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Voorstel  

Nummer  Omschrijving  

Voorstel 1.    Het voorstel Uniformering hulpaanbod bij complexe scheidingen  vaststellen.  

  

Behandeling  

Datum  Overleg  Doel  Conclusie  

December 

2019 

Uitvoeringsoverleg  Adviserend   Positief advies  

21 mei 
2019 

Klankbordgroep  Adviserend  Positief advies 

28 mei 

2019 

Uitvoeringsoverleg   Vaststellen  Positief advies 

6 juni 

2019 

Directieoverleg SD Vaststellen  Positief advies 

27 juni 
2019 

Portefeuillehouders overleg  Vaststellen    

Juli  Colleges van B&W Vaststellen   

  

Toelichting  

Beknopte toelichting  

Elk jaar hebben veel kinderen te maken met een echtscheiding waarbij ouders soms niet tot goede  
afspraken kunnen komen. Sommige kinderen kunnen mede hierdoor schade ondervinden, omdat 
scheiding  impact kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het van belang dat de 
(familie)rechter in sommige situaties zelf direct tijdens de zitting passend hulpaanbod kan inzetten 
zonder tussenkomt van de wettelijke verwijzers. De hulp kan worden ingezet door de rechter alleen 
wanner partijen nog niet in een hulpverleningsproject zitten. Het doel van de interventie is in de 
eerste plaats ouderschap stimuleren en komen tot goede afspraken en omgangsregeling.   

  

Bijlage(n)  

Nummer  Omschrijving  

Bijlage 1.    Voorstel Uniformering hulpaanbod bij complexe scheidingen 

Bijlage 2 Interventiebeschrijvingen diverse aanbieders en werkproces 

Bijlage 3  Stroomschema en Proces-verbaal Rechtbank Midden Nederland  
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  VOORSTEL 

  

Algemeen   

Onderwerp   Uniformering hulpaanbod bij complexe scheidingen   

Verspreiden  Ja  

Contactpersoon  Said Satyane  

Eenheid  Sturing  

E-mail  s.satyane@regiogv.nl   

Kenmerk  18.0010900  

Datum  22 mei 2019  

  

Voorstel  

1. Vaststellen van het uniform hulpaanbod bij complexe scheidingen
1
 in de regio Gooi en Vechtstreek.  

2. De colleges besluiten om een ‘beslissing’ van de (familie)rechter te volgen, zonder nader onderzoek 
door de Uitvoeringsdienst of Wijkteam.   
 

Kernboodschap  

Elk jaar hebben veel kinderen te maken met een echtscheiding waarbij ouders soms niet tot goede  

afspraken kunnen komen. Sommige kinderen kunnen mede hierdoor schade ondervinden, omdat 
scheiding  impact kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het van belang dat de 

rechter in dergelijke situaties zelf direct tijdens de zitting passend hulpaanbod kan inzetten zonder 
tussenkomt van de wettelijke verwijzers. Het doel van de interventie is in de eerste plaats ouderschap 
stimuleren en komen tot goede afspraken en omgangsregeling. De huidige praktijk wijst uit dat ouders 

of één van de ouders het advies van de rechter om hulp te vragen niet altijd wordt opgevolgd.   

  

Aanleiding   

Het thema complexe scheidingen, ook wel (vecht)scheidingen is landelijk gezien zeer actueel, ook in 

onze regio. Minderjarige kinderen ondervinden  schade als hun ouders uit elkaar gaan. Ouders zijn 
niet in staat om met elkaar te overleggen omdat ze boos en soms teleurgesteld zijn. In dergelijke 
conflicten worden direct of indirect kinderen erbij betrokken. Vanuit het Rijk is er geruime tijd aandacht 

voor dit probleem. Vorig jaar lanceerde het ministerie in samenwerking met de VNG het  

Uitvoeringsprogramma “Scheiden zonder Schade” waarin een aantal actielijnen de komende periode 
wordt uitgezet. Eén van de actielijnen is de vernieuwing van de rechtspraak en de 
scheidingsprocedure. Er zijn inmiddels pilots (preventie en pilot regierechter echtscheidingen) 

uitgevoerd in twee regio’s.  Uit de evaluatie blijkt dat de regierechter bij complexe scheidingen vaak 
succesvol is.   

In de praktijk betekent dit dat de rechter ter zitting  ouders verwijst naar passende jeugdhulp. De 

rechter beschikt over een aantal bewezen interventies (zie bijlage 1) die ingezet kunnen worden om 
ouders te ondersteunen om te komen tot ‘goed’ ouderschap. Er is hiervoor gekozen, omdat uit de 
praktijk is gebleken dat ouders niet of te laat zelf hulp gaan vragen en de hulpverlening niet of 
onvoldoende opgang komt terwijl dit wel van belang is voor het welzijn van de minderjarige kinderen. 

De hulpverlening die de rechter inzet is vrijwillig en partijen committeren zich tijdens de zitting aan de 
toegewezen interventies. De rechter heeft gedurende het hulpverleningstraject regie op het proces.   

  

Doel  

- Zo snel als mogelijk passende jeugdhulp inzetten door de rechter bij complexe scheidingen   

- Uniformeren van passend hulpaanbod zodat het voor de (familie)rechter helder is bij welk 
conflict welke interventie(s) ingezet kan/kunnen worden. De rechter verwijst niet naar een 

jeugdhulpaanbieder, maar naar het hulpaanbod dat we gezamenlijk met onze partners 
samenstellen;    

- Gedurende het ingezette hulpverleningstraject ligt de procesregie bij de rechter, omdat de 

rechter de aanhoudingstermijnen kent en weet wanneer hij/zij de zaak weer op de rol is.   

   

                                                      
1
 Van een complexe  scheiding wordt gesproken als de scheiding dermate conflictueus verloopt waarbij de ouder(s) het belang 

van de kinderen uit het oog verliest (de Kinderombudsman 2014).  
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Argumenten  

1.1. Noord Nederland laat zien dat er goede resultaten worden geboekt met deze werkwijze  

Noord Nederland is met deze werkwijze een aantal jaar geleden gestart. Deze werkwijze laat zien 
dat deze gezinnen sneller worden geholpen dan nu vaak het geval is. Dit is voor de gezinnen zelf 
beter, maar uiteindelijk ook goedkoper.  
Uit de pilotevaluatie is gebleken dat  tijdens de looptijd van het onderzoek goed is gelukt de maatregel 

‘Eén echtscheiding, één rechter’ te realiseren (85% van alle interventiezaken: 88 van 104 zaken). 
Belangrijke voordelen van de maatregel zijn de bekendheid van de rechter met partijen en een 

efficiënte behandeling door goede regievoering door de rechter. Uit hetzelfde onderzoek is ook 
gebleken dat de ketenregie door de rechtbank Noord-Nederland heeft geleid tot realisering van een 

uniform en voldoende gefinancierd hulpaanbod per 1 januari 2015. Het overleg tussen rechtbank, 
gemeenten en hulpinstanties heeft een palet van hulpvormen opgeleverd dat goed op elkaar en bij de 
verschillende escalatiegraden van een conflict aansluit.  

  

1.2. Jeugdhulpaanbieders in onze regio geven aan mee te willen werken aan de pilot en hebben de 

volgende interventiebeschrijvingen ingediend  

In deze pilot werken verschillende partijen nauw samen om te komen tot snelle inzet van passende 
jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders in geval van complexe scheidingen. Het gaat hier dus om de 
samenwerking in de keten tussen partijen en beslissers die te maken hebben met ouders in complexe 

scheidingen. Deze partijen zijn:  

• Rechtbank Midden Nederland  

• De Raad van de Kinderbescherming  

• Jeugdhulpaanbieders: De Bascule/Spirit, Stichting Youké, Foss & Partners en Leger des Heils   

• Gemeenten en de Regio Gooi en Vechtstreek.  

In het eerste kwartaal van 2019 zijn alle jeugdhulpaanbieders verzocht om deel te nemen aan deze 

pilot. Aanbieders hebben vervolgens hun interventiebeschrijvingen ingediend die ingezet kunnen 
worden ten behoeve van ouders in complexe scheidingen. Het aanbod dat we opgenomen hebben in 

deze pilot komt overeen met de vraag/wens van de Rechtbank. Deze aanbieders hebben 
gegarandeerde toestroom vanuit de Rechtbank die door de gemeenten wordt gefinancierd.     

   

1.3. Uniform hulpaanbod in de regio en voorwaarden  

Het uniform hulpaanbod in de regio bestaat uit een aantal interventies van een aantal reeds 

gecontracteerde aanbieders. Dit aanbod is op elkaar afgestemd en wordt in alle gemeenten in onze 
regio aangeboden. In geval van een verhuizing door een ouder van de ene gemeente naar de andere,  

wordt het hulpaanbod gecontinueerd. Daarnaast is het uniform hulpaanbod toegankelijk voor alle 
ouders ongeacht hun sociale economische status. Het hulpaanbod is bedoeld voor partijen die 

verwikkeld zijn in complexe scheiding, maar nog niet in de hulpverlening zitten.     

De interventies die we in de pilot hebben opgenomen voldoen aan de voorwaarden die we van te 
voren hebben gesteld. Deze voorwaarden zijn:   

• Goed omschreven interventie  

• Binnen maximaal 5 dagen beschikbaar (contact met de ouder(s))  

• Binnen maximaal 4 weken beschikbaar d.w.z. dat de hulpverlening daadwerkelijk is gestart  

• De continuïteit is gewaarborgd   

• Past binnen het contract, er worden geen extra kosten in rekening gebracht.   

Het hulpaanbod in deze pilot is afgestemd met alle betrokkenen die aan de pilot deelnemen. Het 

betreft voorlopig de volgende interventies:    

1. Ouderschapsbemiddeling (Youké, Spirit, Leger des Heils en Foss & Partners). Inclusief 

SCHIP aanpak door Spirit;  

2. Coaching voor kinderen in echtscheidingssituaties (Spirit, Foss & Partners en                                                     

Leger des Heils)    

3. Programma Ouderschap Blijft 

- Begeleiding omgang (Spirit en Youké) 

- Begeleiding voor ouders zonder omgang (Spirit en Youké)  

4. Parallel ouderschap (Youké en Foss & Partners) 

5. Kinderen uit de Knel ( bestaand groepsaanbod. Nog te ontwikkelen hoe verschillende 

aanbieders dat 2 keer per jaar gezamenlijk kunnen aanbieden)  

6. Integraal traject van onderzoek/intake tot behandeling (nog te ontwikkelen of en hoe dit 

effectief vanuit Rechter ingezet zou kunnen worden en gemonitord.)   
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1.4. De Rechtbank Midden Nederland wil graag hieraan meewerken  

De Rechtbank Midden Nederland waar de gemeenten in onze regio vallen wil graag meewerken aan 

deze pilot, dit gezien de resultaten die in andere arrondissementen zijn geboekt met genoemde 
werkwijze. De Rechtbank investeert zelf in (familie)rechters middels deskundigheidsbevordering om 

hen te equiperen voor de werkwijze in deze pilot. De rechter is in feite -op advies van de Rvdk in 
sommige casussen- ten aanzien van dit hulpaanbod de indicatiesteller. De regie op het 
hulpverleningsproces blijft bij de rechter gedurende het afgesproken hulpverleningstraject. De 

woonplaatgemeente wordt uiteraard op de hoogte gesteld over de in te zetten traject. Dit gebeurt door 
de Regio die de verwijzing van de rechter administratief afhandelt. Dit om te voorkomen dat de 

hulpverlening langs elkaar heen gaat lopen of ‘dubbel’ wordt ingezet.  
  

1.5. Werkproces  

De rechter kan -na instemming van de partijen- ter zitting ouders verwijzen naar een hulpaanbod van 

de hier bovengenoemde interventies. Het is belangrijk dat het voor partijen helder moet zijn waar ze 
mee instemmen. De rechter speelt in dit voortraject een belangrijke rol, omdat hij/zij tijdens de zitting 
de partijen goed en adequaat moet kunnen informeren over de interventie.   

De verwijzing gebeurt zonder tussenkomst van de Uitvoeringsdienst of het Wijkteam. Dit betekent dat 
de rechter niet naar andere  vormen van jeugdhulp mag verwijzen die door de gemeenten zijn 

ingekocht. De rechter kent de inhoud van de verschillende interventies en is in staat om te bepalen bij 
welk conflict welke interventie hoort. Vervolgens stuurt de rechter een proces-verbaal per e-mail (zie 

bijlage 2) naar de Regio. Na  het hulptraject stuurt de jeugdhulpaanbieder de rapportage en het 
resultaat naar de Rechtbank en een afschrift gaat ook naar de RvdK (e-mailadres).       

   

Vanuit de rechterlijke macht is er een voorkeur voor een regionaal aanspreekpunt. Voor de verdeling 
via een carrouselmodel is de Regio ook logischer. De uitvoeringsdienst/wijkteam is beter in staat 

samenhang in de dienstverlening te bewaken. Echter dit zal in hoge mate gezinnen betreffen die nog 
niet in zorg zijn. Om enigszins zicht te hebben en in de nabije toekomst grip te krijgen over de 

toewijzingen vanuit de rechter, worden de gemeenten altijd op de hoogte gesteld door de Regio bij 
elke verwijzing die de rechter doet gedurende deze pilot.        

  

Financiën  

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. De gecontracteerd aanbieders brengen geen extra 

kosten in rekening ten behoeve van deze pilot.    

De werkwijze is preventief en voorkomt mogelijk grotere ingrijpen in gezinnen zoals een 

ondertoezichtstelling en of een uithuisplaatsing.         

  

Uitvoering  

De deelnemende partijen worden geïnformeerd over de werkwijze en de start van deze pilot. De start 
zal naar verwachting eind juni of begin juli zijn. De rechter verwijst partijen naar één van de 

interventies als hij/zij vaststelt, dat er bij partijen instemming bestaat ten aanzien van de deelname aan 
één van de interventies uit het uniform hulpaanbod. De rechter stuurt vervolgens per e-mail het 

ingevulde proces-verbaal naar de Regio Gooi en Vechtstreek. (zie werkproces in bijlage 1).   

 

Evaluatie 

In januari 2020 wordt een tussen evaluatie uitgevoerd. Bij deze evaluatie willen we kijken naar de  

samenwerking tussen partijen die betrokken zijn bij deze pilot. Deze partijen zijn rechtbank Midden 

Nederland, raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorgaanbieders: Spirit, Foss en Partners, Youké 
en Leger des heils, gemeenten en regio Gooi en Vechtstreek. We brengen het volgende in kaart:    

- hoeveel verwijzingen zijn er geweest, 

- wat is de doorlooptijd, 

- wat is er tijdens het proces al uitgewisseld over fouten, 

- wat kan verbeterd, 

- zijn er verwachtingen die niet worden waargemaakt? 

Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd. 

     

Bijlage(n)  

1. Interventiebeschrijvingen diverse aanbieders en werkproces  

2. Proces-verbaal rechtbank Midden Nederland   
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STROOMSCHEMA DOORVERWIJZING MET TERUGRAPPORTAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Front Office regio Gooi en Vechtstreek verzorgt de toewijzing naar de gecontracteerde jeugdhulpaanbieder in 

deze pilot. De woonplaatsgemeente wordt ook geïnformeerd over de toewijzing door de Front Office.   

-1- 

Secretaris vult 

doorverwijzingsformulier in op/na 

zitting. 

-2- 

Formulier gaat naar griffie 

-3- 

Griffie scant formulier en stuurt 

scan naar centrale emailadres 

van de verantwoordelijke 

gemeente. Deze neemt de regie 

over het hulptraject 

e-mailadres regio Gooi en 

Vechtstreek: 

contractbeheer@regiogv.nl 

Front Office regio maakt een 

toewijzing in het DLP en stuurt een 

melding naar de USD/Wijkteam. 

-4- 

Regio Gooi en Vechtstreek  

bevestigd ontvangst formulier 

aan de rechtbank 

 

-6- 

Zaak gaat op de rol in 

afwachting eindrapportage 

-5- 

Griffie print mail 

ontvangstbevestiging en doet die 

in dossier 

 

-7- 

Rechtbank geeft 

tussenbeschikking af; kopie 

naar emailadres 

mailto:contractbeheer@regiogv.nl
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-8- 

De zorgaanbieder neemt binnen 5 

werkdagen contact op met ouders 

om een afspraak te maken. Met 

de ouders worden op basis van 

het proces verbaal  van de 

rechtbank afspraken gemaakt 

over de start van het in dat proces 

verbaal opgenomen  hulptraject  

en over eventuele verdere 

aanvullende hulp. 

-9- 

Hulptraject start 

 

-10- 

Negatief resultaat 
-11- 

Positief resultaat 

-10a- 

Zorgaanbieder  zendt rapportage 

aan betrokken ouders, Rechtbank 

en Raad voor de 

Kinderbescherming 

-11a- 

Zorgaanbieder  zendt rapportage 

aan ouders en rechtbank 

-10b- 

Raad beoordeelt of raadsonderzoek 

gaat plaatsvinden en deelt dit mee 

-11b- 

Rechtbank zet zaak op de rol voor 

uitlating partijen naar aanleiding 

van rapport 

-10c- 

Rechtbank zet zaak op de rol in 

afwachting rapportage of 

mededeling Raad voor de 

Kinderbescherming 

 

-10d- 

Raad voor de Kinderbescherming 

brengt (nader) advies uit of deelt 

mee dat er geen advies komt 

-10e- 

Rechtbank zet zaak opnieuw op 

zitting 
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PROCES-VERBAAL VAN DOORVERWIJZING  

  

RECHTBANK   

  

Afdeling privaatrecht 

Zittingsplaats:  

  

Zaak-rekestnummer:                                       

  

 Op                                     heeft een zitting plaatsgevonden in de zaak tussen  

  

  

Naam:   

  

Adres:  

  

Advocaat:  

  

  

als verzoekende partij,  

  

en  

  

  

Naam:  

  

Adres:  

  

Advocaat:  

  

als verwerende partij.  

  

De rechtbank stelt vast dat er bij partijen instemming bestaat om actief deel te nemen aan  

hulpverlening om aan de beoogde resultaten te werken. De Rechtbank verwijst hen naar het op de 

bijlage geselecteerde hulptraject. De medewerker van de Front Office van de regio Gooi en 

Vechtstreek doet binnen 24 uur na ontvangst van het proces verbaal een toewijzing naar de 

Jeugdhulpaanbieder. De Jeugdhulpaanbieder neemt binnen maximaal 5 werkdagen contact op met 

ouders om een afspraak te maken. Met de ouders worden op basis van de beschikking van de 

rechtbank afspraken gemaakt om het hulptraject vorm te geven zodat de  gewenste resultaten 

kunnen worden behaald. Waar aanvullend wordt naast de inzet van jeugdhulp, de expertise van 

volwassenhulp of mediation ingezet.  

 

Waarvan proces-verbaal.  
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 (de griffier)              (de rechter)  

 Naam kind 1:                                   

  

 Geboortedatum:                                  

  

Staat ingeschreven op het adres bij vader  /   moeder  

  

  

 Naam kind 2:                                   

  

 Geboortedatum:                                  

  

Staat ingeschreven op het adres bij vader  /   moeder  

  

  

 Naam kind 3:                                   

  

 Geboortedatum:                                  

  

Staat ingeschreven op het adres bij vader  /   moeder  

  

  

 Telefoon vader:   06-     emailadres: 

  

 Telefoon moeder:   06-     emailadres: 

  

 

 

Om de gewenste resultaten te halen nemen ouders actief deel aan de volgende vorm(en) van hulp:  

 

 Ouderschapsbemiddeling (alle aanbieders) 

 Coaching voor kinderen in echtscheidingssituaties (Spirit, Foss &Partners en Leger des Heils) 

 Programma ouderschap blijft  

 Gezamenlijk ouderschap na scheiding (Spirit en Youké)  

 Begeleiding voor ouders zonder omgang (Spirit en Youké) 

 Parallel ouderschap (Youké en Foss & Partners) 

 Kinderen uit de Knel  (nog te ontwikkelen)  

 Integraal traject van onderzoek tot behandeling  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Processchema verwijzing naar UHA Gooi en Vechtstreek  

 

 

Tekstblok beschikking doorverwijzing en voorwaardelijke 

onderzoeksopdracht aan de Raad  
  

De rechtbank, zal conform hetgeen partijen daarover ter zitting hebben aangegeven, de 

beslissing met betrekking tot …. aanhouden, teneinde partijen en/of hun minderjarige kinderen 

in de gelegenheid te stellen hulp te ontvangen. De rechtbank verwijst de ouders naar het 

volgende hulptraject: 

 

 Ouderschapsbemiddeling (alle aanbieders) 

 Coaching voor kinderen in echtscheidingssituaties (Spirit, Foss & Partners en Leger des Heils) 

 Programma ouderschap blijft  

 Gezamenlijk ouderschap na scheiding (Spirit en Youké)  

 Begeleiding voor ouders zonder omgang (Spirit en Youké) 

 Parallel ouderschap (Youké en Foss & Partners) 

 Kinderen uit de Knel  (nog te ontwikkelen)  

 Integraal traject van onderzoek tot behandeling  

 

De rechtbank zal een scan van deze beschikking doorzenden aan het e-mailadres behorend bij de 

instantie die het traject/de trajecten zal verzorgen.   

 

De rechtbank stelt vast dat er bij partijen instemming bestaat ten aanzien van hulpverlening om aan 

de beoogde resultaten te werken, en zal hen daarnaar verwijzen.  De medewerker van de Front 

Office van de regio Gooi en Vechtstreek doet binnen 24 uur na ontvangst van het proces verbaal een 

toewijzing naar de Jeugdhulpaanbieder. De Jeugdhulpaanbieder neemt binnen maximaal 5 

werkdagen contact op met ouders om een afspraak te maken. Met de ouders worden op basis van 

de beschikking van de rechtbank afspraken gemaakt om het hulptraject vorm te geven zodat de  

gewenste resultaten kunnen worden behaald. Waar aanvullend wordt naast de inzet van jeugdhulp, 

de expertise van volwassenhulp of mediation ingezet.  

 

De rechtbank verzoekt voorts deze instantie om uiterlijk op de na te melden roldatum, of zoveel 

eerder als mogelijk is, bij de rechtbank de eindrapportage over het verloop het hulptraject in te 

dienen.  

  

De rechtbank zal binnen twee weken na ontvangst deze eindrapportage doorzenden aan de 

advocaten van partijen en hen in de gelegenheid stellen daarop binnen een termijn van twee weken 

te reageren en daarbij aan te geven of zij een nadere zitting noodzakelijk achten.  

  

Indien het traject niet heeft geleid tot een positief resultaat verzoekt de rechtbank de instantie de 

eindrapportage tevens tegelijkertijd te zenden naar de Raad voor de Kinderbescherming regio Gooi 

en Vechtstreek. Aan de hand van de eindrapportage zal de Raad bezien of er een onderzoek van de 

Raad noodzakelijk is. De Raad wordt verzocht binnen twee weken na ontvangst van de 

eindrapportage de rechtbank hierover te informeren en, indien de Raad onderzoek noodzakelijk 

acht, dit te verrichten en daarover bij de rechtbank een rapport in te dienen.  

  

De rechtbank zal binnen twee weken na ontvangst voornoemde informatie van de Raad doorzenden 

aan de advocaten van partijen.   

  

De onderhavige beschikking geldt reeds als opdracht aan de Raad om een onderzoek te verrichten 

indien het traject niet positief wordt afgesloten én de Raad dat onderzoek noodzakelijk acht.  
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BESLISSING  

  

houdt iedere beslissing aan;  

  

verzoekt de hulpverlenende instantie uiterlijk op de rolzitting van … (zie schema  
aanhoudingstermijnen), of zoveel eerder als mogelijk, de eindrapportage over het verloop van 

het hulptraject aan de rechtbank over te leggen;   

  

stelt partijen in de gelegenheid om uiterlijk op de rolzitting van …. (4 weken later) te reageren 

op deze eindrapportage en daarbij aan te geven of zij een nadere zitting noodzakelijk achten; 

verzoekt de Raad bij een niet positief verlopen traject te bezien of raadsonderzoek noodzakelijk 

is en de rechtbank daarover binnen twee weken te informeren, en, indien dat het geval is, een 

onderzoek te verrichten naar…… en daarover bij de rechtbank een rapport in te dienen.  
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1. Ouderschap na scheiding  

Bij Foss & Partners hebben we de expertise om in 8 tot 12 gesprekken onder deskundige 
begeleiding ouders te ondersteunen in de nieuwe situatie die is ontstaan na de scheiding. 
Het uitgangspunt is dat er in deze fase waarbij er nog communicatie mogelijk is tussen 
ouders gekeken wordt naar wat er nodig is voor goede afspraken met elkaar. Dit kunnen 
afspraken zijn met betrekking tot het invullen van de omgang maar ook het informeren 
(psycho-educatie) over onbewuste/bewuste handelingen van ouders die kinderen kunnen 
belasten en hen in loyaliteitsconflict kunnen brengen. We richten ons op onbelaste omgang 
met beide ouders voor de kinderen zodat hun ontwikkeling en hechting met beide ouders niet 
in gevaar komt. Ouders zijn zelfverantwoordelijk voor het resultaat. We inventariseren dan 
ook goed bij de intake of de intrinsieke motivatie van ouders oprecht is om tot constructieve 
afspraken te komen en zij de wensen en belangen van de kinderen centraal hebben staan. 
Wij nemen de verantwoordelijkheid om ouders hier direct op aan te spreken en hen bij 
aanvang van dit traject om 100% inzet toe te zeggen. Ook willen we de ruimte van ouders 
krijgen om indien gewenst door de betrokken begeleider(s) van Foss & Partners, de kinderen 
te kunnen spreken om hun wensen en verlangens te inventariseren en zoveel mogelijk in te 
willigen. 

  

Foss & Partners – integrale traject voorveld Ambulante Jeugdhulp  
Behandelduur in weken  5 
Contacten per week  1  
Clientcontacttijd per week in uren  1 
Totaal clientcontact tijd (CCT, in uren)  5 
Totaal indirect-clientgebonden tijd (indirect-CGT, in uren)  5 
Totaal uren hele behandeling (CCT en indirect-CGT, in uren) 10 

Foss & Partners – 1. Ouderschap naar scheiding  Ambulante Jeugdhulp  
Behandelduur in weken  24  
Contacten per week   0,5  
Clientcontacttijd per week (uren)  0,5 uur  
Totaal clientcontact tijd (CCT, in uren)  12 
Totaal indirect-cliëntgebonden tijd (indirect-CGT, in uren)  6 

Totaal uren hele behandeling (CCT en indirect-CGT, in uren) 18 
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2. Coaching kinderen in echtscheidingssituaties 

Foss & Partners biedt trajecten aan waarbij wij kindercoaches inzetten. Dit traject biedt de 
mogelijkheid aan kinderen om na een eerste ‘klik gesprek” waarbij er tussen kind en coach 
een verkennend gesprek is of er voldoende vertrouwen is om samen verder te gaan. Bij het 
tweede gesprek zal er met het kind of de kinderen gesproken worden over de nieuwe situatie 
die is ontstaan voor hen. Het kind zal in dit gesprek zoveel mogelijk zelf vertellen wat er 

speelt   

Belangrijke vragen die we met de kinderen zullen bespreken zijn:  

1. Hoe gaat het nu met jou? 
2. Wat is er allemaal veranderd voor je? 
3. Wat zijn moeilijke dingen/momenten voor jou op dit moment? 
4. Wat doe jij allemaal om je ouders te helpen? (onderzoeken van parentificatie) 
5. Wat heb je nodig en wat zou je willen? 
6. Is er iemand die jou hierbij kan helpen (informeel netwerkonderzoeken JIM methodiek) 

De kindercoach bij Foss & Partners heeft veel ervaring met dit soort vragen van kinderen en 
sluit aan bij de belevingswereld van het kind. De coach zal goed luisteren naar de kinderen 
en een vertaalslag maken naar wat de kinderen graag willen. De coach kan door middel van 
samen tekenen met de kleintjes of samen een spel doen met de wat grotere kinderen of een 
goed gesprek met pubers hen zoveel mogelijk door het proces van de scheiding helpen. 

 
  
3. Begeleide omgang 

Foss& Partners kan hierin voorzien. Vanuit de expertise die in huis is van medewerkers die 
ervaring hebben opgedaan bij Save en onze ervaren intensief ambulante gezins-werkers. 
Uiteraard moet deze vorm van omgang geborgd zijn met de juiste locatie/ruimtes waarin 
deze omgang plaats kan vinden.  

Foss & Partners – 2. Coaching kinderen in 
echtscheidingssituaties  

Ambulante Jeugdhulp  

Behandelduur in weken  12  
Contacten per week  1 
Clientcontacttijd per week (uren)  1,5 
Totaal clientcontact tijd (CCT, in uren)  18 
Totaal indirect-clientgebonden tijd (indirect-CGT, in uren)  6 
Totaal uren hele behandeling (CCT en indirect-CGT, in uren) 24 

Foss & Partners – 3. Begeleide omgang   Ambulante Jeugdhulp  
Behandelduur in weken  26 – 36  
Contacten per week  1 a 2  
Clientcontacttijd per week (uren)  2 a 4  
Totaal clientcontact tijd (CCT, in uren)  104 - 144 
Totaal indirect-cliëntgebonden tijd (indirect-CGT, in uren)  26 – 36  

Totaal uren hele behandeling (CCT en indirect-CGT, in uren) 130 – 180  

Foss & Partners – 4. Begeleiding voor ouder zonder 
omgang  

Ambulante Jeugdhulp  
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4. Begeleiding voor ouder zonder omgang  

Foss & Partners kan in een traject van 10 gesprekken deze ouders weer in positie brengen 
en hem/haar adviezen en ondersteuning bieden om hun ouderrol weer op te pakken. Hierbij 
gaan we uit van het contextuele gedachtegoed waarbij we deze ouders weer in staat stellen 
om verdienste op te bouwen. Dit door hen alles in het werk te laten blijven stellen om contact 

te houden met hun kinderen, op welke wijze dan ook. Wij zullen deze ouders erkennen in het 
gevoel van onrecht en helpen om dit gevoel van onmacht om te buigen in het dragelijker 
maken van de situatie. Bovenstaande training biedt veel handvatten aan professionals voor 
ondersteuning bij ouders die formeel wel gezag en omgang hebben maar hun kinderen niet 
zien. Het gaat hierbij veelal om ouderonthechting, een kwestie die centraal gesteld wordt in 
het verslag ‘Scheiden zonder schade’ van Rouvoet. Foss & Partners heeft hiervoor De 
betreffende expertise beschikbaar. 

 
5. Traject kind uit de knel 
Foss & Partners onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om deze interventie aan te 
bieden. Er is een aantal kandidaten die zich voor deze methodiek hebben aangemeld bij 
Foss & Partners. Zij zijn getraind door het Lorentz Huis en hebben veel ervaring. 
 

6. Ouderschapsbemiddeling/begeleiding 

Foss & Partners heeft gecertificeerde bemiddelaars en begeleiders ter beschikking. De 
ouderschapsbemiddelaar leert ouders onderhandelen over afspraken, die onder meer leiden 
tot een overeenkomst over gezag, verblijf en/of kosten voor hun kind(eren). Hiermee kunnen 
ouders hun verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen. 

Soms blijkt tijdens dit proces dat éen ouder nog te kwaad of te gekwetst is om dit proces 
goed te kunnen doorlopen. Dan biedt Foss & Partners ouderschapsbegeleiding aan. Hierbij 
helpen we om hun rol als ouders en ex-partners los te koppelen van elkaar. Hierbij laten we 
de verwachting los dat ouders eerst moeten communiceren alvorens er weer stappen 
kunnen worden gezet richting een duurzame oplossing voor de kinderen. Uitgangspunt is dat 

Behandelduur in weken  36 
Contacten per week  1 
Clientcontacttijd per week (uren)  1,5 
Totaal clientcontact tijd (CCT, in uren)  54  
Totaal indirect-cliëntgebonden tijd (indirect-CGT, in uren)  18  
Totaal uren hele behandeling (CCT en indirect-CGT, in uren) 72 

Foss & Partners – 5. Traject KIES / kind uit de knel  Ambulante Jeugdhulp  
Behandelduur in weken  12  
Contacten per week  1 
Clientcontacttijd per week (uren)  1,5 
Totaal clientcontact tijd (CCT, in uren)  18 
Totaal indirect-cliëntgebonden tijd (indirect-CGT, in uren)  6 
Totaal uren hele behandeling (CCT en indirect-CGT, in uren) 24 

Foss & Partners – 6. Ouderschapsbemiddeling & Parallel 
ouderschap  

Ambulante Jeugdhulp  

Behandelduur in weken  36 
Contacten per week  1 
Clientcontacttijd per week (uren)  1,5 
Totaal clientcontact tijd (CCT, in uren)  54  
Totaal indirect-cliëntgebonden tijd (indirect-CGT, in uren)  18  
Totaal uren hele behandeling (CCT en indirect-CGT, in uren) 72 
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kinderen recht hebben op contact met beide ouders (tenzij onomstotelijk het tegendeel is 
aangetoond).  

 
 
Integrale traject voorveld  
 
Foss & Partners heeft de expertise om middels 5 gesprekken met gedegen onafhankelijke 
vraagverheldering vanuit meerzijdige partijdigheid in gesprek met ouders en kind te 
onderzoeken welk hulpaanbod het best aansluit. 
Foss & partners is van mening dat alleen met gedegen onderzoek door opgeleide experts de 
juiste aansluitende hulpverleningsvorm kan worden aangeboden. Het vervolgaanbod is dan 
beter afgestemd op de onderliggende problematiek die vaak niet bij een eerste kennismaking 
naar boven komt. Voor alle betrokkenen in een scheidingssituatie is het belang hiervan dat 
zij niet van het kastje naar de muur gaan shoppen, en er meer bewust en goed overwogen 
gekozen kan worden voor het meest wenselijke en haalbare traject in de verdere afhandeling 
van de scheiding. Alle onderstaande modules zijn afhankelijk van een juiste inschatting van 
de problematiek door ervaren hulpverleners op dit vlak. 
 

Youké -  Ouderschap Blijft Ambulante Jeugdhulp  
Behandelduur (weken) 32 
Contactfrequentie per week 1 

- Waarvan uren HBO  
- Waarvan uren HBO+ 108 
- Waarvan uren WO 7 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  10.212 
Niveau ambulante jeugdhulp  

Korte samenvatting van de interventie 
Bij de interventie Ouderschap blijft Youké  krijgen ouders hulp bij het op gang brengen van 
de omgangsregeling door middel van bemiddeling van begeleide – naar onbegeleide 
omgang volgens de door ouders overeengekomen afspraken. Er zijn twee trajecten die 
parallel lopen, enerzijds het op gang brengen van contactherstel en omgang tussen het kind 
en de uitwonende ouder en anderzijds het inzetten van de bemiddeling. 
 
Doelgroep  
Algemene doelgroep typering:  
Gescheiden ouders en hun kind(eren) in de leeftijd van 0 – 18 jaar waarbij omgang met de 
uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt als gevolg van (chronische) 
conflicten tussen de ouders.   
 
Instroomcriteria:  

 De omgangsregeling is gestopt door één van de ouders, of wordt nauwelijks tot niet 
uitgevoerd of gaat gepaard met heftige conflicten tussen de ouders (waarvan het kind 
getuige is);  

 Vanuit Rechtbank, gezinsvoogd of advocaat van één van de ouders wordt een ‘dringend 
dan wel dwingend’ advies gegeven aan de ouders om tot omgang te komen; 

 Eerdere pogingen zowel op eigen initiatief van ouders als door inzet van al dan niet 
beschikte hulpverlening om de omgangsregeling uit te voeren en/of de conflicten tussen 
de ouders te verminderen hebben niet of nauwelijks effect gehad; 

 De ouders of één van de ouders is/zijn beperkt gemotiveerd, om hulpverlening met 
betrekking tot de omgangsregeling te accepteren; 

 Kinderen hoeven (nog) geen problemen te laten zien. Zij bevinden zich echter wel in een 
situatie waarin sprake is van gestagneerde omgang en strijd tussen de ouders en lopen 
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in die zin een verhoogd risico op het ontwikkelen van zowel internaliserende als 
externaliserende problemen.   

 
Contra-indicaties:  

 Ouders zijn niet bereid om gezamenlijk bemiddelingsgesprekken te doorlopen, ondanks 
dwang of drang; 

 Er is een geschat risico op blijvende en/of niet hanteerbare onveiligheid voor het kind 
en/of hulpverleners; 

 Onvermogen van de ouders om tot gedragsverandering te komen (voor zover dit blijkt 
tijdens de screening of in de loop van de contacten) bijv. op grond van ernstige 
psychiatrische beperkingen, persoonlijkheidsproblemen, cognitieve beperkingen of door 
verslavingsproblematiek; 

 Tijdens de begeleide omgang kan er tussen ouder en kind niet in dezelfde taal worden 
gecommuniceerd worden als die van de omgangsbegeleider.  

 
Leeftijdgrenzen:  
Ouders met hun kinderen van 0 – 18 jaar. 
 
Doel 
Hoofddoel:  

 Het kind heeft omgang met de uitwonende ouder volgens de door ouders 
overeengekomen afspraken. Onder omgang wordt face-to-face contact tussen de 
uitwonende ouder en kind verstaan.  

 
Subdoelen gericht op het handelen tussen de ouders zijn: 

 Ouders communiceren in aanwezigheid van en met het kind op een niet belastende 
manier over de andere ouder; 

 Ouders communiceren en handelen vanuit hun positie als ouder van het kind en kunnen 
hun conflicten als ex-partners beheersen. 

 
Subdoel gericht op de relatie tussen ouder en kind: 

 Het kind mag tegen beide ouders praten over beide ouders en daarbij positieve 
ervaringen benoemen.  
 

Aanpak en fasering 
Fase: intake tot hulpverleningsplan 
In de eerste 4 weken vinden een aantal gezamenlijke en individuele gesprekken plaats met 
ouders en hulpverlener/bemiddelaar. Tevens vindt er een kennismakingscontact met het kind 
en de omgangsbegeleider in de ruimte waarin de omgang gaat plaatsvinden. 
Fase: behandeling 
De omgang/bemiddelingsfase (26 weken) bevat twee trajecten die parallel lopen, namelijk 
enerzijds het op gang brengen van de omgang tussen het kind en de uitwonende ouder en 
anderzijds het inzetten van de bemiddeling. De omgang wordt begeleid door een 
omgangsbegeleider, de bemiddeling wordt door een bemiddelaar uitgevoerd. De contacten 
tussen kind en bezoekende ouder en de bemiddelingsgesprekken met de ouders vinden om 
en om plaats (ieder eens in de twee tot vier weken). 
  
Fase: afronden en afsluiten 
In de afrondingsfase (4 weken) worden de door ouders gemaakte afspraken vastgelegd. 
Youké - Ouderschap na scheiding; 
ouderschapsbemiddeling 

Ambulante Jeugdhulp  

Behandelduur (weken) 34 
Contactfrequentie per week 1 

- Waarvan uren HBO  
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- Waarvan uren HBO+ 85 
- Waarvan uren WO 5 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  7.992 
Niveau ambulante jeugdhulp  

Korte samenvatting van de interventie 
Interventie ‘Ouderschapsbemiddeling (OSB)’ Youké is voor gescheiden ouders die 
verwikkeld zijn in een complexe scheidingsstrijd. Er zijn ernstige contact- en communicatie 
problemen en de complexe scheiding heeft geleid tot ontwikkelingsproblemen bij het kind. 
Deze interventie richt zich op het normaliseren van de relatie tussen ouders en het 
reorganiseren van het ouderschap. 
 
Doelgroep  
Algemene doelgroep typering:  
Gescheiden ouders die verwikkeld zijn in een complexe scheidingsstrijd waar ernstige 
contact- en communicatieproblemen spelen en waarbij de complexe scheiding heeft geleid 
tot ontwikkelingsproblemen van het kind. De hulp richt zich op ouders. De stem van het kind 
(4 – 18 jaar) wordt gehoord in twee gesprekken. 
 
Instroomcriteria:  

 Ouders van kinderen van 0 – 18 jaar die verwikkeld zijn in een complexe scheiding; 

 Waarbij ouders in een hevige en aanhoudende strijd zijn om het kind / de kinderen;  

 Waar ernstige contact- en communicatieproblemen spelen tussen ouders die een 
negatief effect hebben voor het kind / de kinderen; 

 Waarbij de complexe scheiding leidt of heeft geleid tot ontwikkelingsproblemen van het 
kind / de kinderen. 

Contra-indicaties:  

 Als in de 1e fase (vaststellen bemiddelbaarheid en toeleiding naar OSB) lopende 
rechtszaken en/of procedures door ouders niet worden opgeschort of afgerond; 

 Als ouders niet samen in dezelfde ruimte met elkaar in gesprek kunnen; 

 Als (één van de) ouder(s) de Nederlandse taal niet spreekt.  
Leeftijdgrenzen:  
Ouders met kinderen van 0 – 18 jaar; 
Kinderen vanaf 4 jaar. 
 
Doel 
1e fase: het is duidelijk of er voldoende basis is bij beide ouders om te kunnen starten met 
ouderschapsbemiddeling (2e fase); 
2e fase: ouders kunnen met elkaar communiceren en tot afspraken komen over de uitvoering 
van hun ouderschap en opvoeding van de kinderen.    
Subdoelen afhankelijk van de ouders.  
 
Aanpak en fasering 
De interventie bestaat uit 3 fases en wordt door twee jeugdzorgwerkers uitgevoerd waarvan 
één de functie van ouderschapsbemiddelaar uitvoert in de 2e fase.  
 
Fase: intake tot start hulp 
In deze fase van 8 weken vinden 2 gezamenlijke en 2 individuele gesprekken met ouders en 
het wensgesprek met het kind / de kinderen met de hulpverlener plaats. Als ouders 
bemiddelbaar zijn, gaan zij de fase van ouderschapsbemiddeling in. Als ouders niet 
bemiddelbaar zijn, wordt besproken welke passende hulp nodig is (bijv. parallel ouderschap) 
en door wie de hulp kan worden ingezet.  
 
Fase: behandeling 
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In deze fase van 16 weken vinden tweewekelijks bemiddelingsgesprekken plaats met ouders 
en de ouderschapsbemiddelaar. 
 
Fase: afronden en afsluiten 
In deze afrondende fase van 8 weken neemt de jeugdzorgwerker het weer over en vinden: 
een gezamenlijk gesprek met ouders, het gesprek met het kind / de kinderen en het 
eindgesprek met ouders plaats.  
Youké - Begeleiding voor ouder zonder 
omgang; parallel ouderschap 

Ambulante Jeugdhulp  

Behandelduur (weken) 18 
Contactfrequentie per week 1/3 

- Waarvan uren HBO  
- Waarvan uren HBO+ 44 
- Waarvan uren WO 4 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  4.262,40 
Niveau ambulante jeugdhulp  

 

Korte samenvatting van de interventie 
Parallel ouderschap’ is een individuele, kortdurende  vorm van ouderbegeleiding. De hulp 
richt zich voornamelijk op hoe de individuele ouder uit de greep van het conflict kan blijven 
en zich kan richten op de orde van het ouderschap, de ouder-kindrelatie.  
 
Doelgroep  
Algemene doelgroep typering:  
Bestemd voor ouders die al eerder of meerdere vormen van scheidingshulp hebben gehad 
en waar de communicatie niet is verbeterd en het strijdkader zo krachtig is dat gezamenlijke 
gesprekken met ouders niet meer mogelijk zijn.  
 
Instroomcriteria:  

 Het strijdkader van ouders is dermate overheersend dat gezamenlijke gesprekken niet 
meer mogelijk zijn.  

 De ouder is bereid zich te richten op haar / zijn eigen ouderschap. 

 De ouder heeft de motivatie om eenzijdig te stoppen met de strijd.  

 Als ouder(s) al eerder of meerdere vormen van scheidingshulp hebben gehad. 
 
Contra-indicaties:  

 Als ouders (minimaal) met elkaar in gesprek en in overleg  kunnen. 
 
Leeftijdgrenzen:  
Ouders met kinderen van 0 – 18 jaar; 
 
Doel 
Het lukt moeder / vader als individuele ouder het strijdkader op de achtergrond te houden, 
waarbij zij / hij als solo ouder  de kinderen  zo min mogelijk van de strijd laat merken. Haar of 
zijn focus zal als moeder / of vader gericht zijn op de kinderen in plaats van op de andere 
ouder. 
 
Aanpak en fasering 
Parallel ouderschap’ is een individuele vorm van ouderbegeleiding. De begeleiding richt zich 
voornamelijk op hoe de individuele ouder uit de greep van het conflict kan blijven en zich kan 
richten op de orde van het ouderschap, de ouder-kindrelatie. In een aantal gesprekken 
bespreken ouder en hulpverlener onderwerpen die nodig zijn om de doelen te behalen, geeft 
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de hulpverlener psycho-educatie en bespreekt hoe het netwerk de ouder kan ondersteunen. 
Dit aanbod kan enkel worden ingezet als de ouder hier echt voor kiest; dus ook als de 
andere ouder hier niet voor kiest. De hulpverlener begeleidt de ouder om focus te houden op 
wat de ouder zelf doet als ouder en dat deze ouder geen invloed heeft op de andere ouder. 
Spirit - Ouderschap blijft bemiddeling         Ambulante Jeugdhulp 
Behandelduur (weken) 39 
Contactfrequentie per week 1 keer per 2 weken 

- Waarvan uren HBO 60 
- Waarvan uren HBO+  
- Waarvan uren WO 13,5 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt   
Niveau ambulante jeugdhulp  

 

Korte samenvatting van de interventie 
Bemiddeling tussen ouders kan ingezet worden tijdens of na de scheiding. De bemiddeling 
heeft als doel om de communicatie te verbeteren. Er zullen oplossingen bedacht gaan 
worden om de blokkades in de communicatie op te heffen. Ouders worden ondersteund om 
elkaar niet meer in de rol van ex-partner aan te spreken maar als collega-ouder.  
Het wordt veelal ingezet wanneer ouders na scheiding niet tot afspraken kunnen komen of 
waarbij bestaande afspraken niet werkbaar zijn en waarbij de communicatie slecht verloopt 
waardoor kinderen in de knel dreigen te komen. De effecten voor jeugdigen kunnen daardoor 
tot uiting komen in bijvoorbeeld gedragsproblematiek, slechte schoolprestaties of uitval op 
school. 
Bemiddeling tijdens of na scheiding kan ook ingezet worden voor gesprekken tussen ouders 
en kinderen, ouders en stiefouders, ouders en het netwerk. 
 
Doelgroep  
Algemene doelgroep typering: Ouders die na een scheiding niet tot afspraken kunnen 
komen.  
 
Instroomcriteria:  
Contra-indicaties:  

- wanneer er geen mogelijkheid is tot leren of reflectie door verslaving, psychiatrie of 
LVB 

- wanneer de nederlandse taal niet gesproken kan of wil worden door een ouder 
tijdens de omgang en bemiddeling 

- wanneer lopende rechtszaken conflicteren met de werkdoelen van spirit bemiddelt 
 
Leeftijdgrenzen:  
nvt 
 
Doel 
Het doel is om verstoorde relaties te herstellen (relatie als ouders ipv als partners), de 
communicatie te verbeteren tot gezamenlijke afspraken te komen, waardoor de jeugdige 
geen of minder negatieve gevolgen ervaart.  
 
Aanpak en fasering 
Tijdens de gesprekken wordt gewerkt aan communicatieherstel tussen beide ouders en aan 
contactherstel tussen uitwonende ouder en kind. Hierbij wordt systeemgericht gewerkt en 
gebruik gemaakt van mediationtechnieken, oplossingsgerichte technieken, motiverende 
gespreksvoering, betrekken van het netwerk en psycho-educatie.  
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Een traject bestaat uit  een intake, bemiddelingsfase en een afrondende fase. Tijdens het 
traject  vinden er ook kindgesprekken plaats. Het doel van deze gespreken is om de stem 
van het kind te versterken en een prominente plek te geven in de afspraken die ouders 
maken.  
 
Spirit - Ouderschap blijft begeleide 
omgang            

Ambulante Jeugdhulp 

Behandelduur (weken) 26 
Contactfrequentie per week 1 keer per 2 weken 

- Waarvan uren HBO 75 
- Waarvan uren HBO+  
- Waarvan uren WO 7,5 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  € 6381 

Niveau ambulante jeugdhulp  

 

Korte samenvatting van de interventie 
Middels begeleide omgang willen wij kinderen en ouders de mogelijkheid bieden tot 
contactherstel met een van de ouders. Kinderen die de uitwonende ouder lange tijd niet 
hebben gezien, hebben vaak een negatief gekleurd beeld van de uitwonende ouder. Het is 
van belang dat de thuiswonende ouder daarom toestemming geeft aan het kind om weer 
contact te hebben met de uitwonende ouder.  
Voorafgaand hieraan starten we met gesprekken met beide ouders om tot gezamenlijke 
afspraken te komen in het belang van het kind. Bij afspraken over de omgangsregeling wordt 
gewerkt aan het herstel van de communicatie tussen de ouders, en het herstellen van het 
contact tussen uitwonende ouder en het kind, op een dusdanige manier dat het kind loyaal 
kan zijn naar beide ouders. 
 
Doelgroep  
Algemene doelgroep typering: (groot-) ouder en Kind(eren) 
 
Instroomcriteria:  
Contra-indicaties:  
Leeftijdgrenzen: 0-23 
 
Doel 
Toewerken naar veilige en prettige omgang tussen ouder en kind, waarbij ouders de omgang 
zelf kunnen vormgeven. 
 
Aanpak en fasering 
De hulpverlener richt zich op het verkrijgen van informatie, biedt ondersteuning en inzicht en 
probeert de perceptie en gedrag van ouders positief te beïnvloeden. 
Er wordt gewerkt vanuit de principes van meervoudige partijdigheid, oplossingsgericht 
werken en mediation gesprekstechnieken.  
De hulpverlener probeert meer zicht te krijgen op het contact tussen ouder en kind en brengt 
advies uit aan ouders en eventueel de kinderrechter over de wijze waarop het contact tussen 
het kind en de uitwonende ouder vorm gegeven kan worden.  
Zij kunnen daarbij video inzetten indien wenselijk en zij kunnen de veiligheid waarborgen 
tijdens de bezoekregeling.  
De hulpverlener begeleid  ouders in het versterken van de onderlinge communicatie. 
Er wordt naar toe gewerkt dat de ouders na de begeleide omgang zelf in staat zijn de 
omgang tussen de uitwonende ouder en het kind vorm te geven.  
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De begeleide omgang is voor beide ouders heel spannend. Daarom bereiden we beide 
ouders voor en starten we met een apart gesprek met beide ouders en voeren gedurende 
het traject zoveel mogelijk de gesprekken samen en indien nodig apart. Het is van belang dat 
de thuiswonende ouder toestemming geeft aan het kind om weer contact te hebben met de 
uitwonende ouder.  
Duur en verloop: 

 Gemiddeld 10 begeleide contactmomenten tussen ouder-kind 

 Intake gesprek met beide ouders apart en samen 

 Na iedere twee contactmomenten vindt een oudergesprek plaats waarin de 
voortgang besproken wordt.  

Spirit - Ouderschapsbemiddeling Ambulante Jeugdhulp 
Behandelduur (weken) 26 
Contactfrequentie per week 1 keer per 2 weken 

- Waarvan uren HBO 42,5 
- Waarvan uren HBO+  

- Waarvan uren WO 7,5 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  € 3904,50 
Niveau ambulante jeugdhulp  

 

Korte samenvatting van de interventie 
Bemiddeling tussen ouders kan ingezet worden tijdens of na de scheiding. Het wordt veelal 
ingezet wanneer ouders na scheiding niet tot afspraken kunnen komen of waarbij bestaande 
afspraken niet werkbaar zijn en waarbij de communicatie slecht verloopt waardoor kinderen 
in de knel dreigen te komen. Met als doel om verstoorde relaties te herstellen (relatie als 
ouders ipv als partners), de communicatie te verbeteren en tot gezamenlijke afspraken te 
komen) 
Doelgroep  
Algemene doelgroep typering:  
Bemiddeling tijdens of na scheiding kan ook ingezet worden voor gesprekken tussen ouders 
en kinderen, ouders en stiefouders, ouders en het netwerk. 
Instroomcriteria:  
Contra-indicaties:  

 wanneer er geen mogelijkheid is tot leren of reflectie door verslaving, psychiatrie of 
LVB 

 wanneer de nederlandse taal niet gesproken kan of wil worden door een ouder 
tijdens de omgang en bemiddeling 

 wanneer lopende rechtszaken conflicteren met de werkdoelen van spirit bemiddelt 
 

Leeftijdgrenzen: in principe geen 
 
Doel 
 Het doel is om verstoorde relaties te herstellen (relatie als ouders ipv als partners), de 
communicatie te verbeteren tot gezamenlijke afspraken te komen, waardoor de jeugdige 
geen of minder negatieve gevolgen ervaart. 
 
Aanpak en fasering 
Tijdens de gesprekken wordt gewerkt aan communicatieherstel tussen beide ouders. Hierbij 
wordt systeemgericht gewerkt en gebruik gemaakt van mediationtechnieken, 
oplossingsgerichte technieken, motiverende gespreksvoering, betrekken van het netwerk en 
psycho-educatie.  
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Een traject bestaat uit  een intake, bemiddelingsfase en een afrondende fase. Tijdens het 
traject  kunnen er ook kindgesprekken plaats vinden. Het doel van deze gespreken is om de 
stem van het kind te versterken en een prominente plek te geven in de afspraken die ouders 
maken. 
 
 
 
Spirit - SCHIP aanpak Ambulante Jeugdhulp  
Behandelduur (weken) 26 
Contactfrequentie per week 1 keer per 2 weken 

- Waarvan uren HBO 42,5 
- Waarvan uren HBO+  
- Waarvan uren WO 7,5 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  € 3904,50 
Niveau ambulante jeugdhulp  

 

Korte samenvatting van de interventie 
Wanneer een echtscheiding afglijdt naar een vechtscheiding gaat alle aandacht uit naar het 
conflict en in veel mindere mate naar het verlies van de relatie. Het doel van de SCHIP-
aanpak is juist om de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden, niet meer als 
liefdespartners maar als ‘partners in ouderschap’. Tijdens het traject van de SCHIP-aanpak 
is er aandacht voor: postrelationele rouw, erkenning van wederzijdse kwetsuren en herstel 
van vertrouwen.  
Doelgroep  
Algemene doelgroep typering: ouders die na de scheiding rouwen om het verlies van de 
relatie.  
 
Instroomcriteria:  
Contra-indicaties:  

 wanneer er geen mogelijkheid is tot leren of reflectie door verslaving, psychiatrie of 
LVB 

 wanneer de Nederlandse  taal niet gesproken kan of wil worden door een ouder 
tijdens de omgang en bemiddeling 

 wanneer lopende rechtszaken conflicteren met de werkdoelen van spirit bemiddelt 
 
Leeftijdgrenzen: Geen 
 
Doel 
Doel de SCHIP-aanpak is ontwikkeld om ouders in staat te stellen samen het postrelationele 
rouwtraject aan te gaan en escalaties te voorkomen. Hiermee kan voorkomen worden dat 
het stel (door allerlei escalaties) in een vechtscheiding belandt. 
 
Aanpak en fasering 
De afkorting SCHIP  heeft overigens de volgende betekenis: 

 fase 1: Samenkomen 
 fase 2: Conflict- en verliesverheldering 
 fase 3: Helpend Horen 
 fase 4: Intergratie 
 fase 5: Partners 
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Spirit - Coaching voor kinderen in 
echtscheidingssituaties 

Ambulante Jeugdhulp  

Behandelduur (weken)  
Contactfrequentie per week 1 maal 

- Waarvan uren HBO 100 
- Waarvan uren HBO+  
- Waarvan uren WO  
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  € 952,50  
Niveau ambulante jeugdhulp  

 

Korte samenvatting van de interventie 
JES is een preventieve training voor kind en ouders, na scheiding. Blijvend ouderschap, 
contact tussen ouders en kind en het welzijn van alle betrokken staat centraal. Door hiervoor 
zorg te dragen, kan een kind zich zo goed mogelijk blijven ontwikkelen, ondanks het 
meemaken van deze ingrijpende gebeurtenis. Kinderen leren om te gaan met emoties en de 
veranderingen in het dagelijks leven, er is aandacht voor het belang van het contact met 
beide ouders, maar de kinderen leren ook rekening te houden met hun eigen wensen en 
verlangens. 
Middels drama, spel, tekenen en werkbladen worden aan de thema’s gewerkt. 
Zowel kinderen als ouders werken met de metafoor van de brug. De pijlers verbeelden de 
huizen van de ouders. Voor de kinderen dient er een brug te komen, zodat zij zo goed en 
makkelijk mogelijk van de ene ouder naar de andere kunnen. De kinderen werken aan het 
bouwen van de brug, door zogenaamde bouwstenen te verzamelen. Een bouwsteen kan zijn 
dat een kind weet wat het kan doen als het verdrietig is, of als het iets moeilijks durft te 
vragen aan een ouder. Bij het bouwen van een brug wordt uitgegaan van de mogelijkheden 
binnen een gezin, waarbij rekening wordt gehouden met alle betrokken. 
 
Doelgroep  
Algemene doelgroep typering: Preventieve training voor kind en ouders.  
Instroomcriteria: In potentie normaal begaafd 
Contra-indicaties:  
- Geen broertjes of zusjes in dezelfde groep (dit wordt per aanmelding bekeken) 
- Geen  van toestemming van de verzorgende ouder 
- Kind heeft een verstandelijke beperking 
- Kind heeft een ontwikkelingsstoornis, zoals ASS of ADHD** 
-Kind is ongemotiveerd voor deelname 
- Bij ouders is sprake van ernstige psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek 
** Voor deze kinderen achten wij individuele begeleiding meer zinvol. Hiervoor kan !Jes als 
uitgangspunt gebruikt worden. 
 
Leeftijdgrenzen: Kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar 
 
Doel  
!JES het brugproject is een preventieve training en heeft als hoofddoel kinderen te leren 
omgaan met de gevolgen van de echtscheiding van hun ouders zodat zij zich 
leeftijdsadequaat kunnen blijven ontwikkelen. De nadelige effecten van het meemaken van 
een scheiding, zoals het ontwikkelen van emotionele en/of gedragsproblemen, worden 
voorkomen.  



Pilot Uniform hulpaanbod Gooi en Vechtstreek  

 

 
Aanpak en fasering 
Training van 8 kinderbijeenkomsten, 3 ouderbijeenkomsten en een afronden  gesprek. In de 
training zitten minimaal 8 deelnemers.  
 
Kinderen en ouders krijgen informatie en leren vaardigheden aan die zij nodig hebben in 
de situatie die door de scheiding is ontstaan. Zij leren daardoor samen vorm te geven aan 
deze nieuwe situatie. 

De kinderen komen zeven keer in een groep (6-8 kinderen) bij elkaar. Zij krijgen informatie 
over wat hen te doen staat tijdens de periode van de scheiding. Zij leren bijvoorbeeld om 
te gaan met hun (nieuwe) gevoelens en leren vaardigheden aan om te vertellen wat voor 
hen belangrijk is. Er wordt speels en praktisch gewerkt. De metafoor van de brug loopt als 
een rode draad door het programma. De brug symboliseert voor de kinderen de 
verbinding tussen de huizen van hun vader en moeder. De kinderen werken aan het 
bouwen van die brug. 

Voor ouders zijn er drie groepsbijeenkomsten, parallel aan de training voor kinderen. Zij 
krijgen voorlichting over de gevolgen van een scheiding voor hun kind, over ouderschap 
en over opvoeden na scheiding. Dit helpt ouders hun kind bij te staan in de periode 
rondom de scheiding. 

Leger des Heils - 
Ouderschapsbemiddeling  

Ambulante Jeugdhulp  

Behandelduur (weken) 36 weken  
Contactfrequentie per week  

- Waarvan uren HBO 75 
- Waarvan uren HBO+  

- Waarvan uren WO 6 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  6248,-  
Niveau ambulante jeugdhulp 1 

 
Korte samenvatting van de interventie 
Deze interventie richt zich op het maken van afspraken met ouders over zaken betreffende 
de opvoeding en omgang m.b.t. de kinderen, waar ouders samen niet uitkomen 
(ouderschapsplan). Het belang van het kind en zijn recht op omgang met beide ouders staan 
daarbij centraal. Tevens richt de ouderschapsbemiddelaar zich( m.b.v. mediationtechnieken) 
op het verbeteren van de communicatie tussen ouders, in het belang van hun kinderen. Er 
wordt een duidelijke fasering in de gespreksopbouw gehanteerd en een geprotocolleerd 
programma gevolgd. Ouderschapsbemiddeling/ begeleide omgang vindt wekelijks plaats in 
een gesprek van anderhalf uur.  
  
Doelgroep 
 
Algemene doelgroep typering. 
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar van ouders die in een vechtscheiding zijn verwikkeld. 
 
Instroomcriteria 

- Kinderen hebben geen onbelast contact met beide ouders. 
- Vanuit rechtbank, GI, gemeentelijke voorziening of advocaat wordt een ‘dringend dan 

wel dwingend’ advies gegeven aan de ouders om tot omgang te komen.  
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- Kinderen bevinden zich in een situatie waarin er sprake is van gestagneerde omgang 
en strijd tussen de ouders en lopen in die zin een verhoogd risico op het ontwikkelen 
van zowel internaliserende als externaliserende problematiek.  

- De omgangsregeling is gestopt door één van de ouders, of wordt nauwelijks tot niet 
uitgevoerd of gaat gepaard met heftige conflicten tussen de ouders (waarvan het kind 
getuige is. 

 
Contra-indicaties 

- Er is een geschat risico op blijvende en/of niet hanteerbare onveiligheid van kind 
en/of hulpverleners. 

- Er is sprake van ernstige psychiatrische problematiek en/of ernstige 
verslavingsproblematiek en/of verstandelijke beperking bij (één van) de ouders, 
waardoor niet aan de doelstelling van de ouderschapsbemiddeling kan worden 
gewerkt.  

- Er is sprake van lopende (niet aangehouden) rechtszaken over omgang of gezag. 
- Er is sprake van een lopend onderzoek bij de zedenpolitie.  

 
Leeftijdgrenzen 
Kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar 
 
Doel 
 
Hoofddoel. 
Ouders kunnen op een constructieve wijze met elkaar overleggen en samenwerken in het 
belang van het kind en de kinderen kunnen onbelast en regelmatig contact hebben met 
beide ouders. 
 
Subdoelen 
gericht op ouders: 

- Ouders kunnen met elkaar overleggen vanuit hun rol als ouders (en niet als ex-
partner). 

- Ouders praten in aanwezigheid van de kinderen op een rustige manier met elkaar. 
- Ouders maken afspraken over zorg en omgang met daarin belang van het kind 

centraal gesteld. 
 
gericht op relatie ouder en kind: 

- Ouders weten wat de gevolgen van een vechtscheiding zijn voor kinderen.  
- Ouders weten wat hun kind wenst en nodig heeft van hen als ouders na de scheiding. 
- Kinderen mogen contact hebben met beide ouders en mogen over beide ouders 

(positief) praten.  
 
Aanpak.  
Een vorm  van scheidingsbemiddeling waarbij ouders via een gestructureerde methodiek 
geholpen worden op constructieve wijze te overleggen en zij zodoende zorgen dat de 
kinderen een regelmatig en  onbelast contact ervaren met hun beide ouders. De bemiddelaar 
maakt gebruik van mediationtechnieken, technieken van oplossingsgerichte-,  motiverende 
gespreksvoering en geeft psycho-educatie.  Als de ouders weer in een constructief gesprek 
zijn met elkaar worden de kinderen betrokken in de gesprekken. Begeleide omgang en 
kindercoaching kunnen ingezet worden als parallel lopende trajecten. 
De locatie van de omgangsgesprekken vindt in de eerste instantie plaats in het omgangshuis 
van het Leger des Heils. Deze ruimte is afgestemd op het verblijf van ouders en kinderen. 
Zodra stappen naar verzelfstandiging worden gezet, vindt de omgang plaats op locatie 
buiten de muren van de zorgaanbieder. 
 
Activiteiten per fase (frequentie, tijdsinzet). 
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Startfase 
In de eerste fase is het doel commitment krijgen van beiden ouders, het maken van concrete 
afspraken en het vaststellen van doelen. Er vind en gezamenlijk gesprek met ouders plaats 
en één gesprek met het kind.  
 
Fase 2: 
Omgangs- en bemiddelingsfase 
Deze fase bevat twee trajecten die parallel lopen, namelijk enerzijds het op gang brengen 
van de omgang en anderzijds het inzetten van de bemiddeling. De contacten tussen kind en 
uitwonende ouder en de bemiddelingsgesprekken vinden om en om plaats.  
Duur: 18 contacten, duur zes maanden 
 
Fase: afronden en afsluiten 
In deze fase kunnen ouders als meer zelfstandig richting geven aan de omgangsregeling.  
Eindgesprek en adviesgesprek met kind/ jeugdige, ouders, gezinscoach en aanmelder. 
Schrijven van een eindverslag 
 
Fase: nazorg 
 
 
Leger des Heils - Kind en jeugdcoaching 
bij echtscheiding  

Ambulante Jeugdhulp  

Behandelduur (weken) 36 weken  
Contactfrequentie per week 1 x per week 

- Waarvan uren HBO 75 uur voor het gehele traject  
- Waarvan uren HBO+  
- Waarvan uren WO 15 uur voor het gehele traject 
- Waarvan uren WO+  

Kosten per cliënt  7047,-  
Niveau ambulante jeugdhulp 1 

 

Korte samenvatting van de interventie 
Kinderen en jeugdigen(3-18) die in een (v)echtscheiding opgroeien krijgen een eigen coach. 
De kinder- of jeugdcoach neemt het kind/ de jeugdige mee uit de eigen omgeving en brengt 
het kind naderhand terug. Een kindercoach dient als vertrouwenspersoon. 
Het kind krijgt handvatten aangeboden om zich beter staande te houden in de situatie waarin 
ze verkeren, door de weerbaarheid te versterken, te zorgen dat zij ook een stem krijgen en  
meer inzicht te bieden in wat een (v)echtscheiding precies is. De kinder- en jeugdcoach 
fungeert als vertrouwenspersoon en neemt een neutrale, onafhankelijke houding  aan ten 
aanzien van ouders.  
 
Doelgroep 
Algemene doelgroeptypering. 
De coaching is gericht op het vergroten van de draagkracht van jeugdigen tussen de 4-18 
jaar uit multi-probleem gezinnen of kinderen in een complexe echtscheiding situatie die extra 
hulp nodig hebben bij het omgaan met anderen of met zichzelf.   
 
Instroomcriteria. 

 Kinderen of jeugdigen uit multi-problemen/of complexe echtscheidingsproblematiek 
gezinnen. 

 Kinderen die extra hulp nodig hebben bij het omgaan met anderen of met zichzelf.  
 Het kind of de jeugdige is gemotiveerd en kan profiteren van de oefeningen en 

activiteiten met de kindercoach. 
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 Draagkracht van ouders is te klein en draaglast te groot, ouders hebben weinig 
energie voor de kinderen 

 
Contra-indicaties 

 Verslaving van de jeugdige. 
 Kinderen of jeugdigen met ernstig psychiatrische problemen 
 Kinderen of jeugdigen met ernstige lichamelijke handicaps. 
 Ouders zijn niet gemotiveerd mee te werken aan de hulp. 

 
Leeftijdgrenzen 
 
Kinderen en jeugdigen van 4 tot 18 jaar 
 
Doel 
 
Hoofddoel 
 
De coaching is gericht op het vergroten van de draagkracht van jeugdigen door:  

 Het aantal protectieve factoren voor de jeugdigen vergroten 

 Stimuleren van een positieve ontwikkeling van de jeugdige 

 Bieden van een vertrouwenspersoon 

 Transgenerationele problematiek en patronen doorbreken 
 
Subdoelen 
 
Daarnaast worden de doelen en hulpvragen onderverdeeld in de 7 hoofdthema’s.  

 Zelfbeeld / Zelfvertrouwen:   
o Positieve ervaringen laten opdoen en positieve aandacht geven  
o Positieve ervaring laten beklijven 
o Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld versterken bij de jeugdige 
o Belevingswereld van het kind vergroten 
o Meer keuze- en groeimogelijkheden bieden, waardoor de jeugdige grenzen 

kan verleggen 
o Grenzen bieden 

 Emoties – Gevoelens    
o Leren kennen en herkennen van emoties bij zichzelf en bij anderen. 
o Adequaat uiten van emoties in verschillende situaties.   
o Adequaat omgaan met emoties van anderen.  

 Sociale vaardigheden    
o Sociale vaardigheden aanleren 
o Sociaal netwerk vergroten, meer positieve contacten creëren voor de jeugdige 
o Versterken van vaardigheden. 
o Geven van handelingsalternatieven 

 (Faal)angst     
o Angst herkennen en bespreekbaar maken 
o Angst voor het opdoen van nieuwe ervaringen verminderen   
o Stimuleren zelf dingen te ondernemen   

 Pesten      
o Geven van handelingsalternatieven 
o Vergroten van de weerbaarheid 
o Het bieden van een luisterend oor/vertrouwenspersoon 

 Rouw / verlies      
o Helpen bij het verwerken van een verlies 
o Geschikte vormen vinden om uiting te geven en het een plek te geven                      
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 Lichamelijke gesteldheid, Persoonlijke hygiëne, Lichaamsbesef/ Overgewicht/ 
Seksuele voorlichting:   

o Aanleren van algemeen geldende normen en waarden   
o Geven van handelingsalternatieven 
o Grenzen bieden 
o Stimuleren van een positieve ontwikkeling van de jeugdige 

 
Activiteiten per fase (frequentie, tijdsinzet) 
 
Fase: intake tot hulpverleningsplan 

 Intakegesprek met ouders, het kind of de jeugdige, de kindercoach, de aanmelder  en 
evt. betrokken hulpverlener van het gezin. 

 De eerste weken zijn gericht op het opbouwen van een vertrouwensrelatie. Dit 
gebeurt d.m.v. het ondernemen van diverse activiteiten. 

 De kinder- of jeugdcoach schrijft binnen zes weken een zorgplan waarvan de doelen 
binnen de 7 hoofdthema’s passen. 
    

Fase: behandeling 
 De hulpvraag van de jeugdige en zijn/haar ouders valt binnen de 7 hoofdthema’s en 

staat centraal in de activiteiten en oefeningen.  
 Activiteiten worden bepaald in overleg met het kind of de jeugdige. Bij elke activiteit 

wordt op een speelse manier een link gelegd naar wat het kind of de jeugdige ervan 
kan leren, passend binnen de doelen gesteld binnen het hulpverleningsplan.  

 In overleg met het kind of de jeugdige stelt de kindercoach ouders regelmatig op de 
hoogte van de geplande activiteiten en het verloop van de activiteiten. 

 De kinder- of jeugdcoach en het kind of de jeugdige bespreken ervaringen van het 
kind of de jeugdige in het gezin, op school en met leeftijdsgenootjes 

 De kinder- of jeugdcoach evalueert met het kind of de jeugdige zijn ervaringen, 
gevoelens en emoties. 

 Na drie maanden wordt het proces geëvalueerd met het kind of de jeugdige, zijn / 
haar ouders , de aanmelder en de kinder- of jeugdcoach. Vervolgens vindt er elk half 
jaar een evaluatie plaats.  

 Afstemming met evt. andere betrokken hulpverleners en school. 
 De kinder- of jeugdcoach heeft regelmatig overleg met de gedragswetenschapper.  

Bij kinderen of jeugdigen die meer nodig hebben dan een kinder-of jeugdcoach, bijv. een 
bepaalde vorm van therapie, kan de kinder- of jeugdcoach een rol vervullen in het toewerken 
van het kind of de jeugdige en de ouders naar deze vorm van hulp 
 
Fase: afronden en afsluiten 
Eindgesprek en adviesgesprek met kind/ jeugdige, ouders, gezinscoach en aanmelder. 
Schrijven van een eindverslag 
 
Fase: nazorg 
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Uniform hulpaanbod   

(UHA) Gooi en 

Vechtstreek  

   

1  

  

FORMAT EINDRAPPORTAGE IN TE VULLEN DOOR HULPAANBIEDERS  

  

  

Datum rapportage          [datum rapportage]  

Hulpaanbieder            [naam hulpaanbieder]  

  

GEGEVENS KIND[EREN]  

Naam              [naam kind]  

Geboortedatum           [geboortedatum]  

Geslacht             [m/v]  

Woonachtig             [bij vader/moeder]  

Ouders             [naam moeder]  

[naam vader]  

  

Kenmerk Rechtbank           [zaaknummer rechtbank]  

Datum beschikking           [datum]  

Startdatum hulpverlening         [datum]  

Einddatum hulpverlening         [datum]  

  

VERWIJZING  

Bronnen:  Proces-Verbaal doorverwijzing rechtbank Midden Nederland d.d. [datum]  

Beschikking rechtbank Midden Nederland d.d. [datum]  

  

Partijen zijn verwezen naar de hulpaanbieder voor de inzet van het volgende hulptraject inclusief de 

volgende doelen (kruis aan wat van toepassing is).  

  

 Ouderschap Blijft   

o Ouders maken keuzes die het conflict verminderen en dragen daar hun verantwoordelijkheid 

voor.  

o Ouders dragen er zorg voor dat kinderen met beide ouders onbelast contact kunnen hebben.  

o Ouders kunnen weer de regie nemen over hun zorgouderschap waarbij de behoeften en de 

noden van het kind centraal staan.  

o Anders nl:  

  

 Ouderschapsbemiddeling   

o Het verminderen van conflicten: het leggen van een basis om zelf goed om te gaan met en 

het voorkomen van conflicten.  
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o Het realiseren van individueel gescheiden ouderschap, het kind ontwikkelt zich optimaal in 

relatie met beide ouders passend bij de nieuwe opvoedsituatie.  

o Ouders leren hun kinderen te ondersteunen in het omgaan met en het verwerken van de 

scheiding.  

o Anders nl:  

  

 SCHIP aanpak   

o De strijd tussen ouders wordt minder destructief.   

o Escalaties voorkomen en werken aan postrelationele rouwtraject  

o Het voorkomen van een vechtscheiding  

o Anders nl:  

 

 Coaching voor kinderen in echtscheidingssituaties 

o Verstoorde relaties herstellen.   

o De communicatie verbeteren en komen tot goede afspraken.   

o Anders nl:  

 

 Parallel ouderschap 

o Richt zich op de individuele ouder om uit de greep van het conflict te blijven    

O De focus is gericht op het kind en niet op de andere ouder.  

o Anders nl:  

 

 Kinderen uit de Knel  

o De strijd tussen ouders wordt minder destructief.   

o Er worden nieuwe wegen gevonden om met de conflictgebieden om te gaan.  

o De kinderen voelen zich weer veilig en kunnen zich goed ontwikkelen.  

o Anders nl:  

  

 Integraal traject   
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o  

o De ouder richt zich op zijn/haar eigen ouderschap en maakt afspraken over de communicatie 

met betrekking tot het welzijn van het kind/de kinderen.   

o Het kind/de kinderen krijgt de gelegenheid zijn/haar ideeën, zorgen en wensen te delen met 

beide ouders.   

o Een contactregeling is vastgesteld die alle partijen aanvaarden en nakomen.  

o Anders nl:  

  

RESULTATEN VAN DE GEBODEN HULPVERLENING  

  

 Doel 1: [ formuleer het doel waar tijdens het traject aan is gewerkt ]  

  

In hoeverre is dit doel bereikt op een schaal van 1-10?  

  

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  

1                                                                                                                                                                       10  

De volgende resultaten zijn wel bereikt:  

  

  

De volgende resultaten zijn niet bereikt:  

  

  

Wat betekent het al dan niet behalen van de resultaten voor het kind?:  

  

  

Advies aan ouders hoe resultaten vast te houden. Eventueel nog nazorg of een andere hulpvorm:  

  

  

  

    

  

  

Doel 2: [ formuleer het doel waar tijdens het traject aan is gewerkt ]  

  

In hoeverre is dit doel bereikt op een schaal van 1-10?  

  

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  

1                                                                                                                                                                       10  
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De volgende resultaten zijn wel bereikt:  

  

  

De volgende resultaten zijn niet bereikt:  

  

  

Wat betekent het al dan niet behalen van de resultaten voor het kind?:  

  

  

Advies aan ouders hoe resultaten vast te houden. Eventueel nog nazorg of een andere hulpvorm:  

  

  

  

  

Doel 3: [ formuleer het doel waar tijdens het traject aan is gewerkt ]  

  

In hoeverre is dit doel bereikt op een schaal van 1-10?  

  

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  

1                                                                                                                                                                       10  

De volgende resultaten zijn wel bereikt:  

  

  

De volgende resultaten zijn niet bereikt:  

  

  

Wat betekent het al dan niet behalen van de resultaten voor het kind?:  

  

  

Advies aan ouders hoe resultaten vast te houden. Eventueel nog nazorg of een andere hulpvorm:  

  

  

  

    

  

Doel 4: [ formuleer het doel waar tijdens het traject aan is gewerkt ]  
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In hoeverre is dit doel bereikt op een schaal van 1-10?  

  

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|  

1                                                                                                                                                                       10  

De volgende resultaten zijn wel bereikt:  

  

  

De volgende resultaten zijn niet bereikt:  

  

  

Wat betekent het al dan niet behalen van de resultaten voor het kind?:  

  

  

Advies aan ouders hoe resultaten vast te houden. Eventueel nog nazorg of een andere hulpvorm:  

  

  

  

  

CONCLUSIE EN ADVIES  

  

 De doelen zijn wel behaald. Verzend dit ingevulde formulier naar de rechtbank. De RvdK ontvangt 

graag ook een bericht dat de hulpverlening positief is afgesloten.  

 De doelen zijn niet / gedeeltelijk behaald. Er treedt een voorwaardelijke onderzoeksopdracht van 

de RvdK in werking. De RvdK ontvangt graag dit ingevulde formulier als startinformatie voor het 

onderzoek. E-mail RvdK:  

   

Conclusie en advies aan de rechtbank   

Heeft de hulpaanbieder een advies over wat er zou moeten gebeuren in deze zaak?  

  

  

  

  

Conclusie en advies aan de Raad voor de Kinderbescherming (indien van toepassing) Heeft 

de hulpaanbieder zorgen over het kind?   

Wat maakt dat hulpverlening niet of onvoldoende is gelukt?  
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VISIE OUDERS/KIND  

  

Het rapport is met ouder(s) en/of het kind besproken.   

Datum:   

  

Korte schets van de visie van ouders en kind:  

  

  

  

  

Ondertekening  

  

Naam   :__________________________________  

Datum   :__________________________________  

  

Een kopie van dit rapport/evaluatie wordt verzonden aan:  

  De rechtbank  

  De Raad voor de Kinderbescherming (als de doelen niet/onvoldoende zijn behaald)  

  De wettelijk vertegenwoordiger(s)  

  De ouder(s) zonder gezag  

  Overige, namelijk:   

  


