinderen wijzen op het buddy

programma. Kinderen kunnen zich 
gratis en zonder toestemming van 
hun ouders zelf aanmelden op de 

website van Villa Pinedo.

Online 
Buddyprogramma 
voor kinderen van 
gescheiden ouders

‘

®

2019 - 2020 I ECHT    SCHEIDEN 

✂

SWP_Echt scheiding_CORR_8 BINNENW.indd   41 15-10-19   10:08



ECHT    SCHEIDEN I 2019 - 2020

✂

42

Van(vecht-)
scheiden naar 
samenwerken

Ouders ondersteunen om samen te 
werken in het belang van de kinderen

Eva (38) en Job (42) zijn negen 
jaar getrouwd als Eva de stekker 

uit het huwelijk trekt. Samen 
hebben ze twee kinderen, Anne 

(8) en Joris (4). Eva en Job 
kunnen geen overeenstem

ming bereiken over hun ouder
schapsplan; de verdeling van 

de woning blijft in de weg staan 
én hun ratio lijkt uitgeschakeld 

als zij met elkaar in contact zijn. 
Zowel Eva als Job heeft op enig 
moment het gevoel dat er niets 

meer te verliezen is. De focus op 
wraak is zo groot dat zij elkaar 
over de figuurlijke rand van de 

afgrond proberen te duwen. Het 
maakt hen zelfs niet meer uit of 

zijzelf dan wel de kinderen ook in 
het ravijn vallen.

Door een (echt)scheiding 
wordt partnerschap verbroken. 
Maar ouderschap - op welke 
manier dan ook ingericht - 
blijft een levenslang proces 
van ouders samen. Binnen een 
vechtscheiding kunnen ouders 
de combinatie van loslaten van 
het partnerschap en vasthou-
den aan het ouderschap niet 
(meer) maken. Doordat zij  in 
beslag zijn genomen door hun 
conflictsituatie, zijn zij minder 
beschikbaar voor hun kinde-
ren. Emoties overheersen en 
de ouders zijn niet langer voor 
rede vatbaar. Waar eerst spra-
ke was van liefde, overheerst 
nu woede en wrok. Die kunnen 
blijven bestaan en toenemen 
omdat de ouders deze gevoe-
lens bij elkaar triggeren. In 
deze staat van zijn hebben 
mediation of andere gezamen-
lijke gesprekken met de beide 
ouders geen impact meer. 

Professionals die werken met ouders in vecht-
scheidingssituaties, zitten vaak met de handen 
in het haar. Hoe kan er in een dergelijke situatie 
van ouders worden verwacht dat zij toch samen-
werken als collega-ouders? Een overigens reëele 
verwachting vanuit de maatschappij én in het 
belang van de betrokken kinderen. En hoe kun-
nen professionals deze groep ouders ondersteu-
nen om ondanks hun conflicten toch samen te 
werken in het belang van de kinderen? 

DE-ESCALATIE BIJ (V)ECHTSCHEIDINGEN
Als antwoord op vragen om specifieke ondersteu-
ning voor ouders in hoogconflictueuze scheidings-
situatie is DEES in het leven geroepen. DEES 
staat voor De-Escalatie bij (v)EchtScheidingen. 
Hieronder staan ter illustratie drie belangrijke 
speerpunten van de DEES-methodiek beschreven.  

DE-ESCALATIE
Omdat conflicten voorliggend zijn voor 
ouders in complexe scheidingssituaties 
moeten deze eerst worden gedeësca-
leerd. Pas dan krijgt de ratio weer een 

kans en komt er ruimte om op redelijke wijze 
met elkaar in gesprek te gaan.
Als ‘tegenhanger’ van de escalatietrap van Glasl 
(zie pagina 5) ontwikkelde Medling de de-escalatie-
trap (zie pagina 45). Deze trap bestaat uit negen 
treden die stap voor stap leiden tot de-escalatie. 
Omdat strijdende ouders elkaar triggeren door 
onderling contact is het eerst nodig dat zij tijde-
lijk geen contact met elkaar onderhouden. 
Tijdens DEES is er daarom, na een voorberei-
dende maand, sprake van een drie maanden 
durende contactstop tussen de ouders. 
In de voorbereidende maand stellen de 
DEES-begeleiders een seizoensplan op. Dit is een 
soort mini-ouderschapsplan, dat gevolgd wordt 
gedurende het DEES-traject. Inspraak van ouders 
wordt meegenomen in dit plan. De ouders 
moeten akkoord zijn met de keuze voor de net-
werkpartners en het seizoensplan voordat DEES 
wordt voortgezet. Gedurende DEES werken 
ouders vanuit periodiek parallel solo-ouderschap 
aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun eigen 
de-escalatieproces. Zo kunnen zij na verloop van 

1
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DOOR: LIANNE VAN LITH 

Twintig procent van de scheidingen mondt 
uit in een vechtscheiding. In deze situatie is 
het voor ouders onmogelijk om onderlinge 
afspraken te maken, laat staan zich eraan te 
houden. De betrokken ouders gaan zó op in 
hun onderlinge strijd dat zij het welzijn en de 
belangen van hun kinderen uit het oog verlie-
zen. We zien daarbij dat ouders hun kinderen 
actief betrekken in hun strijd. Kinderen  
komen hierdoor in een klempositie tussen 
hun ouders terecht. Daarnaast speelt het  
(sociale) netwerk van ouders vaak een rol bij 
het al dan niet uitbreiden van conflicten.

Van(vecht-)
scheiden naar 
samenwerken

Ouders ondersteunen om samen te 
werken in het belang van de kinderen
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tijd hun ouderlijke posities hervinden en werken 
aan herstel van hun gezamenlijk ouderschap. Ge-
durende DEES zetten ouders elke week een stap 
op de de-escalatietrap, waarbij ze onder meer 
inzicht krijgen in hun emoties, (conflict)situatie 
en op zichzelf reflecteren. Zo krijgen zij stukje bij 
beetje weer zelf het roer in handen, in plaats van 
hun conflicten de regie te laten voeren.

INZET VAN HET NETWERK
Het netwerk heeft invloed op de 
manier waarop ouders met 
elkaar omgaan tijdens en na hun 
scheiding. DEES maakt gebruik van 

dit principe: als het netwerk kan bijdragen aan 
conflicten, kan het netwerk ook bijdragen aan 
de vermindering ervan. 

Zowel ouders als kinderen kiezen een netwerk-
partner die hen ondersteunt. Naast emotionele 
steun biedt het netwerk praktische ondersteu-
ning. Bijvoorbeeld bij de overdracht van de 
kinderen. Het netwerk is bovendien het eerste 
aanspreekpunt waar ouders en kinderen hun 
verhaal kwijt kunnen. Het is belangrijk dat het 
netwerk een luisterend oor biedt én tegelijkertijd 
objectief blijft. Bij aanvang en gaandeweg het 
DEES-traject is er contact tussen netwerkpart-
ners en de DEES-begeleiders.

Aandacht voor de-escalatie van het netwerk
Als een dierbare in een (vecht)scheiding belandt 
en daar verdriet over heeft, is het voor de omge-
ving lastig om objectief te blijven. Vaak denken 
we dat ondersteuning synoniem is aan partij 
kiezen. Maar partijvorming is niet stimulerend 
voor de-escalatie en zeker niet in het belang 
van de kinderen. Wanneer opa en oma slecht 

over papa praten of 
kinderen horen papa 
en zijn vrienden slecht 
over mama praten, zal 
dit hen in verwarring 
brengen en gevoelens 
van onveiligheid in de 
hand werken. Immers, 
mensen en plekken die 
tot dan toe bekend en 
neutraal terrein 

waren, voelen vanaf 
dat moment voor 
kinderen niet meer 
veilig en vertrouwd. 

De praktijk leert dat 
netwerkpartners, 
ondanks de beste 
bedoelingen, toch 
kunnen vallen voor 
de verleiding van 
de conflicten en 
mee-escaleren met 
ouders. Wanneer 
dit gebeurt, blijft er 
voeding voor gedoe 
tussen ouders. Daar-
om is het belangrijk 
om netwerkpartners 
helder zicht te geven 
op hun invloed op de 
situatie. Tijdens een 
netwerkbijeenkomst 
in de voorbereiden-
de maand komen de DEES-begeleiders en de 
netwerkpartners samen. De netwerkpartners 
ontvangen van de DEES-begeleiders onder meer 
informatie over conflictescalatie en de-escalatie.
 
Wanneer het netwerk mee-escaleert én conflic-
ten voedt, is het belangrijk dit tijdig te consta-
teren. Een DEES-begeleider zal hierover met de 
betreffende netwerkpartner(s) in gesprek gaan 
en bekijken of dit opgelost kan worden. Blijft een 
oplossing uit en blijft het netwerk een wrijvende 
factor, dan is het mogelijk voor de DEES-bege-
leider de netwerkpartner(s) uit het DEES-traject 
te halen. 

Ook het voeren van juridische strijd kan conflict-
vermeerdering tussen ouders in de hand werken. 
Om deze reden stopt DEES als de ouders tijdens 
het traject de gang naar de rechter inzetten. 

KINDEREN WEER KIND
Kinderen van ouders in een ((v)
echt)scheiding zijn vaak geneigd 
(een deel van) de schuld bij 
zichzelf te zoeken. Ook kunnen 
zij zo gewend zijn aan hun rol in 

de strijd tussen hun ouders, dat zij hun eigen 
kindrol uit het oog zijn verloren. DEES biedt 
naast begeleiding ook rust. Tijdens DEES is het 

Job vertelt tegen zijn vrienden 
dat Eva wil scheiden. Hij is boos. 

‘Hoe kan ze dit nou doen? Ze laat 
me in de steek, ik voel me als oud 

vuil aan de kant gezet!’ ‘Ik heb 
het altijd al geweten,’ zegt vriend 
Jaap, die het verschrikkelijk vindt 

zijn vriend zo belabberd te zien. 
‘Zij is niet te vertrouwen. Ze zit 
alleen maar achter je geld aan.’ 
‘Ja Job, jij verdient veel beter,’ 

valt vriend Maurice bij. ‘Maak het 
haar maar extra moeilijk en zorg 
dat ze er niet met alles vandoor 

gaat en je straks ook nog eens je 
kinderen niet meer ziet.’ 

Judith is de netwerkpartner van 
Eva. Zij komt op een dag Job 
tegen in de supermarkt. In zijn 
mandje ziet ze allerlei kanten
klaar maaltijden. Wanneer ze Eva 
ziet, doet ze haar beklag. ‘Job 
is zo gemakzuchtig. Koken ho 
maar! Ik zou mijn kinderen er niet 
meer heen laten gaan. Gezond 
eten krijgen ze niet. Om over 
vitamines nog maar te zwijgen!’ 
Voor Eva een bevestiging dat Job 
niet goed voor de kinderen zorgt 
en wellicht zelfs een stimulans 
om opnieuw boos te worden op 
Job. ‘Zie je wel, hij zegt wel dat 
hij voor de kinderen wil zorgen, 
maar maakt zich er met een  
Jantje van Leiden vanaf’.

2 
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de bedoeling dat de kinderen zo min mogelijk 
geconfronteerd worden met de ouderlijke strijd 
en hier in ieder geval niet meer tussen geplaatst 
worden. 

Kinderen worden gedurende DEES begeleid 
door een eigen DEES-kindbegeleider. Met 
behulp van onder andere het DEES- kind-
werkboek, de DEES-takenkaartjes en gezins-
opstellingen worden kinderen zich bewust van 
hun kindpositie en de ouderposities binnen het 
gezin. Daarnaast besteedt DEES aadacht aan 
verschillende emoties waar kinderen binnen 
een vechtscheiding mee kunnen kampen. DEES 
‘ontschuldigt’ de kinderen en draagt eraan bij 
dat ze weer kind kunnen zijn.

Dit kan onwennig zijn. Het kan voor een kind 
gewoon zijn geworden om bijvoorbeeld papa te 
troosten of te luisteren naar de problemen 
van mama. Dit kan ertoe leiden dat een 
kind probeert om de conflicten tussen de 
ouders weer te voeden. Als dit speelt, zal de 
DEES-kindbegeleider hierop anticiperen. 

LIANNE VAN LITH is partner in Medling, auteur en 
MfN-registermediator van het eerste uur. Daarnaast 
werkt zij als bijzondere curator. Bij Medling werkt ze 
als ontwikkelaar/opleider op het gebied van conflict-
management, mediation en communicatie. Lianne is 
initiator van DEES (www.dees.website). Sinds 2019 
is zij mede-eigenaar van de maatschap Samen in 
Spel, van waaruit zij onder andere DEES uitvoert.

ANTWOORDEN OP VRAGEN VANUIT DE PRAKTIJK

Moet je zowel als DEES-ouder als -kindbegeleider aan het werk willen?
Niet iedereen heeft de ambitie om zowel ouders als kinderen te begeleiden. 
Daarom is het mogelijk om losse onderdelen van de opleiding te volgen om 
zodoende als DEES-ouderbegeleider (twee dagen) of DEES-kindbegeleider 
(één dag) aan de slag te kunnen. Wel wordt er binnen een regulier DEES- 
traject altijd met twee ouderbegeleiders en één kindbegeleider samengewerkt.

Kan DEES aan één ouder worden aangeboden?
Medling gaat uit van het principe ‘it takes two to tango’. Wanneer één ouder 
de-escaleert, zal de andere ouder (uiteindelijk) meebewegen. Het is mogelijk 
dat één DEES-ouderbegeleider DEES afzonderlijk doorloopt met een van de 
twee ouders in een vechtscheidingssituatie. Als de (gezaghebbende) ouder 
die niet meewerkt toestemming geeft dat de kinderen worden betrokken, is 
het mogelijk om de kinderen actief binnen het traject te betrekken. Dan wordt 
er tevens een DEES-kindbegeleider betrokken.

Is DEES alleen voor ouders en kinderen in vechtscheidingsituaties?
De DEES Light variant is geschikt voor ouders die niet in een vechtscheiding  
zitten en heeft een preventieve werking. Tijdens deze variant van het 
DEES-programma onderhouden de ouders gewoon contact. Ondertussen  
worden zij los van elkaar begeleid in hun eigen de-escalatieproces. Het opstel-
len van een seizoensplan blijft in dezen achterwege, wel worden het netwerk 
en de kinderen evengoed betrokken.

Wat kan ik doen als het netwerk een escalerende rol houdt? 
De inzet van het netwerk is een speerpunt van DEES. Het komt soms voor dat 
het netwerk graag wil helpen, maar dat het de netwerkpartners niet lukt om 
uit het conflict te blijven en de DEES-begeleiders met de handen in het haar 
zitten. De DEES-begeleiders kunnen dan een DEES verdiepingsmodule netwerk 
volgen waarin zij extra tools krijgen om het mee-escalerende netwerk beter 
te coachen en te begeleiden.

Wat kan ik doen als de kinderen de conflicten blijven voeden?
Wanneer kinderen het conflict van ouders blijven voeden en de DEES-kind-
begeleider hier geen raad mee weet, kan deze de DEES verdiepingsmodule  
kind volgen. De begeleider krijgt extra tools om deze kinderen te helpen hun 
kindrol te hervinden.

Wij merken dat er parallel processen spelen tussen DEES-begeleiders, 
hoe lossen wij deze op?
Het kan lastig zijn om als DEES-begeleiders zelf uit het conflict te blijven.  
De praktijk leert dat DEES-begeleiders in hun onderlinge gesprekken  
parallelprocessen kunnen voeren en het conflict tussen ouders zo onder-
ling voortzetten. ‘Mijn ouder doet dit wel goed…’ ‘Maar mijn ouder doet dat 
beter…’ Hiervoor moet gewaakt worden. Wanneer DEES-begleleiders zelf in 
het conflict raken en dus partijdigheid op de loer ligt, is reflectie en intervisie 
noodzakelijk. De ontwikkelaars van DEES zijn beschikbaar om op maat gesne-
den ondersteuning aan te bieden.

DEES vraagt meer tijd dan begroot. Hoe efficient om te gaan met onze uren?
Een laatste uitdaging die uit de praktijk naar voren komt, is de tijdsinvestering. 
DEES is een intensief traject dat voorbereiding en tijd vereist van degenen die 
dit uitvoeren. Naast de vele andere taken die DEES-begeleiders vaak hebben, 
kan dit lastig zijn. Hoe blijf je uit de inhoud? Hoe houd je je aan de uren die 
voor DEES zijn gepland? Hoe stuur je het netwerk aan op een manier dat het 
rendement geeft? Spelen deze vragen op de werkvloer, dan zijn de ontwikke-
laars van DEES bereikbaar voor consulten hierover.

de-escalatie

q  Onderkennen conflictsituatie

w  Aanvangssituatie: veilige basis & 

vertrouwen

e  Bereidheid tot de-escalatie

r  Iventarisatie: feiten, emoties, 

conflictgedrag

t  Verschillen en overeenkomsten

y  Vaststellen aard en escalatie van  

het conflict

u  Exploratie mogelijke oplossingen

i  Besluitvorming / commitment

o   Groei / ontwikkeling
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INHOUD

In deze tweedaagse training krijgen hulpverleners handvatten aangereikt om 
met dergelijke problematiek om te gaan. De volgende zaken komen aan bod:

Actuele wetenschappelijke kennis over scheiding en de gevolgen voor kinderen

Juridische aandachtspunten rond echtscheiding

Basistechnieken van bemiddeling bij strijdende ex-partners 
en basistechnieken van meerzijdige partijdigheid

Attitudeaspecten bij scheidingszaken

Tijdens de training wisselen kennisoverdracht en oefening 
elkaar geregeld af. Er is ruime gelegenheid voor het 
inbrengen van eigen casuïstiek.

Een scheiding van ouders brengt verdriet en boosheid 
bij kinderen teweeg. Maar het zijn de scheidings-
situaties met blijvende ruzies tussen de ouders die de 
ontwikkeling van het kind bedreigen.

Hulpverleners die het kind willen helpen, lopen er 
tegenaan dat zij de ouders niet gemakkelijk samen 
aan tafel krijgen. En wanneer dit wel lukt, dreigen ze 
betrokken te worden in de echtscheidingsstrijd. 
Ze worden beschuldigd van partijdigheid en hun 
rapportage is nieuwe brandstof voor het gevecht 
tussen de ouders. In de gesprekken lukt het hen niet 
het belang van het kind centraal te stellen en de 
ouders weer in hun ouderrol te krijgen. Dit maakt het 
werken met complexe echtscheidingssituaties vaak 
moeizaam en weinig populair bij hulpverleners.

TWEEDAAGSE TRAINING WERKEN MET 
COMPLEXE (ECHT)SCHEIDINGSSITUATIES  

CONTEXTUELE STUDIES

O P L E I D I N G S I N S T I T U U T

leren over leven
Interesse? Kijk voor actuele data en andere trainingen 

www.lerenoverleven-oics.nl

strijdende ex-partners 

LIEVER 
EEN TRAINING 

OP MAAT? 
DE TRAINING KAN 
OOK INCOMPANY 

AANGEBODEN 
WORDEN!

LOL_vakblad_sept.indd   1 30-07-19   10:07
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Uitvoering
In een DEES-traject werken drie begeleiders samen: twee voor de ouders (elke ouder 
werkt met een eigen begeleider) en een voor de kinderen. Daarom is het wenselijk om 
per organisatie minimaal drie professionals op te leiden. Na het volgen van de vierdaag-
se opleiding en het doorlopen van de registratie kunt u als DEES-ouderbegeleider en 
-kindbegeleider aan het werk. 

Wie kan worden opgeleid?
De DEES-opleiding leidt vooral de ervaren HBO sociale professional op.  
Hiernaast is de opleiding zeker ook geschikt voor familiemediators, kindcoaches,  
pedagogen en psychologen.

Wanneer is DEES geschikt?
Twijfelt u of uw cliënten behoren tot de juiste doelgroep voor DEES?
Kijk op www.dees.website/professionals.

5 redenen om voor DEES te kiezen!
1.  DEES is een unieke methodiek voor ouders en kinderen in een vechtscheiding. DEES 

focust op de-escalatie van de conflicten tussen ouders en zorgt er zo voor dat zij weer 
oog hebben voor de belangen van hun kinderen. 

2.  Kinderen worden actief betrokken in het DEES-traject. Zij krijgen de ruimte hun 
emoties te uiten en worden ontschuldigd, waardoor zij hun kindpositie weer kunnen 
innemen. 

3.  Met behulp van een Seizoensplan wordt de zorg rondom de kinderen gedurende het 
drie maanden durende programma gereguleerd. 

4.  Het netwerk van ouders én kinderen speelt een actieve rol gedurende DEES.
5.  De DEES-methodiek werkt met zelf ontwikkelde, ondersteunende materialen. Waar-

onder een DEES-reader, het DEES-online-ouderprogramma met de bijbehorende 
oudergesprekken. Voor kinderen: DEES-kindwerkbladen, DEES-gezinspoppetjes en 
DEES-takenkaartjes. 

Accreditatie
Accreditatie is toegekend voor de vierdaagse training door SKJ (onder vermelding van 
ID nummer SKJ202645) voor 38,0 punten. 
Inmiddels zijn er diverse variaties en verdiepingen op de vierdaagse training ontwik-
keld om beter antwoord te kunnen geven op de uitdagingen in de praktijk, namelijk 
de DEES Light variant, DEES een-ouder-variant, DEES verdiepingsmodule netwerk 
en DEES verdiepingsmodule kind. Zie meer informatie in het artikel of op de website 
www.dees.website. 
Voor de varianten op deze training is accreditatie aangevraagd.

DEES-materialen
• DEES Gezinspoppetjes (set van 8 poppetjes)
• DEES Takenkaartenset
• DEES Kindwerkbladen (set van 25 stuks)

Kijk voor meer informatie en actuele cursusdata op www.logavak.nl.

Bent u als professional 
betrokken bij ouders 

met ernstige 
scheidings-

problematiek?  
Zit u soms met  

de handen in het  
haar of heeft u 

interesse om wat 
nieuws te proberen? 

Laat u dan (samen met 
uw collega’s) opleiden 
tot DEES-begeleider!

De-escalatie bij 
vechtscheidingen  
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bijzondere curator
Uit de praktijk van een  

In complexe scheidings-
situaties kan de recht-

bank een bijzondere 
curator benoemen als 

belangenbehartiger voor 
de betrokken kinderen. 
Vaak is deze bijzondere 
curator een advocaat of 
mediator, maar ook or-
thopedagogen of jeugd-
hulpverleners zijn zeer 
geschikt als bijzondere 
curator. Lijnie Reijers 

gaf in een eerder artikel 
in PiP 97 een inkijkje in 

de praktijk van de bij-
zondere curator.*

DOOR: LIJNIE REIJERS

Over het algemeen zijn de zaken 
die door bijzondere curatoren 
worden opgepakt niet makkelijk. 
Ze zijn vaak zo schrijnend of 
langdurig dat ze een groot appel 
doen op de hulpverlener in de 
bijzondere curator of gedrags-
wetenschapper. Het is in het 
belang van de kinderen dat er 
beslissingen genomen worden 
die zo snel mogelijk duidelijk-
heid scheppen.
Het belang van het werk als 
bijzondere curator weegt vaak 
zwaar. De formele benoeming 
houdt in dat de bijzondere cura-
tor in acht weken tijd alle be-
trokkenen en belanghebbenden 
gesproken heeft, daar verslagen 
van heeft gemaakt, tot een 
conclusie is gekomen, een advies 
heeft opgesteld en dat alles in 
een overzichtelijk en leesbaar 
rapport heeft vastgelegd. Dit is 
een bijna onmogelijke taak, 
want gemiddeld bedraagt de 
doorlooptijd van benoeming tot 

eindverslag veertien weken en heeft de bijzondere curator 
er over het algemeen meer dan twintig uur in gestoken. 
Een van de lastige punten in het werken als bijzondere 
curator is dat je in korte tijd een vertrouwensband moet 
op zien te bouwen, maar dat je geen hulpverlener bent. Het 
is wenselijk om de kinderen meermalen te spreken, maar 
de scheidslijn naar hulpverlening wordt dan wel heel dun. 
Daarbij kun je bij de kinderen en hun ouders niet de ver-
wachting wekken dat je langere tijd bij hen en hun zaak 
betrokken kunt zijn.
Een andere moeilijkheid of struikelblok is de tijdsinves-
tering. Bij zeer gecompliceerde zaken, wat een bijzondere 
curator-zaak vrijwel altijd is, staat de vergoeding name-
lijk niet in verhouding tot de tijdsinvestering. Onder 
tijdsdruk wordt pragmatisch werken noodzakelijk, maar 
dit mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid.

KINDBRIEF
Een van de manieren waarop een bijzondere curator 
kan worden toegewezen door de rechtbank, is als een 
van de kinderen een kindbrief schrijft met een verzoek 
om een bijzondere curator. Dit kan een kind doen als hij 
of zij het gevoel heeft niet gehoord te worden in een 
bepaalde situatie. Verder kunnen ook ouders, familie of 
betrokken instanties (school, sportclub e.d.) een brief 
schrijven naar de rechtbank met de vraag om een bij-
zondere curator.

HET KINDBELANG  STAAT VOOROP
Bij sommige gesprekken met heel jonge kinderen mogen ze 
tekenen of gebruik ik poppetjes zodat ze duidelijker kunnen 
maken hoe het thuis gaat. Met ouders verken ik kort de 
geschiedenis van de relatie. Aan bod komen vragen als: hoe 
hebben ze elkaar leren kennen? Was er een kinderwens? 
Hoe verliep de opvoeding ten tijde van de relatie? Hierin 
zijn vaak aanknopingspunten te vinden voor onderliggen-
de geschillen, maar ook voor oplossingen. Verder komt 
hun visie op en beleving van de huidige situatie aan de 
orde en ten slotte verkennen we diverse toekomstscena-
rio’s. Ouders voelen zich door deze manier van werken 
gerespecteerd en op basis daarvan kan de bereidwilligheid 
ontstaan om na te denken over oplossingen. Het werken 
als bijzondere curator doet om die reden een groot beroep 
op je vermogen om meervoudig partijdig te zijn en tegelij-
kertijd het belang van het kind altijd voorop te stellen.
Ook is het belangrijk om te spreken met andere mensen 
die betrokken zijn bij de kinderen, bijvoorbeeld een  
mentor of een psycholoog. Zij kunnen een beter inzicht 
verschaffen in het kind of de kinderen bij wie zij be-
trokken zijn. Aan de kinderen vertel ik dat ik naar hen 
luister, maar dat ik niet kan beloven dat ik hun wens 
kan laten uitkomen. De wens stemt immers niet altijd 
overeen met hun belang op de lange termijn. Om dat te 
kunnen overzien en de wens te kunnen herformuleren 
naar een behoefte, is kennis van de ontwikkeling van een 
kind en de bijbehorende ontwikkelingstaken van groot 
belang. Daaraan gekoppeld zijn de opvoedingstaken 
die aanknopingspunten bieden om tot een adequaat 
advies voor de begeleiding van de ouders te komen. Een 
moeilijkheid hierin is als je te maken hebt met meerdere 
kinderen met diverse ontwikkelingstaken en behoeften. 
Hoe zorg je voor de beste oplossing voor alle kinderen?
 
Een gezinsvoogd kan een actieve rol spelen in het 
gehele proces, bijvoorbeeld bij het herstel van een 
omgangsregeling. Haar rol bestaat eruit toe te zien op 
de uitvoering van de omgangsregeling, het nakomen 
van afspraken en deescaleren van de communicatie. 

Wanneer je zeker weet dat je niets bent vergeten, de 
belangrijkste mensen hebt gesproken en een duidelijk 
advies hebt (met soms zelfs al afspraken waar 
alle partijen achter kunnen staan), dan stel je dit op 
schrift en kan je dit aan de rechter rapporteren.

LIJNIE REIJERS is bijzondere curator, orthopedagoog-generalist, 
zorgcoördinator en aikidoleraar. Meer informatie: yoi-dor-
drecht.nl Zij is als docent betrokken geweest bij de Opleiding 
Bijzondere Curator in Jeugdzaken bij Logavak Opleidingsgroep.

*Het artikel is een beknopte versie van het artikel dat verscheen in PiP 97.  
U kunt het gehele interview lezen in PiP #97 of door de QR-code (r.) te scannen.
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bijzondere curator
‘Het is in het 
belang van
het kind dat  
er beslissingen 
worden ge-
nomen die zo 
snel mogelijk  
duidelijkheid 
scheppen’

uit de praktijk
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Met deze opleiding komen wij 
tegemoet aan de kwaliteit die 
verwacht mag worden van de 

bijzondere curator in Jeugdzaken. Zo 
dragen wij bij aan het landelijk eendui-
dig invullen van de rol en werkwijze van 
de bijzondere curator. Door het volgen 
van de opleiding krijgt u tools  
in handen die aansluiten bij de eisen 
vanuit het juridisch speelveld en het 
wettelijk kader.

Cursusduur: 4 dagen
Docenten: 
Marieke Lips, Michiel van Zutphen,  
Tineke Kool, dr. Martine F. Delfos, 
Erna Janssen en Lianne van Lith

Opleiding bijzondere curator  
in jeugdzaken

Dan is deze opleiding echt iets voor u!

•  Heeft u wo werk- en denkniveau?
•  Heeft u affiniteit met en ruime ervaring in het werken met 

kinderen/jeugdigen en/of een juridische, gedragsdeskundige 
en/of (familie)mediation achtergrond?

cursus

Kijk voor meer 
informatie en  

actuele cursusdata  
op www.logavak.nl.
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De bijzondere curator in jeugdzaken (BCJZ) is er 
speciaal voor de rechtsbescherming van minder-
jarige kinderen en om tegemoet te komen aan het 
feit dat zij in beginsel geen zelfstandige rechtsgang 
genieten. De bijzondere curator vertegenwoordigt 
de belangen van minderjarige kinderen in en buiten 
rechte en krijgt, na benoeming, van de rechter een 
specifieke taakomschrijving mee. Hij of zij heeft een 
bemiddelende en/of adviserende rol en kan optreden 
op het gebied van kinderbeschermingsmaatregelen  
of familierechtelijke vraagstukken, zoals scheidings-
zaken, waaronder omgang en ouderlijk gezag.

Die bijzondere rol is waardevol voor kinderen met 
vechtscheidende ouders. De BCJZ kan in het gesprek 
met het kind tot een completer beeld komen, voorbij 
loyaliteitsgevoelens of ingehouden emotie en weg uit 
de sfeer waarin de ouders zich al vechtend een baan 
door de scheiding werken. Het is dan ook belangrijk 
dat de BCJZ veel competentie en kennis heeft over 
gespreksvoering met kinderen en daarnaast beschikt 
over voldoende juridische kennis om het proces te 
doorgronden en daarover te kunnen rapporteren.  
In 2014 heeft Medling daarvoor een vierdaagse 
opleiding ontwikkeld, met nadruk op beide competentie-
gebieden. Daarnaast is er een beroepscode en een 
competentieprofiel opgesteld en een register inge-
richt van gekwalificeerde bijzondere curatoren.

Helaas prevaleren gevestigde belangen boven 
kwaliteit en inhoud. Hoewel de vergoeding voor de 
inzet BCJZ laag is en in geen verhouding staat tot 
de inspanning, wil een recent opgerichte stichting, 
Stichting Bijzondere Curator Nederland (BCN), in 
samenspraak met de Raad voor de Rechtsbijstand  
de toegang tot de functie BCJZ versmallen tot uni-
versitair opgeleide mensen. Dat biedt een voordeel 
voor advocaten en soms voor mediators. Ook sociale 
wetenschappers vallen dan daarbinnen. 
Die afbakening is vooral gemakkelijk voor rechters 
en advocaten die het juridisch proces ingaan met de 
vechtende ouders. Het heeft echter weinig te maken 

met belangen van het kind. Juist het talent en de 
vaardigheden om kindvriendelijk te communiceren 
op een afgestemd niveau wordt hiermee ondergeschikt 
gemaakt aan een vlotte rechtsgang. 

De BCN heeft een register in voorbereiding genomen 
dat per 2020 een rol moet gaan vervullen voor rechters 
die daaruit een BCJZ kunnen selecteren. Voor wie 
zich vóór 1 januari 2020 registreert is er sprake van 
een overgangsregeling. 

Wij zijn over bovenstaande in gesprek met de stichting. 
Inmiddels hebben we dit ook aangekaart bij De Kinder-
ombudsman. Mettertijd hopen we dat ons standpunt 
door meerdere mensen wordt ingezien, waardoor het 
belang van het kind weer voorop komt te staan.

OPLEIDING BCJZ MEDLING: 
De opleidingseisen om deel te nemen aan de Oplei-
ding Bijzondere Curator in Jeugdzaken bij Medling 
(onderdeel van Logavak Opleidingsgroep) worden, 
ondanks dat wij het met de eisen niet eens zijn, vanaf 
2020 bijgesteld naar WO-niveau. Zie ook de website 
www.bcjz.nl. Wij laten wel HBO-professionals toe die 
voldoende bagage en kennis hebben om het vak uit  
te oefenen. Dit wordt voorafgaand aan de opleiding 
gecheckt. Deze inschrijvingen zijn dan op eigen risico. 
De opleiding biedt gedegen kennis waar iedereen die 
werkt voor en met kinderen iets aan heeft. 

Wij leiden alleen bijzondere curatoren op met de 
juiste competenties om de belangen van kinderen te 
behartigen. Dat is waar wij voor staan en waar wij 
ons hard voor zullen blijven maken. En dit kan dus 
ook de HBO-professional zijn met de juiste bagage, 
motivatie en ervaring. 

Hopende u hiermee naar behoren te hebben  
geïnformeerd,

Medling en Medling.academy: Lianne van Lith
Logavak Opleidingsgroep: Paul Roosenstein

Bijzondere curator in 
troebel water

open brief

SWP_Echt scheiding_CORR_8 BINNENW.indd   51 15-10-19   10:08



ECHT    SCHEIDEN I 2019 - 2020

✂

52

T ot 1998 nam de rechter 
een beslissing over wie 
van de ouders na een 
scheiding het gezag over 

de kinderen kreeg. Eenhoofdig 
gezag was de norm. Sindsdien 
is het uitgangspunt dat ouders 
na scheiding gezamenlijk gezag 
behouden en dat ze in dat kader 
de belangrijkste afspraken in 
een ouderschapsplan moeten 
vastleggen. Ondanks alle goede 
bedoelingen heeft deze wetswijzi-
ging voor kinderen eerder slechter 
uitgewerkt dan beter. Sindsdien is 
het aantal vechtscheidingen toe-
genomen. Onderzoek wijst uit dat 
het welbevinden van scheidings-
kinderen navenant is afgenomen 
en depressieve gevoelens sterk zijn 
toegenomen. De invoering van het 
begrip ‘gelijkwaardig ouderschap’ 

DOOR: IDO WEIJERS

Tot eind vorige eeuw was 
eenhoofdig gezag na scheiding 

de norm. Sindsdien is het 
uitgangspunt dat ouders na 

scheiding gezamenlijk  
gezag behouden. Dat pakt  

lang niet altijd gunstig  
uit voor de kinderen.

Eenhoofdig gezag 
bij vechtscheiding?
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in 2009 heeft het er allerminst 
beter op gemaakt (Van der Valk & 
Spruijt, 2013). 
Nog steeds wordt onderschat 
dat kinderen last hebben van 
de scheiding van hun ouders; 
dat hun elementaire behoefte 
aan veiligheid en vertrouwdheid 
hieronder lijdt. Inmiddels wordt 
wel algemeen erkend dat de 
vechtscheiding, waarbij de ouders 
ruzie blijven maken en elkaar 
juist met betrekking tot gezag en 
omgang blijven bestrijden, zeer 
negatieve gevolgen heeft voor 
de kinderen, zowel op de korte 
als op de veel langere termijn. 
Dramatisch uit de hand gelo-
pen vechtscheidingen hebben 
duidelijk gemaakt dat kinderen in 
zo’n situatie ernstig risico kunnen 
lopen. De laatste jaren is echter 
duidelijk geworden dat kinderen 
in het algemeen vaak levenslang 
schade ondervinden van een 
vechtscheiding. 
Uit onderzoek blijkt onder meer 
dat kinderen na een scheiding niet 
zozeer behoefte hebben aan een 
voortdurende omgang met beide 
ouders als wel vooral aan rust en 
stabiliteit (Amato & Keith, 1991). 
Voor veel gescheiden ouders is het 
feit onverteerbaar dat de mate van 
contact met de uitwonende ouder 
voor het welbevinden van kinde-
ren van ondergeschikt belang is. 
Voor het kind blijkt de sterkte van 
de band voor de scheiding veel 
belangrijker. 
Aangezien gezamenlijk gezag 
veel problemen in de hand werkt, 
wordt recent af en toe de vraag 
opgeworpen of het belang van het 
kind in geval van een vechtschei-
ding dan wellicht gediend zou 
kunnen zijn met het toekennen 
van eenhoofdig gezag aan een 
van de ouders. Vaak vraagt een 
van de ouders hier zelf om. Het is 
inderdaad alleszins denkbaar dat 
dit positief uitwerkt bij zeer jonge 
kinderen, omdat in zo’n geval rust 
en stabiliteit veelal gemakkelijker 
kunnen worden gerealiseerd. Bij 
oudere kinderen is dat echter nog 
maar de vraag. 
Cruciaal is hierbij de wens van 
het kind. Als het kind van twaalf 
jaar of ouder – maar waarschijn-

lijk ook al (veel) jonger – een 
uitgesproken voorkeur heeft om 
bij een van de ouders te wonen, 
dan ligt het voor de hand dat 
toekenning van eenhoofdig gezag 
aan deze ouder in belangrijke 
mate kan bijdragen aan de beoog-
de rust en stabiliteit. 
Daarentegen zal toekenning van 
eenhoofdig gezag aan de andere 
ouder – dus tegen de uitdrukke-
lijke wens van het kind – precies 
het omgekeerde effect hebben. 
Of een dergelijke beslissing 
(in de ogen van het kind) 
nu wordt gemotiveerd door 
rancune van de andere ouder 
jegens de door het kind verkozen 
ouder en verblijfplaats, of door 
weloverwogen bestwilmotieven 
met het oog op de toekomst van 
het kind, of door een complexe 
combinatie van beide, dit kind 
zal zich niet gehoord maar 
miskend voelen. Het zal de 
beslissing in een voor hem zo 
beladen aangelegenheid als 
straf en als onrechtvaardig 
ervaren. Daarmee vormt 
een dergelijke beslis-
sing een bron voor 
nieuwe spanningen, 
voor versterking van 
depressieve gevoelens en 
voor verdere afname  
van zijn welbevinden. 
 
IDO WEIJERS  was emeritus hoog-
leraar Jeugdstrafrecht en Jeugd-
bescherming aan de Universiteit 
Utrecht. Hij publiceert regelmatig 
over actuele onderwerpen op het 
gebied van jeugdstrafrecht en 
jeugdbescherming. 
 
literatuur ♦  Amato, P.R. & 
Keith, B. (1991). ♦  Parental divorce 
and the well-being of children. A 
meta-analysis. ♦  Psychological 
Bulletin, 110(1), 25-46. ♦  Valk, I. van 
der, & Spruijt, E. (2013). Het ouder-
schapsplan en de effecten voor de 
kinderen. www.wodc.nl. 

Meediscussiëren over 
dit onderwerp of meer 
pedagogiekblogs lezen? 
Scan de code!

eenhoofdig gezag
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gespreksvormen 
om te praten 
met kinderen 
en ouders over 
scheiding6
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D oor de vele methodieken zien professionals soms door 
de bomen het bos niet meer. Aan het begin van dit 
magazine is daarom al een overzicht gemaakt van de 
meest bekende methodieken. Hierin wordt duidelijk 

hoe en wanneer deze methodieken kunnen worden ingezet. Dit 
maakt kiezen voor professionals makkelijker. 
Het gaat hier om methodieken. Maar hoe zit het dan met de 
vele gespreksvormen die bestaan om met cliënten het gesprek 
aan te gaan over scheiding? Gesprekken voeren met ouders en 
kinderen behoeft maatwerk. De ene ouder is de andere niet en 
hetzelfde geldt voor de kinderen. Professionals zijn geneigd 
te kiezen voor gespreksvormen die zij het meest gebruiken en 
waar zij dus de meeste kennis van en ervaring mee hebben.  
Dit helpt om direct aan de slag te kunnen gaan en geeft per-
spectief in de benadering van de cliënt. De belangen van de 
cliënt worden hierdoor echter niet altijd behartigd. Een snelle 
oplossing is namelijk niet altijd de juiste oplossing, wat resul-
teert in niet-behaalde resultaten en uiteindelijk hogere kosten. 
Onderstaande trainingen van Logavak Opleidingsgroep bun-
delen ieder zes diverse gespreksvormen die kunnen worden 
ingezet in de communicatie met kinderen en hun ouders in 
een scheidingssituatie. De training is een introductie met een 
rugzak (letterlijk) vol gespreksvormen, die u na de training  
mee naar huis neemt en direct kunt toepassen in uw praktijk. 
De rugzak bevat onder andere boeken, spellen en knutselspul-
len. De kennis over deze gespreksvormen heeft u vanaf dan 
altijd bij de hand wanneer u moet kijken welke manier van 
gesprekken voeren het beste aansluit bij uw cliënt.

Een (echt)scheiding heeft 
impact op alle leden van  

het gezin. Over de gevolgen 
van een scheiding voor de  

kinderen, zowel op korte als 
op lange termijn, is inmiddels 

steeds meer bekend. Denk aan 
ongewenst gedrag, moeite in 
relaties of vormen van angst. 

Vanuit de praktijk reden voor 
de ontwikkeling van diverse 

methodieken die professionals 
kunnen ondersteunen in de 

begeleiding van ouders en 
kinderen binnen een (echt-)

scheidingssituatie.
®

gespreksvormen

SWP_Echt scheiding_CORR_8 BINNENW.indd   54 15-10-19   10:08



2019 - 2020 I ECHT    SCHEIDEN 

✂

55
Zes gespreksvormen 
om te praten met 
kinderen over scheiding
Praten met kinderen over scheiding. 
Belangrijk! Maar hoe doe je dat?
Maak op een interactieve wijze kennis met zes 
verschillende gespreksvormen, die u kunt  
gebruiken in gesprekken met kinderen van diver-
se leeftijden die in hun directe opvoedingsom-
geving te maken hebben met een scheiding. Uw 
rugzak bevat onder andere:

• Een exemplaar van het boek de Emowijzer
• Een exemplaar van het boek Bang, Boos, Blij
• Materialen die nodig zijn voor een 
     grafische dossieranalyse
• Het weerspel
• DEES- gezinspoppetjes en takenkaartjes

Zes gespreksvormen 
om te praten met ouders 
in een scheiding
Maak op interactieve wijze kennis met zes 
verschillende gespreksvormen die te gebruiken 
zijn in de gesprekken met ouders in scheidings-
situaties. Door ouders bewust te maken van 
de uitwerking van hun gedrag op de kinderen, 
ontstaan er meer mogelijkheden voor ouders om 
de situatie voor de kinderen te verbeteren. Uw 
rugzak bevat onder andere:

• Materialen voor Grafische Dossieranalyse
• Placemet van de escalatietrap
• Een exemplaar van het boek 
    De ScheidingsNavigator
• DEES- gezinspoppetjes en takenkaartjes
• Het weerspel: optimist, pessimist, 
    realist - kaarten

Cursusduur: Beide cursussen duren één dag. 
Docenten: Natascha Oremus & Peter Willemze

Kijk voor meer informatie en actuele cursusdata 
op www.logavak.nl.®

Samen praten  
over wat  
kinderen voelen
Kinderen kunnen niet altijd onder woorden bren-
gen hoe ze zich voelen. Vaak laten ze dat door 
gedrag of emoties zien. Ze zijn boos, bang, blij, 
verdrietig of stil. Het is een manier om te commu-
niceren zonder woorden. De Emowijzer maakt 
het praten over gevoelens eenvoudiger en helpt 
daardoor bij een goed gesprek.

Yvonne C. Franssen | www.swpbook.com/1912

Als ouders gaan scheiden, verandert 
er heel veel voor kinderen. Logistiek, 
want het kind krijgt ineens twee kam-
ers, twee bedden, twee tandenbors-
tels. Maar ook sociaal-emotioneel: 
het vanzelfsprekende ‘familiegevoel’ 
en de geborgenheid van het gezin 
vallen weg. Bij een scheiding is bij 
kinderen daarom vaak sprake van 
een aantasting van het gevoel van 
zekerheid en vertrouwen.

Bang Boos Blij heeft al duizenden kinder-
en geholpen bij het verwerken van een 
scheiding. Hulpverleners kunnen het boek 
goed gebruiken als rode draad, waarlangs 
ze hun therapie opbouwen. In groepen 
kan het boek kinderen aanmoedigen hun 
gevoelens te uiten. Bang Boos Blij bevat 
allerlei doe-opdrachtjes, reflectievragen 
en tips, maar daarnaast is er ook veel 
ruimte voor kinderen om emoties uit te 
drukken aan de hand van tekeningen of 
krabbels.

Boukje Overgaauw &  
Lianne van Lith  
www.swpbook.com/863

Bang Boos Blij

boeken
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DOOR: PROF. DR. CORINE DE RUITER

Scheiding & 
partnergeweld

Partnergeweld is een van 
de belangrijkste redenen 

waarom mensen scheiden. Een 
scheiding op zich kan al flinke 

gevolgen hebben voor de 
kinderen: een scheiding waar-
in sprake is van partnergeweld 

heeft zo mogelijk nog meer 
negatieve gevolgen.
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Het gaat beter met de kinderen als hun ouders na de schei-
ding minder conflicten hebben, kinderen een positieve 
relatie kunnen onderhouden met beide ouders en de ouders 
de nodige structuur en warmte bieden.1 Gelukkig lukt dit de 

meerderheid van de ouders. Na een periode van stress en onzeker-
heid vinden de meeste ouders na hun scheiding een nieuw evenwicht 
waarbij ze gezamenlijk de zorg voor hun kinderen dragen.  
Wanneer een scheiding zich ontwikkelt tot een conflict- of 
vechtscheiding wordt dit anders. Deze ouders hebben chronische 
conflicten over de invulling van zorg- en opvoedingstaken. Zij 
blijven procederen en zijn niet in staat om de belangen van hun 
kind(eren) voorop te stellen. Destructieve communicatiepatronen, 
zich uitend in snelle escalatie van conflicten, elkaar volledig negeren 
en/of voortdurende boosheid en wantrouwen, keren steeds terug. 
Vaak is er ook sprake van beschuldigingen (of vermoedens) van 
kindermishandeling, partnergeweld, oudervervreemding, psychi-
sche problemen en middelenmisbruik. 
Ik verricht al een aantal jaar onderzoek naar 
conflictscheidingen, omdat dit de scheidingen 
zijn die het meeste leed veroorzaken. Een 
van de onderwerpen die mij interesseert is 
de rol van partnergeweld bij conflictscheidin-
gen. Bij scheidingen zijn vier typen partner-
geweld te onderscheiden: 2

 
In een analyse van twintig vastgelopen scheidingszaken vonden 
wij dat Situational Couple Violence het vaakst voorkwam, gevolgd 
door Separation-Instigated Violence. Tien procent betrof Coercive 
Control.4 
Welke interventie bij een conflictscheiding verstandig is, hangt 
mede af van het type partnergeweld. Zo wordt bij Coercive Control, 
vanwege de scheve machtsverhouding in de relatie, geen mediation 
aangeraden. Bij Situational Couple Violence en Separation-Instiga-
ted Violence kan mediation vaak wel, maar is het verstandig een 
afkoelings periode in te lassen en/of beide ouders eerst een training 
in emotieregulatie- en probleemoplossingsvaardigheden te laten 
volgen. Het type partnergeweld kan ook implicaties hebben voor de 
omgangsregeling: bij Coercive Control wordt in het begin contact 
onder toezicht tussen pleger en kind aangeraden. Soms heeft de 
pleger opvoedondersteuning nodig; het doel is toewerken naar 
contact zonder toezicht.  

Om onderscheid te 
kunnen maken tussen 
de vier typen partner-
geweld is gebruik van 
een gestructureerd 
instrument handig. 
In Nederland hebben 
we een pilot met de 
MASIC  uitgevoerd.  
De MASIC is een 
semigestructureerd 

interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen. Op basis van 
de interviews en gegevens uit andere bronnen (bijv. politie, huis-
arts) wordt een beoordeling van het geweld gemaakt met behulp 
van een standaardformulier. De professionals die met de MASIC 
werken geven aan dat de methode inzicht biedt in de reden van de 
scheiding en eventueel geweld in de relatie (psychologisch, eco-
nomisch, lichamelijk en seksueel); voorafgaand aan de scheiding 
en in het afgelopen jaar. Dit is een vooruitgang ten opzichte van 
eerst: zij waren gewend om ouders altijd samen te spreken over 
partner geweld, maar dat leverde nauwelijks informatie op.
 
CORINE DE RUITER  klinisch psycholoog specialist-BIG, is hoogleraar 
Forensische psychologie aan de Universiteit Maastricht en heeft 
daarnaast een eigen praktijk. Haar wetenschappelijke interesse 
gaat uit naar de relatie tussen psychische stoornissen en geweld, met 
bijzondere aandacht voor kindermishandeling en partnergeweld. 
Haar missie is een brug slaan tussen wetenschap en praktijk, zodat 
de kwaliteit van de hulp continu verbetert (www.corinederuiter.eu). 
 
 

1. Coercive Controlling Violence 3, oftewel dwingende 
controle. Deze vorm van partnergeweld uit zich in manipulatief 
en intimiderend gedrag (bijv. dreigen met geweld, isoleren van 
de partner) door een van de ouders en is vaak lastig te herkennen 
voor buitenstaanders. Coercive Controlling Violence is een  
potentieel gevaarlijke vorm van partnergeweld, omdat de  
plegers vaak ook na de scheiding doorgaan met hun manipulatieve 
gedrag. Bijvoorbeeld door het familierecht in te zetten tegen de 
ex-partner door middel van allerlei leugens en intimidatie. Ook 
schieten deze plegers vaak tekort als opvoeder door gebrek aan 
warmte en veelvuldige afwijzing in de relatie met het kind.
 
2. Situational Couple Violence is de meest voorkomende 
vorm van partnergeweld. Dit type geweld is emotioneel en 
wederkerig en sterk variërend in frequentie en ernst. Beide 
partners hebben een zwakke emotieregulatie (zogenaamde 
‘korte lontjes’).  
 
3. Violent Resistance is geweld waarbij het slachtoffer 
in de relatie zich verdedigt of verzet tegen de partner die het 
overwicht heeft.  
 
4. Separation-Instigated Violence ontstaat als reactie 
op de aangekondigde scheiding en beperkt zich vaak tot één  
of meerdere geweldsincidenten. Dit type heeft een relatief  
laag herhalingsrisico en wordt beschouwd als een vorm van 
Situational Couple Violence.  

TYPE PARTNERGEWELD CASES PERCENTAGE

Situational couple violence 11 55 %

Separation instigated violence 04 20 %

Coercive controlling violence 02 10 %

Violent resistance 01 05 %

Type geweld onbekend 02 10 %

huiselijk geweld

1. Holtzworth-Munroe, A. 
(2011). Controversies in 
divorce mediation and 
intimate partner violence: A 
focus on the children. 
Aggression and Violent 
Behavior, 16, 319–324. 
doi:10.1016/j.
avb.2011.04.009
2. Kelly, J.B., & Johnson, 
M.P. (2008). Differentiation 
among types of intimate 
partner violence: Research 
update and implications for 
interventions. Family Court 
Review, 46, 47-499.
3. In 2015 werd deze vorm 

van partnergeweld expliciet 
opgenomen in het wetboek 
van strafrecht in 
Groot-Brittannië, onder 
Section 76 of the Serious 
Crime Act 2015 – Control-
ling or Coercive Behaviour 
in an Intimate or Family 
Relationship (tinyurl.com/
y3autzwv).    
4. Ruiter, C. de, & Smits, V. 
(2019). Het High Conflict 
Forum: Een gestructureer-
de, multidisciplinaire 
casusbespreking van 
vastgelopen scheidingsza-
ken. Manuscript 

aangeboden ter publicatie.   
5. Een voorbeeld: New Ways 
for Families, ontwikkeld 
door Bill Eddy. 
6. Jaffe, P.G., Johnston, 
J.R. Crooks, C.V., & Bala, N. 
(2008). Custody disputes 
involving allegations of 
domestic violence: Toward 
a differentiated approach 
to parenting plans. Family 
Court Review, 46, 500-522.
7. Mediator’s Assessment of 
Safety Issues and Concerns 
(MASIC).  
Voor meer informatie, zie 
www.conflictscheiding.eu.
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A ls aandachtsfunctionaris begeleidt u  
de processen rondom de Meldcode  
kindermishandeling en huiselijk geweld.  

U krijgt handvatten om medewerkers te coachen en te 
overleggen met Veilig Thuis; zo bepaalt u gezamenlijk 
welke actie nodig is. Eveneens kunt u als aandachts-
functionaris in preventief kader veel doen wanneer het 
gaat over ‘vragen omtrent opvallend gedrag’. Thema’s 
die aan de orde komen in deze training zijn: 

• Het afwegingskader;  
• Pesten in relatie tot kindermishandeling; 
• Scheiding als risico factor;  
• Psychische en fysieke mishandeling en 
  verwaarlozing.
 
Verdiepingsmodule: 
In gesprek met collega’s 
Oefenen met werkvormen om de meldcode bespreek-
baar te maken: dat doet u op deze dag. Hiervoor bereidt 
u zelf een werkvorm voor, die u vervolgens uitvoert met 
de groep. Door dit samen te doen, oefent u in het praten 
over dit onderwerp. Verder is er aandacht voor kinderen 
die pesten en gepest worden en kinderen die te maken 
hebben met een (vecht)scheiding in relatie tot risicofac-
toren en vermoedens van kindermishandeling.

Kijk voor meer informatie en actuele cursusdata 
op www.logavak.nl.

Aandachtsfunctionaris 
Kindermishandeling  
en Huiselijk Geweld

BASISMODULE

cursus
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‘
’

Elke dag werken vele professionals met  
ouders en kinderen die een complexe 
scheiding doormaken. Hoe kunnen zij bij 
de start besluiten waar precies aan te  
werken? En hoe kunnen zij de hulp  
evalueren en weten of deze effect had?

Screening & 
evaluatie van 
hulpverlening 
bij complexe 
scheidingen
Een nieuw instrument voor 
praktijk en wetenschap

60

SWP_Echt scheiding_CORR_8 BINNENW.indd   60 15-10-19   10:08



2019 - 2020 I ECHT    SCHEIDEN 

✂

61

Screening & 
evaluatie van 
hulpverlening 
bij complexe 
scheidingen

In de Databank Instrumenten van 
het Nederlands Jeugdinstituut 
staan 141 instrumenten beschreven 
om professionals te ondersteunen 
bij oordeels- en besluitvorming. 

Voorbeelden hiervan zijn de CBCL en  
SDQ. Specifieke thema’s waarop 
scheidings methodieken zich vaak richten, 
bijvoorbeeld conflictbeheersing, communi-
catieverbetering of contactherstel tussen 
ouder en kind, worden in deze screenings-
instrumenten echter onvoldoende belicht. 
Uit een inventarisatie van Gutterswijk et al. 
(2017) blijkt dat veel scheidingsgerichte 
instrumenten focussen op belangrijke 
onderwerpen, zoals probleemgedrag van 
kinderen, psychiatrie bij ouders en vormen 
van kindermishandeling. Resultaten hiervan 
worden vaak indirect bereikt en/of zijn pas 
zichtbaar op langere termijn. Over wat hulp 
aan gezinnen in een complexe scheiding 
concreet oplevert is nog veel onbekend 
(Platform Scheiden zonder Schade, 2018). 
Onderzoek is vaak ‘slechts’ gericht op 
risicofactoren en gevolgen van een 
scheiding (Goorden, 2015) en weinig op 
methodische effectiviteit (Anthonijsz et al., 
2015). Vanuit wetenschap en praktijk klinkt 
dan ook de roep om een screenings- en 
evaluatie-instrument dat inzicht geeft in 
de situatie van de cliënt en thema’s bevat 
waar rechtstreeks aan gewerkt wordt.
Stichting Pro Juventute en Vereniging 
Ouderschap Blijft investeren in de ontwik-
keling van zo’n instrument, dat gebruikt  
kan worden bij oordeels- en besluitvorming 
in hulp bij complexe scheidingen. Een hulp-
middel voor professionals om samen met 
hun cliënt de hulpverlening vorm te geven 
en te evalueren. Gebruik levert een voor- 
en nameting op. Dergelijke uitkomsten zijn 
gebundeld bruikbaar voor onderzoek naar 
effecten van interventies, reflectie op 
deeigen effectiviteit en om instellingen en 

financiers inzicht te 
geven in probleem-
afname.

Onderzoek &
ontwikkeling 
In het project worden  
wetenschappelijke  
literatuur en methodiek-
handleidingen geanalyseerd 
en worden professionals, 
ouders en ontwikkelaars 
geïnterviewd. Op basis 
van gebruiks ervaringen 
in een pilot binnen 
meerdere instellingen 
en methodieken wordt 
een definitieve versie van 
het instrument gemaakt  
en beschikbaar gesteld aan 
professionals en onderzoekers. De looptijd 
van het project is een jaar, met het voor-
nemen tot uitbreiding tot een verdiepend 
promotieonderzoek.  
 
Alle drie de auteurs zijn als onderzoeker verbonden 
aan het project. Olaf Goorden is onderzoeker 
en interventieontwikkelaar bij Altra 
onderwijs en jeugdhulp. Bernadette 
Janssen is onderzoeker en gedrags-
wetenschapper bij Sterk Huis en 
Altra onderwijs en jeugdhulp. 
Marianne Pannekeet is onder-
zoeker bij Jeugdformaat. 

vragenlijst

VERWIJZINGEN
•  Anthonijsz, I., Spruijt, E., & Zwikker, N. (2015). Richtlijn Scheiding en 

problemen van jeugdigen.  
www.richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding. Geraadpleegd op 22 augustus 
2019.

•  Goorden, O. (2015). Oproep: laten we gezamenlijk één pakket schei-
dingsinterventies voor preventie en curatie ontwikkelen. Kind & Adoles-
cent, 3. DOI: 10.1007/s12453-015-0090-3

•  Platform Scheiden zonder Schade (2018). Scheiden... en de kinderen 
dan? Agenda voor actie. Den Haag: Platform Scheiden zonder Schade. 

•  Gutterswijk, R.V., Hoek, M.E. van der, Scholte, E.M., & Kuiper, C.H.Z. 
(2017). Scoping review naar indicatoren die conflictueuze scheidingen 
onderscheiden van ‘normaal verlopende’ scheidingen. Tijdschrift voor 
Orthopedagogiek, 56, 459-479.

•  Voor meer informatie over de subsidieverstrekkers: ww.projuventute.nl  
en www.ouderschapblijft.nl 
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Stress
bij jonge kinderen ten 
gevolge van een scheiding

In spannende of nare tijden 
krijgt je lichaam een seintje 
om maar zo snel mogelijk 
stresshormonen aan te 
maken. Je hartslag gaat 
omhoog, net zoals je adem-
haling en je bloeddruk. Je 
staat ‘aan’. Je lontje is uiterst 
kort en je voelt je rot. Eigen-
lijk is het een heel gezonde 
reactie van het lichaam op 
een ongezonde situatie. 
Omdat je als jong kind het 
allemaal niet kunt overzien 
en het voor jou onzeker is 
wat er staat te gebeuren, lukt 
het nauwelijks om het 
stressniveau weer omlaag te 
krijgen. Deze stress moet er 
ergens uit, zo niet thuis dan 
op school. Voor veel kinde-
ren geeft school te veel 

prikkels die er dan net even niet meer bij kunnen.
Jonge kinderen hebben een veilige, voorspelbare en 
liefdevolle omgeving nodig om hun basis te kunnen 
leggen. Wanneer ze al vroeg in hun leven blootgesteld 
worden aan stress als gevolg van de situatie thuis, 
heeft dit invloed op hun ontwikkeling. Hoe langer de 
onveiligheid duurt, hoe groter het effect. Bij jonge 
kinderen ontwikkelen zich juist de hersengebieden 
die gevoelig zijn voor stress erg snel. En door de 
stress gaat deze ontwikkeling bij deze kinderen 
anders dan bij kinderen die de stress niet ervaren.

BREIN
Onze hersenen, en met name de prefrontale cortex 
(ons denkende brein) heeft veel last van de effecten 
van stress. Met dit brein regelen we onze planning, 
onze aandacht, houden we overzicht en blijven we bij 
de les. Het regelt onze executieve functies en juist in 
de periode van chaos is dit het gedeelte van ons brein 
dat het eerst uitvalt. Met als resultaat chaos in het 
hoofd, wiebelige emoties, concentratiegebrek en 
onrust. Sommige delen in je brein krimpen zelfs door 
stress, waardoor het steeds moeilijker wordt om je 
stemming te reguleren. Ook heeft het effect op je 
geheugen.

Anna Tyborowska van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen onderzocht de effecten van stress in de 
kindertijd op de architectuur van het brein (Anna 
Tyborowska et al., 2018). Op 15 juni 2018 publi-
ceerde ze in Scientific Reports de resultaten. Uit 
dit onderzoek blijkt dat op hersenscans van 
kinderen die voor hun vijfde jaar een ingrijpende 
gebeurtenis zoals een scheiding, ziekenhuis-
opname of overlijden van een ouder meemaken, 
een verandering waarneembaar is in de hoeveel-
heid hersencellen.

STRESS IS BESMETTELIJK
Voor ouders is het een hele verantwoordelijk-
heid om te zorgen dat hun kinderen zo goed 
mogelijk door ingrijpende periodes heen komen. 
Soms heb je als ouder hulp nodig om te kunnen 
dealen met je eigen issues. Niet alleen de kinderen 
zijn namelijk overbelast en ervaren stress. Dit 
geldt ook voor veel ouders. Stress is besmet-
telijk. We zijn als mensen ook maar gewoon 
kuddedieren en wat voor een kudde geldt,  
geldt evengoed ook voor ons.

MARJON KUIPERS  is sinds 2008 werkzaam als 
MfN-registermediator. Zij is aangesteld als bijzon-
dere curator. Zij is gespecialiseerd in autismege-
relateerde zaken en is deskundig op het gebied van 
de werking van het brein onder stress, emoties en 
stressresponssystemen.
INGRID DE JONG is werkzaam als MfN/ADR- 
familie- en -arbeidsmediator, Master Coach of Strategic 
Interventions (MCSI) en Analytic Profiler. Binnen het 
vakgebied profiling heeft zij zich gespecialiseerd in 
de deelgebieden emotieherkenning, leugendetectie/
waarheidsbevinding en karakteranalyses.

Tyborowska, A. et al. (2018). Early-life and pubertal stress differentially 
modulate grey matter development in human adolescents. Scientific 
Reports, 8, 9201.

Jaarlijks komen circa 
70.000 kinderen terecht in 

een echtscheidingssituatie. 
Zo’n scheidingssituatie is 
niet niks en vooral jonge 
kinderen kunnen in deze 

situatie last krijgen van 
stress. Ouders hebben 

tijdens life events al vaak 
de handen vol aan zichzelf. 

Kinderen zien en voelen 
dit en doen er alles aan 

om hun ouders niet  
nog meer te belasten.  

Ze doen stoer of spelen 
het rustige kind.
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Wil jij weten hoe je emoties, stress 
en stressgedrag bij het jonge kind 
maar ook bij jezelf leert herkennen 
en managen? Dan is deze master-
class precies wat je nodig hebt.

INTRODUCTIEDAG GEDRAGSANALYSE 
BIJ KINDEREN

Al probeer je je nog zo goed te houden, 
emoties zijn onvrijwillige uitingen en 
komen te pas en te onpas tevoorschijn. 
De expressie van de emotie zal daarom 

altijd zichtbaar zijn ook al 
is het in een fractie van 
een seconde. Indien de 
professional emoties kan 
herkennen biedt dit extra 
diepgang tijdens gesprek-
ken. De emotie angst is 
bijvoorbeeld vaak de 

opmaat voor de emotie woede. Deze 
training voor jeugdhulpverleners biedt 
een gedegen introductie met de metho-
den van profiling en helpt je om jouw 
gesprekspartner te doorgronden.

TRAINING PROFILING EN  
MICRO-EXPRESSIES

Na bovenstaande introductie ga je in de 
driedaagse profiling-training dieper in 
op de stof en leer je meer over de weten-
schappelijk onderbouwde methoden van 

profiling. Het geleerde is direct toepas-
baar in uw eigen praktijk!

GRAFISCHE DOSSIERANALYSE
Of je je been breekt in een situatie waar 
je ouders nog bij elkaar zijn of wanneer 
je ouders in scheiding liggen, is een 
wereld van verschil. Met behulp van de 
grafische dossieranalyse brengt u het 
leven van een kind in kaart, waardoor in 
een oogopslag het leven van een kind 
zichtbaar is. U kunt gedrag pas aanpak-
ken, als u weet waardoor dit gedrag 
veroorzaakt wordt. Daarom is de grafi-
sche dossieranalyse relevant voor elke 
professional die met mensen werkt!

Kijk voor meer informatie en actuele 
cursusdata op www.logavak.nl.

Bent u als professional betrokken bij ouders en kinderen in scheidingssituaties? Of heeft u 
in uw werk te maken met (jonge) kinderen met gedragsproblemen? Dan is het belangrijk om 
u bewust te zijn van de gevolgen van stress en hoe dit zich uit in gedrag. Kijk dus ook altijd 
naar de thuissituatie van een kind.

Wat kunt u doen als professional?

Sociaal isolement, weinig zelfver-
trouwen, negatief zelfbeeld, schuld, 
schaamte, moeite met het aangaan 
van relaties, demotivatie, angst, 
fobie, slaapproblemen, PTSS. Dit is 
maar een kleine greep uit de ellen-
lange reeks van mogelijke gevolgen 
van stress en geweld. Bij volwas-
senen zijn deze symptomen relatief 
herkenbaar en aantoonbaar, maar 
het wordt lastiger om een negatief 
zelfbeeld vast te stellen of hevige 
huilbuien te verklaren bij een kind 
onder de zes.
Veel kinderen krijgen voorafgaand 
aan een scheiding helaas te maken 

met hoge stressniveaus. In sommi-
ge gevallen is er bovendien sprake 
van geweld. Dit heeft een blijven-
de impact op de lichamelijke en 
emotionele ontwikkeling van deze 
kinderen. En wanneer die schade 
pas wordt herkend als ze ouder zijn, 
is het eigenlijk al veel te laat. Het is 
beter om stress en geweld tijdig te 
signaleren en passende ondersteu-
ning te bieden aan dit soort kwets-
bare gezinnen.
Kiekeboem! gaat in op de gevolgen 
van verwaarlozing, stress en geweld 
bij baby’s, peuters en kleuters. Het 
boek biedt handvatten om symp-

tomen tijdig te herkennen en de 
algehele situatie van risicogezinnen 
veiliger te maken. De tips, praktijk-
voorbeelden en verhaaltjes zijn 
nuttig voor alle (echt)scheidings-
professionals die te maken krijgen 
met jonge kinderen.
Yael Meijer | www.swpbook.com/2087

kieke
boem
Hulp aan Het jonge kind  
dat opgroeit in stress en geweld

Yael Meijer
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Wat doet het met een jong kind als het opgroeit in een gezin waar sprake is van (emotionele) verwaarlozing, misbruik of geweld? Ontzettend veel, zo blijkt. Het tekent de hele verdere ontwikkeling van het kind tot in volwassenheid. Vaak komen professionals pas in actie als er zichtbare klachten zijn. Maar hoe kun je als professional eerder signaleren en passende ondersteuning bieden?

De impact van geweld en/of verwaarlozing is bij jonge kinderen (0-6) niet altijd direct zichtbaar, zeker niet voor de buitenwereld. Jonge kinderen laten vaak geen herkenbaar klachtgedrag zien. Hierdoor blijven deze kinderen vaak buiten beeld.

kiekeboem! vertelt wat de gevolgen zijn van verwaarlozing en/of geweld bij baby’s, peuters en kleuters. Op welke factoren je kunt letten om vroegtijdig te signaleren. En hoe je ouders direct goede en passende ondersteuning kunt bieden, zodat het veiliger wordt. Waar let je op en hoe doe je dat als professional?

Door voorbeelden uit de praktijk, achtergrondinformatie en praktische tips is dit een zeer handzaam boek voor professionals die werken met kwetsbare gezinnen: hulpverleners binnen gezinnen, wijkteams, OKT’s, sociale teams, volwassen ggz, vaktherapeuten, pedagogische medewerkers, et cetera.

Yael Meijer is klinisch psycholoog en psychotherapeut bij Fier (landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties). Ze gaat in dit boek bevlogen in op de zorg voor het jonge kind in geweld en verwaarlozing.kiekeboem! is het resultaat van het project ‘Onzichtbare Kinderen’ van Fier.
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Verbinding… een bijna 
paradoxaal begrip voor een 
themanummer over scheidingen! 

Maar wat mij betreft uiterst relevant in  
dit verband. Het begrip speelt ook in de 

benadering van het programma Scheiden 
zonder Schade een grote rol. Het gaat om 
verbinding op verschillende niveaus: het  

besef dat je als ouders verbonden blijft, 
ook al ga je uit elkaar. Het besef dat wij 
als samenleving van betekenis kunnen 

zijn als mensen in een scheiding terecht-
komen en dat we dan niet moeten  

wegkijken. En het besef dat  
professionals vanuit de juridische en  

de zorghoek moeten samenwerken. 

Goed scheiden 
vraagt om 

een verbindende 
aanpak

Hoe vervelend het uiteenvallen van een relatie en een 
gezin op zich ook is, heel veel scheidingen verlopen 
betrekkelijk soepel. De (ex-)partners slagen erin 

goede afspraken te maken, ook over de omgang met de kinderen. 
Maar te vaak ook gaat het niet goed en gaat de scheiding gepaard 
met een hoop ellende. Ex-partners die elkaar de tent uit vechten 
of elkaar het leven zuur maken. Een kind dat eronder lijdt dat zijn 
ouders voortdurend ruziemaken, slecht over elkaar spreken of niet 
samen bij zijn diploma-uitreiking kunnen zijn. Kinderen die ineens 
hun vader niet meer mogen (of willen) zien.

SCHADE VOORKOMEN 
Het programma Scheiden zonder Schade (SzS) richt zich op het 
voorkomen van schade bij kinderen als gevolg van de scheiding 
van hun ouders en voert de acties uit de Agenda Scheiden… en de 
kinderen dan? uit. Deze acties hebben tot doel kinderen, ouders en 
professionals te ondersteunen bij een scheiding. Het uitgangspunt 
daarbij is dat kinderen niet de dupe mogen worden van de schei-
ding van hun ouders. De beste manier om dat te bereiken is door 
ouders te ondersteunen. Niet om de problemen rond de scheiding 
van hen over te nemen, maar om zowel henzelf als hun omgeving te 
begeleiden naar de nieuwe situatie. Daarbij hoort het besef dat het 
krijgen van kinderen verantwoordelijkheden met zich brengt – ook 
als de partnerrelatie wordt beëindigd. Van je partner kun je scheiden, 
maar ouderschap blijft.
Als samenleving kunnen wij van grote betekenis zijn voor de men-
sen in onze omgeving die in een scheiding terechtkomen. Daarom 
moeten we niet wegkijken als we merken dat de buren er samen 
niet meer uitkomen. Of als we zien dat het kind van vrienden in 

64
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Goed scheiden 
vraagt om 

een verbindende 
aanpak

de problemen komt door de situatie thuis. De meest 
gehoorde verzuchting van gescheiden mensen is dat ze 
graag iemand hadden gehad die hun de weg wees. De rol 
van het sociaal netwerk kan niet worden overschat. Hoe 
belangrijk professionele hulpverlening, mediation en 
juridische bijstand bij een scheiding ook zijn: al die pro-
fessionals verdwijnen vroeg of laat weer, maar familie en 
vrienden blijven. Scheiden kun je niet alleen!

EEN BRUG TUSSEN ZORG EN RECHT 
Het programma Scheiden zonder Schade wil ook een 
brug slaan tussen zorg en recht. Om het aantal complexe 
scheidingen te laten afnemen en een eerdere en betere 
inschatting te kunnen maken welke scheiding het risico 
loopt om complex te worden, is samenwerking geboden 
tussen professionals vanuit de gedragswetenschappelijke 
hoek (maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, 
pedagogen en psychologen uit de jeugd- en volwassen-
enzorg) en juridische professionals (advocaten, rechters, 
juridisch medewerkers). Een samenhangende aanpak 
ontbreekt nu nog te vaak en de juridische, opvoedkundige 
en op communicatie gerichte initiatieven zijn slechts 
beperkt succesvol.
Daar komt nog iets bij. Veelal moeten met name ouders 
‘uit de knel’ komen en wordt de situatie voor het kind pas 
beter als zijn opvoedingsomgeving duurzaam verbetert. 
Dan kan het weer ontspannen, het verlies verwerken en 
zich verder ontwikkelen.
Dit betekent dat er goed zicht moet zijn op onderliggende 

problemen die sommige scheidende ouders parten spelen en waar 
kinderen vaak de dupe van zijn, waarbij interventies zich opstape-
len en er handelingsverlegenheid ontstaat bij professionals. Dan 
zijn dus niet alleen de professionals vanuit de jeugdhulpverlening 
nodig, maar ook professionals die in staat zijn om de volwassenen 
te ondersteunen bij hun eigen (ggz-)problematiek zoals eventuele 
trauma’s. En er zijn professionals nodig die kunnen helpen bij de 
praktische problemen die bij een scheiding om de hoek komen kij-
ken, zoals het zoeken naar woonruimte, het regelen van de geldza-
ken en dergelijke. Juist de stress die hieruit naar voren kan komen, 
zorgt ervoor dat de volwassenen in de knel komen.
Dit houdt in dat op alle niveaus, zowel landelijk als regionaal en 
gemeentelijk, alle verschillende disciplines nodig zijn om de juiste 
initiatieven in samenhang te ontwikkelen en om een goed voortra-
ject en een adequate scheidingsprocedure vorm te geven. In de re-
giolabs van Scheiden zonder Schade (zie kader) is dit een belangrijk 

streven, maar ook daar merken we dat 
dit niet vanzelf gaat. De samenwerking 
werkt het best als de professionals van-
uit een gezamenlijke visie op scheiding 
werken en vanuit de overtuiging dat de 
verschillende disciplines complementair 
en nodig zijn.

SCHEIDINGSEDUCATIE 
Waar we nog niet uit zijn is het volgen-
de: we weten dat scheidingseducatie 
enorm kan helpen: het gericht bieden 
van informatie aan ouders over hoe je 
de negatieve gevolgen van scheiding 
voor kinderen op de langere termijn 
kunt voorkomen. Maar hoe zorg je 
ervoor dat mensen als zij gaan scheiden 
zich ook wenden tot het scheidingslo-
ket in de gemeente? Hoe bereiken we 
degenen die op de drempel van een 
scheiding staan en daarmee van een 
uiterst complexe periode van hun leven? 
En hoe zorgen we ervoor dat we de 
meest complexe situaties tijdig signa-
leren zodat de juiste hulp kan worden 
geboden en interventies en frustraties 
zich later niet opstapelen? Antwoorden 
hierop hebben we nog niet, maar die 
hopen we in de komende tijd wel samen 
met professionals te krijgen.
Voor mij is wel glashelder dat de verbin-
ding tussen de verschillende professi-
onals én tussen de professionals en het 
sociaal netwerk (de omgeving van beide 
ex-partners), essentieel is in het facili-
teren en toerusten van betrokkenen en 
daarmee onderdeel van onze gezamen-
lijke verantwoordelijkheid om schade bij 
kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.

André Rouvoet 
Voorzitter van het Platform  
Scheiden zonder Schade

Het programma 
Scheiden zonder 
Schade (SzS) is op  
1 september 2018 
gestart, in opdracht 
van de minister van 
Justitie en Veilig-
heid, de minister van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en 
in partnerschap met 
de Vereniging van 
Nederlandse Ge-
meenten. Belangrijk 
onderdeel van SzS 
zijn de ‘regiolabs’, 
waarin prototypes 
voor een gemeentelijk 
scheidingsloket en 
een nieuwe gerech-
telijke scheidings-
procedure worden 
ontwikkeld en getest. 
Dit gebeurt in nau-
we samenwerking 
met onder andere 
de rechtspraak (die 
langs de lijnen van 
het eigen Visiedocu-
ment al langer werkt 
aan verbeteringen in 
de scheidingsproce-
dure; zie de bijdrage 
van Deirdre Klijn 
eerder op pagina 18 
van dit magazine) en 
de gemeenten.

scheiden zonder schade
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Doen wat werkt bij scheiding.  
KIES™ door de Universiteit van Utrecht effectief bewezen. 
 
‘Soms is het fijn als er even iemand met je meeloopt’ 
                                                  - Nelly Snels-Dolron- 
 
Scheiding en kinderen 
Bij elke scheiding krijgen kinderen en ouders te maken met een life changing event. De problemen die 
kinderen met gescheiden ouders ervaren zijn divers. Ze kunnen in de war zijn, hun vertrouwen 
kwijtraken, zichzelf de schuld van de situatie geven of voor hun ouder gaan zorgen. Uit onderzoek 
blijkt dat als kinderen tijdig begeleiding geboden wordt, problemen voorkomen of verminderd worden. 
 
Aandacht voor de kinderen 
Lange tijd was er nauwelijks begeleiding bi j scheiding én geen aandacht voor de kinderen. In 2002 
deed Ed Spruijt, echtscheidingsonderzoeker, onderzoek voor de Raad voor de Kinderbescherming 
‘Het verdeelde Kind’ omdat opviel dat steeds vaker jonge kinderen betrokken raakten bij scheiding.  
Nelly Snels-Dolron van het Expertisecentrum Kind en Scheiding onderzocht tussen 2002 en 2004 de 
praktijk door een meerjarig praktijkonderzoek en pilots is in samenwerking met kinderen, ouders, 
onderwijs, jeugdhulpverlening en opvoedingsondersteuning en met medewerking van onder meer de 
Raad voor de Kinderbescherming, Humanitas en de Provincie Noord-Brabant Ze achterhaalde de 
invloed van een scheiding op kinderen en welke begeleiding kan helpen. Dit resulteerde in de 
methodiek KIES. 
 
Effecten onderzoek Universiteit van Utrecht 
In 2005 is de methodiek KIES voor het eerst onderzocht door de Universiteit van Utrecht. De 
conclusie was dat KIES helpt. Het laatste onderzoek naar KIES door Inge van der Valk bevestigde 
opnieuw de aantoonbare positieve effecten van KIES op kinderen. KIES-kinderen scoren op een 
aantal gebieden significant beter dan kinderen uit een vergelijkbare controlegroep. Bijvoorbeeld als 
het gaat om gemiddeld prosociaal gedrag. Deelnemende kinderen begrijpen de situatie beter en 
weten beter dat de scheiding niet hun schuld is. Ouders vinden het contact met hun kind na KIES 
fijner en kinderen, ouders als leerkrachten zijn erg positief over het programma en het effect wat KIES 
oplevert. KIES bewijst dat de methodiek aansluit op de behoefte met meer dan 1.400 KIES 
professionals die dagelijks een groot aantal kinderen en ouders helpen. 
Naast de KIES hulp in Nederland is KIES inmiddels ook te vinden in een andere landen waaronder 
België, Curaçao en Australië (KIDS In Divorce Situations ™). 
 
KIES op school, jeugdhulpverlening en bij scheidingsmediation 
KIES is uitgebreid tot een breed aanbod aan begeleiding bij scheiding. KIES verbindt kinderen, 
ouders, school en hulpverlening en het juridisch kader bij scheiding. Deze verbindende aanpak is een 
voorbeeld van korte lijntjes en samenwerking tussen verschillende disciplines. 
Het basisprogramma KIES is preventief en toegankelijk voor kinderen en jongeren op school. KIES 
wordt in jeugdhulpverlening ingezet bij het kind zelf, maar ook naast een traject voor ouders. Bij het 
regelen van de scheiding kan de mediator samen met een KIES coach ouders die gaan scheiden 
begeleiden bij de eerste verwerking, de stap naar de nieuwe situatie, het regelen van de omgang en 
het opstellen van een plan. KIES Mediators zijn advocaten en mediators met kennis van de leefwereld 
van kinderen en gespreksvoering met kinderen. 
Uitgangspunt bij elke KIES begeleiding is dat kinderen en ouders hun beste eigen oplossingen vinden 
en leren toe te passen. Wanneer een scheiding is geëscaleerd tot een vechtscheiding dan is 
aanvullende of andere begeleiding nodig. KIES professionals werken samen met uiteenlopende 
disciplines. 
KIES professionals zijn onder meer te vinden bij Centra Jeugd en Gezin, Sociale Wijkteams, GGD, 
MEE, Schoolmaatschappelijkwerk, kindercoach en speltherapie praktijken, orthopedagoog en 
kinderpsycholoog praktijken. 
 
Verwijsschema 
Op de website www.kiesvoorhetkind.nl kunnen ouders en verwijzers informatie vinden over kinderen 
en scheiding en het hulpaanbod van KIES professionals vinden in hun eigen regio.  
 
Professionals 
Professionals die met KIES willen gaan werken kunnen op de website www.kiesvoorhetkind.nl onder 
de button KIES academie meer informatie vinden. Voor eventuele vragen kan gemaild worden naar 
info@kiesvoorhetkind.nl  
 

Foto: Monique Claes 

[advertentie]

SWP_Echt scheiding_CORR_8 BINNENW.indd   66 15-10-19   10:09



Wij  doen daarvoor  een beroep op de 
experts in ons netwerk.  Zi j  helpen u ver-
der vanuit  hun ervaring en deskundig-
heid.  Van een eenvoudig gesprek of 
advies tot coaching,  training,  een vol le-
dige opleiding of verander-traject.  Voor 
u,  uw team of uw gehele organisatie. 

Hoe? Simpel:  leg uw vraag aan ons voor en 
wij  gaan aan de slag.  Zo heeft  u deskun-
dige ondersteuning binnen handbereik.

w w w . l o g a m e d i a i r . n l

Een frisse 
wind door 
je werk

Logamediair  ondersteunt professionals 
en de organisaties waar zi j  werken bi j  de  
uitdagingen die zi j  in hun werk tegenko-
men. Mensen zoals u,  die inhoudeli jk of 
qua organisatie wel l icht een steuntje in de 
rug kunnen gebruiken.

ZET NU DE EERSTE STAP
BEL OF MAIL ONS:

020 36 99 887

info@logamediair .nl

Uit elkaar na je vijftigste

67

Voor mensen boven de vijftig komt een 
scheiding vaak extra hard aan. Dat komt 
omdat ze dikwijls uit een lange relatie 

komen en er soms kinderen of zelfs kleinkinderen 
bij betrokken zijn. Ze moeten alleen verder gaan 
- met méér verleden dan toekomst. Zo’n grijze 
scheiding vraagt dan ook om andere hulp en een 
andere professionele aanpak.
In De betere grijze scheiding vindt u de beste 
strategieën om zo’n grijze scheiding te begeleiden. 
De auteurs van dit boek delen nuttige praktijker-
varingen en inzichten rondom de scheiding en het 
‘verwerkingstraject’. Het boek beslaat zowel de 
sociaal-emotionele dimensie van het ‘rouwproces’ 
en het behouden van het respect van de (klein)
kinderen, alsmede de meer zakelijke aspecten, 
zoals juridische en financiële afspraken. Daarmee 
is het een zeer alomvattende en herkenbare 
leidraad voor het begeleiden van mensen die na 
hun vijftigste uit elkaar gaan.

Wills Langedijk & Rik Smit | www.swpbook.com/1920

In dit magazine wordt meermaals 
verwezen naar extra materiaal. 
Dit extra materiaal vindt u op 
www.swpbook.com/echt-scheiden
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André Rouvoet:
‘Goed scheiden 
vraagt om een 
verbindende 
aanpak’

✂

Ik zie je wel 
bij de rechter! 
En dan...?!

Onpartijdig 
blijven als 
hulpverlener

 Interventies 
bij scheiding
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* Ga voor meer informatie naar: 
www.echtscheidingscongres.nl

  Met Lianne van Lith als dagvoorzitter

Aanmelden met korting tot € 50,-*
WWW.ECHTSCHEIDINGSCONGRES.NL

VAKBLAD VOOR 
SOCIALE EN 

PEDAGOGISCHE 
BEROEPEN

jaa rco n g r es

ec h ts c h ei d i n g

A4_Echtscheidingscongres_NEUTRALE-basisadv.indd   1 12-9-2019   15:55:18

Locatie: 
Burgers' Zoo 
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