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Conflictscheiding 

We	spreken	van	een	conflictscheiding	als	 
de	scheiding	zo	conflictueus	verloopt	dat	de	
ouders het belang van de andere ouder en/
of van de kinderen uit het oog verliezen. Het 
zijn scheidingen die gekenmerkt worden door 
grote problemen in de communicatie, een hoge 
mate van angst, boosheid, wantrouwen en 
vaak langdurig procederen. De spanningen die 
deze gezinsproblematiek met zich mee brengt 
verhogen het risico op problemen bij het kind 
en kunnen een gezonde ontwikkeling van het 
kind verstoren. Het huidige hulpaanbod biedt 
nog geen effectieve oplossing voor de 10-20% 
ernstigste	conflictscheidingen.

Scheidingsstraat

Het doel van het ‘Programma Scheidingsstraat 
Hart van Brabant 2019 – 2022’: het ontwikkelen 
van één scheidingsstraat. Eén straat waarin de 
aanpak	van	scheiden	tot	conflictscheidingen	
is geborgd. Waarin zorgpartners met elkaar 
samenwerken en elkaars expertise weten te 
vinden en benutten. Een straat waarin een 
stevige preventie wordt ingezet en doorloopt 
tot de aanpak van hoog geëscaleerde 
conflictscheidingen.	
Van preventie, generalisten tot specialisten: 
één straat waar de gezamenlijke taal wordt 
gesproken. Het voordeel: een soepele overgang/
opschaling en afschaling.

1 https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/GIRFEC-Getting-it-right-for-every-child
2 https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf

1. Samenvatting

1. Samenvatting

Het probleem rondom echtscheidingen is groot. Het aantal scheidingen groeit (2017: 42% van de gesloten 
huwelijken).	Van	dat	aantal	mond	een	kwart	uit	in	een	forse	conflictscheiding.	Hiervoor	geldt	dat	ongeveer	
16.000 kinderen in Nederland ernstig last hebben van de gevolgen van de scheiding van hun ouders. 

De actielijnen

Het ‘Programma Scheidingsstraat Hart van 
Brabant 2019 – 2022’ heeft hiervoor 3 actie-
lijnen ontwikkeld en hierbij input opgehaald 
vanuit ervaringsdeskundige(n), een diversiteit 
aan generalisten en specialisten alsmede 
de advocatuur en rechtspraak. Belangrijke 
voorwaarde is het denken in netwerksamen-
werking en een gezamenlijke taal waarvan 
Getting It Right For Every Child1 in combinatie 
met de visie op risicogestuurde zorg van Van 
Arum & Vögtlander (Civil Care, 2016)2 belang-
rijke bouwstenen vormen.

https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Verbinding-onderwijs-en-jeugdhulp/GIRFEC-Getting-it-right-for-every-child
https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf
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Actielijn 2: generalist:  
scheiden en na de scheiding 
Actie: één opleidingstraject en toolbox:
Elke generalistische professional werkt 
conform één taal en met de juiste basiskennis 
over een gezonde echtscheiding en weet 
bijtijds te signaleren en handelen als de 
scheiding	conflictueus	gaat	verlopen.	Ze	zijn	
hetzelfde in basis opgeleid en in staat om 
trajecten bijtijds bij te sturen met eventuele 
hulp van specialisten. 

Actie: Gestructureerd ouderschapsplan: 
Alle generalisten zijn getraind in het 
opstellen van een gestructureerd en 
uitgebreid ouderschapsplan. Het uitgebreid 
ouderschapsplan is gemaakt door de 
advocatuur, samen met toegang- en 
wijkteams en specialistische hulpverlening. 

lees verder op de volgende pagina

Actielijn 1: preventie:  
we zijn het voor
Actie:	openen	van	scheidingsloket	via	de	site	Wijzer-Scheiden:	
Er is een digitaal scheidingsloket dat ouders bij de hand 
neemt in het proces van een scheiding. Informatie is 
namelijk cruciaal en een juiste route aan een start van het 
scheidingsproces ook.

Actie:	voorlichting	en	psycho-educatie:
Omdat scheiden vaak voorkomt moeten we vooraf al 
informeren. Toekomstige ouders horen wat het gevolg is  
van ouderschap en het ouderschapsplan wordt gemaakt als  
je ouder én partner bent.

Actie: het implementeren van New Ways for Families  
als interventie in Hart van Brabant: 
Preventie betekent dat goed kan worden ingeschat om welk 
type scheiding het gaat om ervoor te zorgen dat de juiste  
hulp en aanpak wordt ingezet. De interventie New Ways for 
Families kan voorkomen dat ouders verwikkeld raken in een 
soms jarenlange juridische strijd (preventie tot specialisme). 
De interventie richt zich op het trainen van vaardigheden 
zodat	deze	groep	ouders	hun	conflicten	beheersbaar	houden	
en zij effectief met elkaar en met alle betrokkenen kunnen 
communiceren. New Ways for Families moet worden 
uitgevoerd door specialisten op het gebied van complexe 
scheidingen.

Actielijn 3: specialist:  
scheiding tot conflictscheiding
Actie: New Ways for Families (zie actielijn 1)

Actie:	Kindbehartiger	en	ouderschaps-
coördinator:
Het	kind	raakt	door	het	conflict	tussen	 
twee volwassenen verder op de achtergrond. 
Een behartiger die het kind belang dient is  
dus van belang. 
Bij	langdurige	High	Conflict	situaties	kan	 
een ouder schapscoördinator (parenting 
coördinator) worden ingezet. De ouderschaps-
coördinator heeft mandaat en wordt benoemd 
door de rechter, met als doel de belangen van 
het	kind	in	een	chronische	conflictscheiding	 
te waarborgen en grenzen te (blijven) stellen 
aan ouders.
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1. Samenvatting

Belangrijk uitgangspunt 
is dat het kind 
centraal staat

Vervolg actielijn 3: specialist: scheiding tot conflictscheiding

Actie: Oudervervreemding/onthechting: 
Oudervervreemding is in de wetenschappelijke literatuur een controversieel 
begrip, omdat altijd de vraag gesteld dient te worden waarom een kind 
één van de ouders na de scheiding afwijst. De afwijzing kan verschillende 
redenen hebben. Het kind is bang voor de ouder die het afwijst, omdat 
het nare ervaringen met die ouder heeft. Het kan ook zijn dat het kind 
afhankelijker is van één van de ouders. Of het kind kan de andere ouder 
afwijzen omdat de ouder die door het kind geprefereerd wordt een 
haatcampagne tegen de afgewezen ouder voert. De wetenschap wil hierbij 
ondersteunen (ook door middel van agendering binnen de Nationale 
Wetenschapsagenda) en het volgende uitvoeren:
• Een uitgebreide beschrijving van het hulpaanbod oudervervreemding 

waarin een gedifferentieerd aanbod wordt beschreven van interventies. 
• Een instrument ontwikkelen om de mate van oudervervreemding vast te 

stellen.

Actie: Parallel ouderschap:
Bij	conflictueuze	scheidingen	lukt	het	de	ouder	niet	om	het	belang	van	het	
kind boven dat van henzelf te plaatsen. Mede daarom is parallel ouderschap 
ontwikkeld (Cottyn, 2009). Ouders vullen onafhankelijk van elkaar het  
ouderschap in als deze methodiek wordt toegepast. 
De methodiek parallel ouderschap wordt geïmplementeerd bij specialisti-
sche hulpverlening in Midden- en West-Brabant en wordt actief gevolgd in 
effectmeting.

Het kind centraal 

Expliciet wordt in dit programma aandacht gevraagd voor de positie van het kind 
omdat	deze	vaak	ondergesneeuwd	raakt	in	een	conflictscheiding.	We	nemen	de brief 
van Isa serieus.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het kind centraal staat:
Kinderen hebben minder last van scheidende ouders dan van strijdende ouders. 
Belangrijk is dat het kind niet klem komt te zitten tussen de strijdende ouders en 
dat de band tussen het kind en zijn ouders na de scheiding kan blijven bestaan. Bij 
de samenwerking tussen de ketenpartners staat het welzijn van het kind centraal. 
Het kind betrekken en meenemen in het proces van de scheiding is belangrijk voor 
de bevordering van zijn welzijn. Voor de realisatie van deze ambities, om de aanpak 
van	conflictscheidingen	in	totaliteit	aan	te	pakken,	is	ook	de	(her)organisatie	van	de	
domeinen zorg en recht cruciaal. Als deze systemen samenhangend en ondersteunend 
worden ge(re)organiseerd maken we de scheidingstraat compleet. 

Kartrekker

In een netwerksamenwerking is het belangrijk dat  
één deelnemende partner de ‘kar trekt’ en aanspreek-
partner is namens het netwerk. We vragen expliciet in 
dit programmaplan om deze aan te wijzen of aan te  
laten wijzen door de Taskorce Kindermishandeling.  
De Taskforce Kindermishandeling zal samen met  
de kartrekker dit programmaplan ondersteunen, 
verbinden en aanjagen.  

https://www.youtube.com/watch?v=MOv52VAgcX8
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Programma Scheidingsstraat Hart van Brabant 2019 – 2022

2.1  Inleiding: waarom een programmaplan met actielijnen?
Gelukkig is er de afgelopen periode veel meer aandacht gekomen voor 
kinderen die last hebben van de scheiding van hun ouders. Maar het aantal 
conflictscheidingen	neemt	toe	en	de	problematiek	rond	samengestelde	
gezinnen vraagt steeds meer aandacht. Daarom is een integrale aanpak 
rondom scheidingen, waar zorg en recht samenwerken, een belangrijk thema 
binnen het actieprogramma van de regionale Taskforce kindermishandeling 
Hart van Brabant.

Op	het	gebied	van	conflictscheidingen	is	er	de	afgelopen	jaren	veel	
ontwikkeld, maar er is nog altijd genoeg om op door te ontwikkelen. 
Landelijke ontwikkelingen zoals het op 22 februari 2018 uitgebrachte verslag 
‘Scheiden… en de kinderen dan?’ uitgegeven door het Platform ‘Scheiden 
zonder	schade’,	het	actieplan	‘Zorg	voor	Jeugd’	en	het	Nationaal	actieplan	
‘Geweld hoort nergens thuis’ vragen om regionale afstemming en actie, 
vastgelegd in een plan van aanpak. Een plan van aanpak om deze - in onze 
regio veel voorkomende problematiek- samen aan te kunnen pakken. * Zie 
bijlage 1: Het platform ‘Scheiden zonder schade’ een beschrijving van de context. 

2. Programmaplan
Partners in de regio Hart van Brabant hebben de handen ineen geslagen 
om samen het programma rondom scheidingen in Hart van Brabant vorm te 
gaan geven: van preventie tot hoog specialistische behandeling. Het feit dat 
kinderen pijn en verdriet ervaren én vaak ook schade oplopen, is voor ons 
genoeg aanleiding om het fenomeen scheiden écht aan te pakken.

2.2  Het probleem
Het probleem rondom echtscheidingen is groot. Het aantal scheidingen groeit 
(2017: 42% van de gesloten huwelijken). Van dat aantal mondt een kwart uit 
in	een	forse	conflictscheiding.	Hiervoor	geldt	dat	ongeveer	16.000	kinderen	
ernstig last hebben van de gevolgen van de scheiding van hun ouders. 
In 2017 waren er 32.000 echtscheidingen en zijn daarnaast ruim 2200 
geregistreerde partnerschappen ontbonden. Cijfers over verbroken 
samenwoners zijn niet bekend. Het betreft ruim 18.000 scheidingen 
met minderjarige kinderen. Bijna 33.000 kinderen zijn betrokken bij 
de scheiding van hun ouders. In Bijlage 2 is een landelijk overzicht 
opgenomen, waaruit meer gedetailleerd het aantal scheidende 
mannen en vrouwen per regio kan worden afgeleid.
 
2.3  Een conflictscheiding 
We	spreken	van	een	conflictscheiding	als	de	scheiding	zo	conflictueus	
verloopt dat de ouders het belang van de andere ouder en/of van de 
kinderen uit het oog verliezen. Het zijn scheidingen die worden gekenmerkt 
door grote problemen in de communicatie en samenwerking tussen de 
ouders voor wat betreft de zorg voor de kinderen, een hoge mate van angst, 
boosheid, wantrouwen en vaak langdurig procederen. Vaak is dit probleem 
niet gedurende en na de scheiding ontstaan maar was er al sprake van geweld 
binnen het gezin, intergenerationeel geweld of verslavingsproblemen van 
ouders. Er kan sprake zijn of zijn geweest van een afhankelijkheidsrelatie, 
wat	de	kans	op	een	conflictscheiding	fors	doet	toenemen.	De	spanningen	

2. Programmaplan

“Mama wil altijd precies weten wat ik bij papa heb gedaan.  

Papa zegt altijd nare dingen over mama. Papa en mama  

kunnen niet samen praten, alleen maar schreeuwen….”
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die deze gezinsproblematiek met zich mee brengt verhogen het risico op 
problemen bij het kind en deze kunnen een gezonde ontwikkeling van het 
kind ernstig verstoren waardoor er mogelijk internaliserende (isolement, 
depressie, suïcide) en externaliserende (agressie, geweld, pesten) problemen 
kunnen ontstaan. Ook kunnen de spanningen zorgen voor gedragsproblemen, 
achteruitgang van schoolprestaties en op de langere termijn eigen problemen 
in intieme relaties. 

2.4  Het huidige hulpaanbod
Het huidige hulpaanbod biedt nog geen effectieve oplossing voor de 10-20% 
ernstigste	conflictscheidingen.	In	de	regio	Hart	van	Brabant	is	wel	al	een	
aantal bijzondere projecten uitgevoerd om schadelijke gevolgen voor kinderen 
- én de hele samenleving - te verminderen. 

Zorgaanbieders	in	Hart	van	Brabant	hebben	in	2014	de	handen	ineengeslagen	
om	hun	hulp	of	dienstverleningsaanbod	op	het	gebied	van	conflictscheidingen	
gezamenlijk aan te bieden. Het programma Wijzer-Scheiden heeft als 
doel om te voorkomen dat scheidingen van kwaad tot erger oplopen en 
uiteindelijk	uitmonden	in	een	conflictscheiding.	Op	Wijzer-Scheiden.nl	
vinden (ex-) partners, kinderen en professionals in een paar stappen de 
juiste organisatie. Het aanbod op Wijzer-Scheiden.nl is voor mensen uit de 
gemeenten Tilburg, Waalwijk, Dongen, Heusden, Oisterwijk, Hilvarenbeek, 
Loon	op	Zand/Kaatsheuvel,	Goirle	en	Gilze-Rijen.	Organisaties	aangesloten	
bij Wijzer-Scheiden komen eens in het kwartaal bij elkaar onder begeleiding 
van één van de aanbieders. Daarnaast wordt in werkgroepen gewerkt aan 
de implementatie van beleid in de keten. In de regio Hart van Brabant is een 
samenwerkingsstructuur opgetuigd om de complexe problematiek rondom 
scheidingen gezamenlijk aan te pakken. De informatie op Wijzer-Scheiden.nl  
is wel verouderd. 

Dus samengevat: ontwikkeling 2014 vraagt om een uitbouwing en update. 
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Project “Samenwerken voor een effectieve 
aanpak	van	met	conflict	beladen	echtscheidingen	
(vechtscheidingen) in Midden-Brabant” (2015 - 
2017*zie bijlage 3) was één van de vier door 
ZonMw	gefinancierde	projecten	rondom	
conflictscheidingen.	ZonMw	is	een	Nederlandse	
organisatie voor gezondheidsonderzoek en 
zorginnovatie.	ZonMw	ontvangt	subsidie	van	 
de	Rijksoverheid	en	financiert	gezondheids-
onderzoek én stimuleert het gebruik van de 
ontwikkelde kennis om daarmee de zorg en 

gezondheid te verbeteren. De output van  
dit project was onder meer dat ruim 100 
professionals in de regio zijn getraind in de 

basiskennis	over	conflictscheidingen	door	 
Howard Hurwitz uit Toronto, Canada. Verder zijn er nieuwe methodieken 
geïntroduceerd, zoals de MASIC, een gestructureerd interview voor de 
inventarisatie van partnergeweld in de relatie, tijdens en na de scheiding.  
Dit instrument zorgt ervoor dat gestructureerd wordt gekeken naar de vraag 
óf en wanneer ouders ‘bemiddelbaar’ zijn of wanneer dit juist meer schade  
zal berokkenen. Een instrument dat zijn effect heeft bewezen in Canada.  
Daarnaast is er meer zicht gekomen op de verschillende typen van geweld en 
de daarbij behorende interventies en hulpverlening. Nog niet alle wijkteam(s) 
zijn getraind in het gebruik van de MASIC.

Andere belangrijke output is de oprichting van een High	Conflict	Forum (HCF). 
Het HCF is een maandelijkse multidisciplinaire, multisectoriële casuïstiek-
bespreking	waarin	‘vastgelopen’	en	geëscaleerde	conflictscheidingszaken	

worden uitgediept. Het HCF wordt o.a. ondersteund door de Universiteiten 
van Maastricht en Tilburg en wordt begeleid door Sterk Huis. Het HCF is  
gestart in september 2016. Doel van het HCF is om samen te onderzoeken wat 
er (mogelijk) aan de hand is in de betreffende casus, op welke zaken binnen 
de casus nog geen/onvoldoende zicht is en welke kennis en vaardigheden 
ontbreken. Er is ruimte voor deskundigheidsbevordering, expertise uitwisse-
ling, het onderzoeken van lacunes en innovatieve ontwikkelingen.

De	uitkomsten	van	het	project	zijn	positief	beoordeeld	door	ZonMw.3 Dat 
betekent	dat	ZonMw	de	uitkomsten	publiceert	en	actief	aan	weet	te	bieden	
aan andere regio’s die de projectresultaten kunnen gebruiken voor hun eigen 
verbeteringen. De resultaten uit het project zijn zichtbaar gemaakt via  
www.conflictscheiding.eu.

2.5  De knelpunten in het huidige hulpaanbod 
Naast de bereikte resultaten is ook een aantal knelpunten geconstateerd die 
de aanpak van deze problematiek nog steeds bemoeilijken. Ook uit de analyse 
van de zaken die besproken zijn bij het HCF zijn lacunes zichtbaar geworden 
die vragen om een andere aanpak. 

Het huidige hulpaanbod biedt geen effectieve oplossing voor de 10-20% 
ernstigste	conflictscheidingen.	Bron:	Prof.	dr	C.	de	Ruiter	(2018):
• Gezinnen worden “rondgepompt”
• Ketenpartners doen vaak dubbel werk; informatie-uitwisseling kan beter 
• Rechterlijke beschikkingen zijn summier; soms voor derde keer verwijzing 

naar ouderschapsbemiddeling
• Regie en structuur ontbreken, waardoor deze gezinnen alle ruimte krijgen 

om	hun	conflicten	‘uit	te	vieren’

2. Programmaplan

3 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/effectief-werken-in-de-jeugdsector/samenwerken-voor-een-effectieve-aanpak-van-met-
conflict-beladen-echtscheidingen-vechtscheidingen/

http://www.conflictscheiding.eu
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/effectief-werken-in-de-jeugdsector/samenwerken-voor-een-effectieve-aanpak-van-met-conflict-beladen-echtscheidingen-vechtscheidingen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/jeugd/programmas/project-detail/effectief-werken-in-de-jeugdsector/samenwerken-voor-een-effectieve-aanpak-van-met-conflict-beladen-echtscheidingen-vechtscheidingen/
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• Meerdere hulpverleners in 1 gezin werkt meestal escalerend (‘kampen’)
• Geweld wordt vaak niet erkend; gaat door
• Lange doorlooptijden (van Montfoort 2018)

De complexe dynamiek in deze scheidingen vraagt om een geïntegreerde 
aanpak van hulpverlening, rechtspraak, advocatuur, en wetenschappelijke 
kennis. De complexe problematiek vraagt ook om de huidige routes kritisch 
te bezien en waar mogelijk opnieuw vast te stellen om te komen tot een 
efficiënte	én	effectieve	aanpak	van	conflictscheidingen.	Naast	de	actuele	
landelijke ontwikkelingen zoals het het programma van Rouvoet “Scheiden 
zonder	schade”,	actieplan	‘Zorg	voor	Jeugd’	en	het	Nationaal	actieplan	
‘Geweld hoort nergens thuis’ worden de knelpunten uit de evaluatie van de 
pilot	‘Samenwerken	voor	een	effectieve	aanpak	van	met	conflict	beladen	
echtscheidingen in Midden-en West-Brabant 2015-2017’ opgenomen in dit 
programma. 
Met het Programma Scheidingsstraat Hart van Brabant 2019 – 2022 willen 
we een samenhang creëren in de vele inspanningen van elke betrokken 
organisatie om de schade van scheiden voor kinderen én samenleving te 
verminderen. 
*(Zie bijlage 4: uitgangspunten gemeente meegenomen in dit plan) 

Naast bovenstaande punten is door de Taskforce kindermishandeling regio 
Hart van Brabant op 9 oktober 2018 een verbindingsochtend complexe 
scheiding gehouden. De input die is opgehaald komt vanuit de advocatuur, 
ervaringsdeskundigen (o.a. Villa Pinedo), rechtspraak, onderwijs en 
kinderdagopvang, huisartsen en gemeentelijke toegang- en wijkteams 
alsmede specialisten, Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en de 
politie. De input die is opgehaald is verwerkt in dit programmaplan. 

2.6  Het doel
Ontwikkelen van één scheidingsstraat. Eén straat waarin de aanpak van  
scheiden	tot	conflictscheidingen	is	geborgd.	Waarin	partners	met	elkaar	
samenwerken en elkaars expertise weten te vinden en benutten. Een straat 
waarin een stevige preventie wordt ingezet en doorloopt tot de aanpak van 
hoog	geëscaleerde	conflictscheidingen.	
Van preventie, naar generalisten tot specialisten: één straat waar de 
gezamenlijke taal wordt gesproken. 

2. Programmaplan

Één straat waar de  
gezamenlijke taal wordt 

gesproken
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Om te komen tot één doorlopende scheidingsstraat zijn lacunes onderzocht 
in	het	huidige	hulpaanbod.	Uit	evaluatie	van	het	ZonMw	project	(2015-
2017),	de	analyse	van	casussen	ingebracht	in	het	High	Conflict	Forum,	de	
verbindingsochtend in de regio Hart van Brabant op 9 oktober 2018 en in 
combinatie met de landelijke ontwikkelingen zoals het ‘Plan van Rouvoet’ 
komen	we	tot	onderstaande	actielijnen.	Zo	kunnen	we	de	in	onze	regio	veel	
voorkomende problematiek samen aanpakken.

De uitgangspunten bij alle actielijnen:
- Verder borgen van wat is ontwikkeld, maar nog niet voldoende is 

geïmplementeerd (MASIC toepassing, HCF positioneren, Wijzer-Scheiden 
als informatieportaal / voordeur actualiseren);

- Verbeteren en innoveren van wat nog mist (één taal, herorganisatie van 
domeinen zorg, recht en veiligheid, gegevensdeling); 

- Het kind altijd centraal stellen: de rechten van het kind prevaleren boven 
privacywetgeving. 

Een voorwaarde voor alle actielijnen: ontschotting
In elke actielijn worden in meer of mindere mate ketenpartners genoemd. 
Het werken in een keten zou impliceren dat werk achtereenvolgend wordt 
uitgevoerd. Dit achten wij ‘oud denken’. Om een ketenaanpak te genereren 
die werkt zijn de schakels onderling gesloten en kunnen deze worden 
gezien als één. Kortom een netwerksamenwerking met instanties die 
gelijkwaardig zijn aan elkaar en die ieder een eigen expertise, rol en taak 
hebben. Waar in dit programmaplan wordt gesproken over ketenaanpak, 
wordt netwerksamenwerking bedoeld. We spreken nog niet van dat type 
samenwerking	omdat	ketenaanpak	momenteel	als	definitie	en	term	
herkenbaar is voor de meeste lezers. 

Voorwaarde voor een goede ketenaanpak is ook te zorgen dat de hulp-
verlening	en	de	geldstromen	worden	‘ontschot’.	Dat	komt	een	efficiënte	

en integrale hulpverlening ten goede waardoor ook de wachttijden 
teruggedrongen kunnen worden omdat er gezamenlijke verantwoordelijkheid 
bestaat. Een wachttijd of lijst is niet van één aanbieder maar van ons allen.
Wat hiermee samenhangt: alle betrokken partners/instanties in de 
‘scheidingsstraat’ moeten elkaar en elkaars hulpaanbod goed leren kennen 
om netwerksamenwerking uit te kunnen voeren. 
Voorwaarde om netwerksamenwerking uit te kunnen voeren en geldend voor 
alle actielijnen:
-   Alle betrokken instanties en hulpverleners kennen elkaar en elkaars 

aanbod, zodat wachttijden tussen hulpaanbod e.d. worden geminimaliseerd 
én een beter afgestemd en integraal aanbod kan worden bereikt. 

-  Alle betrokken instanties en hulpverleners spreken dezelfde taal (wellicht 
te beginnen met visievorming door de gemeenten/regio waarin zij verder 
zijn betrokken om die taal samen te ontwikkelen?!).

-  Instanties en hulpverleners blijven in verbinding met elkaar, ook als zij de 
hulpverlening hebben overgedragen (op- of afgeschaald). Terugkoppeling 
over het verloop van de hulpverlening (kan beknopt) vindt plaats. 

-		Na	afloop	van	het	proces	(waaronder	doorverwijzing)	wordt	geëvalueerd	en	
het proces eventueel bijgesteld.

3. De actielijnen

3. De actielijnen

Een voorwaarde 
voor alle actielijnen: 

ontschotting
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Alles	begint	bij	bewustwording!	Bij	de	eerste	stap	-	overweging	tot	scheiding	
-		is	het	belangrijk	de	inwoners	van	de	regio	Hart	van	Brabant	goed	te	
informeren zodat de juiste stappen in de juiste volgorde kunnen worden 
gezet. Dan kan er ook worden samengewerkt met de juiste netwerkpartners 
die bekend zijn in de regio. Op deze manier kan ‘het belang van kinderen 
centraal stellen’ meteen een prominente plek krijgen. Dat begint met het 
kunnen vinden van deze juiste informatie

Scheidingsloket: één plek voor alle informatie

De website Wijzer-Scheiden krijgt een meer informatief en educatief karakter 
naast de mogelijkheden die de website nu al biedt. Vanuit de plannen van 
Rouvoet wordt gesproken over een scheidingsloket. Vanuit dat oogpunt wordt 
de website ingestoken. De centrale vraag is: Ik ga scheiden en dan…..? 

Het is de bedoeling dat de website ouders bij de hand neemt in de stappen 
die gezet moeten worden bij een scheiding. De informatie die zij daar kunnen 
vinden:	van	educatieve,	financiële	en	juridische	informatie	tot	problemen	
waar je tegenaan kunt lopen oplopend in aard en ernst gekoppeld aan de 
juiste hulpverleningsvorm en informatie en advies. Het loket wijst ouders op 
de verschillende manieren waarop zij in overleg kunnen scheiden of waar 
zij hulp kunnen ontvangen in de voorkoming van de scheiding. Ook wordt er 
actief verwezen naar bekende en gespecialiseerde familierechtadvocaten om 
in een vroeg stadium het ‘toernooimodel’ te voorkomen. Advocaten en hulp- of 
dienstverleners in preventie kunnen helpen en begeleiden bij het opstellen 
van	een	ouderschapsplan.	Daarnaast	kunnen	zij	meekijken	naar	financiële,	
relationele,	fiscale,	vermogensrechtelijke	en	pensioenrechtelijke	voorzienin-
gen, waarbij het belang van het kind voorop staat en de inzet van het sociale 
netwerk wordt meegenomen. Ouders kunnen via de site ook fysieke afspraken 
inplannen, een ouderschapsplan invullen en folders downloaden.  

Tenslotte biedt de site informatie voor ouders om het kind te ondersteunen 
tijdens en na de scheiding. Daarbij wordt ook informatie verstrekt over  
eventuele	andere	steunfiguren	voor	het	kind	zoals	een	buddy. 

Resultaat: Er is een regionaal digitaal scheidingsloket dat ouders bij de 
hand neemt in het proces van een scheiding. Het loket biedt informatie 
over het hulpaanbod voor ouders en hun kinderen in de verschillende 
fasen en biedt mogelijkheden tot het maken van fysieke afspraken 
en gesprekken met een professional. Ook kunnen ouders snel de 
juiste informatie vinden over alle aspecten van een scheiding 
en bijvoorbeeld online trainingen volgen. Dit kan voor alle 
regiogemeenten apart worden ingevuld, zodat aangesloten 
wordt en blijft bij de regionale taal en lokale ondersteuning. 

Doel: Ouders kennis meegeven over het scheidings proces. 
Scheiden, dat immers een ingrijpende gebeurtenis is voor 
ouders en kinderen, vraagt om kennis voor alle betrokkenen, 
die nu versplinterd is weergegeven. Als er kennis voor handen 
kan zijn en er een heldere route wordt geadviseerd,  
is de eerste stap genomen om een scheiding prettig te 
laten verlopen. Hierbij is het belangrijk dat ouders 
inzicht	krijgen	in	de	gevolgen	van	een	conflictscheiding	
zodat deze voorkomen kan worden. Indien ouders 
behoefte hebben aan meer hulp dan kunnen zij middels 
een tool direct worden doorgeleid naar passende 
professionele hulp. Uiteindelijk is het doel om escalerende 
conflicten	bij	echtscheiding	te	voorkomen	en	daarmee	de	
heftige gevolgen voor de kinderen. 

3. De actielijnen

Ik ga scheiden  
en dan…..? 

Actielijn 1: Gaan wij scheiden? - Preventie



3. De actielijnen
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Voorlichting en psycho-educatie: 

Het is van belang dat er voorlichting wordt gegeven aan (toekomstige) ouders 
over de gevolgen van het ouderschap. Ook is het wenselijk dat ouders al 
nadenken over een ouderschapsplan alvorens men denkt aan scheiding.  
Op	die	manier	kan	voorkomen	worden	dat	mensen	tijdens	een	conflictueuze	
situatie na moeten denken en beslissingen moeten nemen over de zorg van 
hun kinderen. Deze voorlichting wordt gegeven door preventiepartners met 
eenzelfde informatie door campagnes en foldermateriaal. Op deze manier is 
in een vroeg stadium bewustzijn gecreëerd bij ouders om ook over hun eigen 
relatie na te denken. 
Daarnaast is het belangrijk om buddy’s voor kinderen in te gaan zetten,  
bijvoorbeeld via Villa Pinedo. Preventiepartners hebben buddy’s (vaak 
leeftijds genoten) opgeleid.

Resultaat:
• Foldermateriaal met informatie over het ouderschap en de invloed 

op de relatie van ouders. Dit foldermateriaal wordt toegevoegd aan 
bijvoorbeeld de Baby Box bij het consultatiebureau, en verspreid op 
belangrijke locaties zoals kinderopvang, huisartsen, school, gemeente,  
wijkteams, bibliotheek. 

• Foldermateriaal met informatie over scheiden. Er is een duidelijke 
folder aanwezig op scholen, bij huisartsen, wijkteams en buurthuizen 
die ouders verwijst naar de nieuwe regionale website waar meer 
informatie te vinden is over scheiden: de gevolgen van scheiden, 

 wat vertel ik tegen mijn kinderen en wat zijn de belangen van kinderen. 
Hierin staan columns van experts en ervaringsdeskundigen. 

• Maatschappelijke lokale campagne ‘Scheiden… en de kinderen dan?’
 Initiëren om het taboe te doorbreken om over een scheiding te praten, 

ook als het goed gaat in de relatie.
• Buddy’s (leeftijdsgenoten) rondom scheidingen zijn opgeleid en 

worden actief ingezet voor de kinderen. 

New Ways for Families: 

De	kennis	over	conflictscheidingsproblematiek	bij	professionals	in	de	
jeugdzorg, kinderbescherming en bij de rechterlijke macht schiet soms 
te kort om gezinnen effectief te ondersteunen. Een van de redenen voor 
dit	gebrek	aan	een	effectieve	aanpak	is	dat	bij	een	conflictscheiding	
verschillende soorten problemen een rol kunnen spelen zoals bijvoorbeeld 
partnergeweld, kindermishandeling, oudervervreemding of een combinatie 
van problematiek. Het is een opgave om effectief om te gaan met ouders 
die	continue	in	conflict	blijven.	Vaak	zijn	deze	ouders	niet	alleen	in	conflict	
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met elkaar maar met iedereen die zij ervaren als niet ‘aan hun kant’ staand, 
zoals professionals, vrienden en familieleden. Op dit moment zetten 
(jeugdzorg)organisaties bij dergelijke problematiek hulpvormen in zoals 
mediation, ouderschapsbemiddeling, omgangsbegeleiding & kinderen uit 
de knel. De hulpvormen worden via de rechtbank opgelegd maar kunnen 
ook	worden	opgelegd	door	een	gecertificeerde	instelling	in	het	kader	

van een ondertoezichtstelling (OTS) of via het toegangsteam. Als de 
hulpverleningsvormen door de rechtbank worden opgelegd is er vaak 

sprake van al jarenlange oplopende (juridische) strijd tussen ouders, 
waarin ouders de belangen van het kind uit het oog zijn verloren. 

De interventie New Ways for Families kan voorkomen 
dat ouders verwikkeld raken in een soms jarenlange 
juridische strijd. De interventie richt zich op het trainen van 

vaardigheden	zodat	deze	ouders	hun	conflicten	beheersbaar	
houden en zij effectief met elkaar en met alle betrokkenen kunnen 
communiceren. New Ways for Families is een preventieve interventie die 
ingezet kan worden direct na de bodemprocedure bij de rechtbank, met 
als doel dat ouders leren communiceren ter voorkoming van escalatie. 
Bij deze aanpak moeten rechtbanken worden betrokken. Tevens sluit 
de methodiek goed aan bij de uitdagingen zoals beschreven in het 
plan van Rouvoet. ‘Hoe kan (beter) worden geborgd dat rechterlijke 
uitspraken, regelingen en gemaakte afspraken worden nagekomen?’ 
En ‘hoe ontwikkelen we een verbeterde, op de-escalatie gerichte 
rechtsgang, waarin de behoeften van zowel de scheidende ouders als 
die van het kind meer gewaarborgd worden?’ (meer informatie over NW4F, 
zie bijlage 5)

Resultaat: New Ways for Families is als interventie geïmplementeerd in  
Hart van Brabant. Over de gehele scheidingsstraat. Om dit te implementeren 
is het belangrijk dat:
1) NW4F wordt vastgesteld in het huidig programmateam Wijzer-Scheiden, 

al dan niet uitgebreid met benodigde partners (advocatuur) 
2) Beschrijving route (aansluiten bij uniform hulpaanbod van de rechtbank) 
3) Wie wordt in NW4F getraind, wat zijn de rollen, taken en 

verantwoordelijkheden
4) Vaststelling concrete doelen en gekoppelde tijdsplanning 
5) Uitvoerende organisaties uitvoering NW4F en test groep 
6) Gekoppeld wetenschappelijk onderzoek

De rechtbank geeft een beschikking aan de ouders die willen scheiden en  
waarbij	de	conflicten	hoog	oplopen	om	het	programma	te	volgen.	Gebeurt	dat	
niet, dan kunnen er sancties worden opgelegd door de rechtbank. Het kosten-  
effectiviteitsonderzoek van Medicine Hat in Alberta, Canada, zal als voorbeeld-
project bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel betrokken worden. 

3. De actielijnen
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Als duidelijk is geworden dat mensen (en vaak ouders) willen scheiden, is het 
cruciaal dit proces in goede banen te leiden. Zo wordt de kans vergroot dat 
een scheiding gezond verloopt, met nauwelijks nevenschade voor kinderen 
én	wordt	voorkomen	dat	een	scheiding	een	conflictscheiding	wordt.	

Één opleidingstraject en toolbox:

Elke generalistische professional werkt conform één taal en met de juiste 
basiskennis over een gezonde echtscheiding en weet bijtijds te signaleren 
als	de	scheiding	conflictueus	gaat	verlopen,	zodat	een	tijdige	verwijzing	naar	
hoog gespecialiseerde zorg op zijn plek is. 
In dit traject is geïnventariseerd welke deskundigheid en expertise nodig is 
bij	organisaties	zoals	IMW,	Juvans,	sociale	wijk-	en	toegangsteams.	Zodat	zij	
een	goede	taxatie	van	de	aard,	ernst	en	complexiteit	van	conflictscheidingen	
kunnen signaleren en deze in kunnen schalen om zelf hulp te bieden of deze 
vervolgens toe te leiden naar passende specialistische hulp. Daarbij is het van 
belang dat de betreffende teams in de toeleiding naar deze specialistische 
hulp de juridische- en hulpverleningstrajecten kennen zodat zij de juiste 

interventies inzetten. Dit geldt niet alleen voor de toegang- en wijkteams, 
maar ook voor de advocatuur. De training wordt verzorgd door de Sterk 
Huis Academie met ondersteuning van de Universiteiten van Maastricht 
en Tilburg, Avans Hogeschool, Interactie Academie en uit de praktijk 

gevoed door de advocatuur, Veilig Thuis, 
Raad voor de Kinderbescherming, 
Jeugdbescherming	en	SJS	partners.	 
De training is gericht op het 
vergroten van kennis en kunde van 

(complexe) scheidingsproblematiek 
zodat eerder gesignaleerd en daarna 

gehandeld kan worden. 

3. De actielijnen

Actielijn 2: Scheiden en na de Scheiding - generalisten

Het is ook belangrijk dat scholen aandacht besteden aan het onderwerp 
scheiden en dat deze kennis gedeeld blijft en geborgd wordt.
Zoals	bij	de	Hogescholen	met	afstudeerrichting	Verloskunde,	Social	Work,	
Pedagogiek,	PABO,	Juridische	hulpverlening	en	zoals	bij	Universiteiten,	
Orthopedagogiek,	Psychologie,	Rechten,	Geneeskunde	specialisatie	Jeugdarts,	
Huisarts.	Daarnaast	ook	de	MBO	scholen	(ROC’s)	Zorg	en	Welzijn.

Resultaat: Op iedere school, bij elk kinderdagverblijf, huisartsenpraktijk 
en wijk- en toegangsteam is een expertise persoon aanwezig of bestaat 
er een contactpersoon. Professionals worden sensitief gemaakt in het 
signaleren van gevolgen van relatie-en scheidingsproblematiek (waaronder 
partnergeweld en ouderverstoting/onthechting) en kunnen daarna handelen. 
Professionals zoals leerkrachten, intern begeleiders en pedagogisch werkers 
weten wat ze moeten doen, naar wie ze door kunnen verwijzen en hoe ze 
zich moeten positioneren naar ouders en kind. Mogelijk kan de betreffende 
contactpersoon	ook	‘eerste	hulp’	bieden	bij	de-escalatie	van	het	conflict.	 
Al dan niet met consultatie van hoog specialistische hulp. 

Bij	de	huidige	toegangsteams	komen	relatief	veel	conflict	scheidingen	binnen.	
Als deze gezinnen niet geholpen kunnen worden, is het van belang dat zij snel 
worden toe geleid naar de juiste hulpvorm om te voorkomen dat ze worden 
“rondgepompt”	in	het	circuit.	Conflicten	mogen	door	de	ontbrekende	regie	en	
structuur niet verergeren en verharden.  



3. De actielijnen

Gestructureerd ouderschapsplan: 

Het komt nog steeds voor dat ouders na jarenlang strijd en procederen 
nog steeds geen ouderschapsplan hebben. Voor deze doelgroep is juist 
duidelijkheid en structuur helpend. Het huidige ouderschapsplan geeft ouders 
nog teveel ruimte om te strijden met elkaar. Daarom is een uitgebreid en 
gedetailleerd ouderschapsplan noodzakelijk waarin verantwoordelijkheden 
tussen ouders worden verdeeld en alle scenario’s waarin problemen 
kunnen ontstaan tussen ouders worden uit onderhandeld. Dit is nodig om 
duidelijkheid en structuur te creëren voor ouders. Daarbij zal uiteraard ook de 
visie van het kind worden meegenomen zoals de wet dat heeft bepaald. 

Resultaat: 
• Het format voor een uitgebreid ouderschapsplan is ontwikkeld door 

de advocatuur, samen met toegangs- en wijkteams en specialistische 
hulpverlening.

• Alle generalisten zijn getraind in het ondersteunen van ouders in het 
opstellen van een gestructureerd en uitgebreid ouderschapsplan.
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3. De actielijnen

25% van de scheidingen kent een problematisch verloop. Het is belangrijk om in 
dit traject de juiste analyse te maken en de juiste aanpak te kiezen. Bovendien 
is het belangrijk dat de informatie die in het begin van de scheidingsstraat is 
uitgezocht en gevonden, meegenomen wordt in deze specialistische aanpak. 
Het is allereerst belangrijk om de huidige methodieken duidelijker naar voren 
te brengen en deze te borgen en door te ontwikkelen. Er moet hierbij worden 
gedacht aan vormen van intensieve omgangsbegeleiding, implementatie van  
de kindbe hartiger en parallel ouderschap. 
Daarnaast is het belangrijk om te innoveren en aan te haken bij de nieuwste 
inzichten op dit gebied.

Belangenbehartiging van het kind

Indien	er	sprake	is	van	langdurige	conflictsituaties	wordt	vaak		in	de	praktijk	
door professionals gezien dat het belang van ouders voorrang krijgt. Dit ge-
beurt	vaak	niet	bewust,	maar	ontstaat	omdat	het	conflict	tussen	twee	mensen	
continue aandacht vraagt. Het kind raakt daardoor verder op de achtergrond, 
ondanks alle pogingen van betrokkenen om hen erbij te betrekken. Eerdere 
interventies zoals de scheidingsbrief van Villa Pinedo en het betrekken van 
kinderen bij het ouderschapsplan zijn in deze fase gepasseerd station. 
Het kind heeft iemand nodig die zijn belangen kan behartigen en naar hem 
luistert als ouders daar door hun eigen problemen onvoldoende toe in staat zijn. 

Dit kan op verschillende manieren:
1.  Inzet Kindbehartiger. Deze persoon kan de belangen van het kind behartigen 

op verzoek van ouders en/of hulpverleners

2.   Inzet Bijzonder curator: de rechter kan deze benoemen om namens hem te 
luisteren naar  de wensen van het kind en over zijn/haar welzijn te adviseren.

3.  Inzet Ouderschapscoördinator: een functie die in Amerika zijn effect heeft 
bewezen. In Nederland worden enkele ouderschapscoördinatoren opgeleid  
in het specialistische veld en deze kennis wordt toegepast. 

Resultaat: Bij	langdurige	High	Conflict	situaties	kan	een	ouderschaps-
coördinator (parenting coordinator) worden ingezet waardoor de centrale 
plaats van het kind wordt bekrachtigd. De ouderschapscoördinator heeft 
mandaat en wordt benoemd door de rechter, met als doel de belangen van 
het	kind	in	een	chronische	conflictscheiding	te	waarborgen	en	grenzen	te	
(blijven) stellen aan ouders, indien nodig ook op de langere termijn. Een 
ouderschapscoördinator heeft mandaat om voor langer durende periode een 
gezin te begeleiden en ook beslissingen te nemen in het belang van het kind. 

Oudervervreemding/onthechting: 

In het rapport van Rouvoet ‘Scheiden en de kinderen dan’ wordt apart 
stilgestaan bij de problematiek oudervervreemding. Oudervervreemding is 
in de wetenschappelijke literatuur een controversieel begrip, omdat altijd 
de vraag gesteld dient te worden waarom een kind één van de ouders na de 
scheiding afwijst. De afwijzing kan verschillende redenen hebben. Het kind is 
bang voor de ouder die het afwijst, omdat het nare ervaringen met die ouder 
heeft. Dan dient de afwijzing geïnterpreteerd te worden als een (terechte) 
beschermingsmaatregel van het kind tegen de afgewezen 
ouder. Het kan ook zijn dat het kind afhankelijker is van 
één van de ouders. Of het kind kan de andere ouder 
afwijzen omdat de ouder die door het kind geprefereerd 
wordt een haatcampagne tegen de afgewezen ouder voert, 
waarbij het kind als het ware wordt gebrainwasht.

Actielijn 3: Scheiding tot conflictscheiding - specialisten
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3. De actielijnen

Let wel: wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er in de meeste 
conflictscheidingen	sprake	is	van	wederzijdse	haatcampagnes	van	de	ouders	
(Rowen & Emery, 2014). Ook bij vermoedens van oudervervreemding, is het 
derhalve essentieel dat wordt onderzocht wat er feitelijk aan de hand is 
binnen	dit	specifieke	gezin.	Dit	type	onderzoek	kan	alleen	gebeuren	door	
specialistisch opgeleide professionals die de ingewikkelde dynamiek in 
conflictscheidingsgezinnen	doorgronden	en	niet	vervallen	in	een	eenzijdige	
tunnelvisie.  Onder andere de artikelen 247 lid 3 en 377a van (BW1, Boek 1  
van het Burgerlijk Wetboek) zijn hier heel duidelijk over. 

Resultaat: (Door)ontwikkeling van een hulpaanbod gericht op de 
problematiek	van	oudervervreemding.	Vanuit	de	evaluatie	van	het	ZonMw	
project (2015-2017) is naar voren gekomen dat er behoefte is aan verdere 
doorontwikkeling	van	de	door	High	Conflict	Forum	(HCF)	geïnitieerde	pilot	
oudervervreemding met de volgende resultaten:
• Een uitgebreide beschrijving van het hulpaanbod oudervervreemding 

waarin een gedifferentieerd aanbod wordt beschreven van interventies. 
• Een instrument ontwikkelen om de mate van oudervervreemding vast  

te stellen.

Parallel ouderschap als ouders er samen niet uitkomen:

In de scheidingsstraat is altijd geprobeerd om ouders beide aan tafel te 
hebben en gezamenlijk afspraken te maken. Immers, zo staat het omschreven 
in het ouderschapsplan en bovendien ook in de wet: partner ben je niet meer, 
maar	ouder	blijft	je.	Bij	conflictueuze	scheidingen	lukt	het	de	ouder	niet	om	
het belang van het kind boven dat van henzelf te plaatsen.  Mede daarom is 
parallel ouderschap ontwikkeld (Cottyn, 2009). Ouders vullen onafhanke-
lijk van elkaar het ouderschap in als deze methodiek wordt toegepast. Het 
gezamenlijke ouderschapsplan is de basis waarop het parallel ouderschap 

wordt uitgevoerd. Als ouders evenwijdig (parallel) aan elkaar 
zelfstandig kunnen opvoeden, hun lijnen elkaar niet meer 
snijden en elkaar niet meer bestrijden, bijt dit het belang 
van kinderen minimaal omdat het contact met de ouder 
niet ter discussie staat. De meeste kinderen hebben  
voldoende veerkracht om met de verschillen tussen 
ouders om te gaan. 

Resultaat: De methodiek parallel ouderschap is geïmplementeerd  
bij specialistische hulpverlening in de regio Midden- en West-Brabant en  
wordt actief gevolgd in effectmeting. 

Wetenschapsagenda 

Binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) zoekt de wetenschap 
in de regio Hart van Brabant oplossingen voor het wicked problem van 
conflictscheidingen.	De	wetenschap	die	al	participeert	in	het	HCF,	zoals		
Universiteiten van Tilburg en Maastricht hebben aangeboden om actief naar 
effecten te willen zoeken door vooral samen te werken met alle disciplines 
in de scheidingsstraat. De wetenschap wil ondersteunen bij de invoering 
van de actielijnen die in dit programma staan opgesomd: New Ways for 
Families, Ouderschapscoördinator, Gestructureerd Ouderschapsplan en de 
implementatie van screeningsinstrumenten zoals de MASIC. 

Resultaat: Door de wetenschap actief aan te haken worden effecten beter 
in kaart gebracht en de geïmplementeerde acties door onafhankelijke 
onderzoekers nauwlettend gevolgd en gemonitord. Dit geeft voor de regio, 
de uitvoer van hulpverlening alsmede de wetenschapper extra houvast, 
kennis en genereerd aandacht voor verbetering. 



VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA18

Expliciet wordt in dit programma aandacht gevraagd voor de positie van het 
kind	omdat	deze	vaak	ondergesneeuwd	raakt	in	een	conflictscheiding.	Isa	
heeft namens alle 70.000 kinderen in Nederland een brief voorgelezen in de 
Ziggo	Dome	in	2018	die	dit	belang	onderschrijft4. Input hieruit is opgenomen 
in deze paragraaf. 
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het kind centraal staat:
De focus van het Programma Scheidingsstraat Hart van Brabant 2019 – 2022 
is op de eerste plaats gericht op het kind. Kinderen hebben minder last van 
scheidende ouders dan van strijdende ouders. Belangrijk is dat het kind niet 
klem komt te zitten tussen de strijdende ouders en dat de band tussen het 
kind en zijn ouders na de scheiding kan blijven bestaan. En wanneer het kind 
klem zit er voldoende hulp/zorg wordt geregeld.

Bij de samenwerking tussen de ketenpartners staat het welzijn van het kind 
centraal. Het kind betrekken, steunen en meenemen in het proces van de 
scheiding is belangrijk voor de bevordering van zijn welzijn. Kinderen hebben 
daarbij begeleiding, ondersteuning en toerusting nodig om de ingrijpende 
gebeurtenis te verwerken en weer vertrouwen te krijgen in de nieuwe 

gezinsstructuren die zullen ontstaan na de scheiding. Ook voor ouders 
geldt dat ze begeleiding, ondersteuning en toerusting nodig hebben 
om hun kind(eren) te kunnen ondersteunen in deze moeilijke situatie. 

Een veelgenoemde klacht van kinderen en van volwassenen die als kind de 
scheiding van hun ouders hebben meegemaakt, is het niet gehoord en gezien 
worden door ouders en hulpverleners in het hele scheidingsproces. Gevoelens 
van machteloosheid, er alleen voor staan, boosheid, verdriet en angst, komen 
dan ook veel voor. 

Praten over de scheiding en de gevolgen daarvan is voor kinderen erg 
belangrijk. Samen praten, met ouders, lotgenoten en/of professionals, helpt 
om de scheiding begrijpelijk te maken. Het vereenvoudigt de ingewikkelde 
werkelijkheid en kan kinderen helpen om hun emoties en gedachten te 
ordenen. Een kind heeft behoefte aan een goede uitleg over de gevolgen van 
de scheiding die hem raken. Bijvoorbeeld over de hoofdverblijfplaats van het 
kind en de contactregeling met de andere ouder. Het kind krijgt hierdoor meer 
grip op de scheiding en de gevolgen ervan. Wel dient de wijze waarop met 
het kind wordt gesproken in de scheidingszaak afgestemd te worden op zijn 
leeftijd. Het is belangrijk dat het kind meetelt, dat zijn stem wordt gehoord. 
Maar meetellen is iets anders dan beslissen. Kinderen kunnen op voorhand 
zeggen of schrijven wat ze belangrijk vinden, waar ze willen dat rekening 
mee wordt gehouden en wat hun wensen daarin zijn. De beslissingen zullen 
echter door de volwassenen worden genomen. Dat zijn in eerste instantie hun 
ouders, maar kan ook de rechter zijn.

Kinderen moeten ook zeker worden gehoord als er sprake is van partner-
geweld. Als er sprake is van een duidelijke pleger (en een duidelijk slachtoffer) 
van dwingend en controlerend geweld, dan is ouderschapsbemiddeling niet 
de eerste keuze. Het is dan raadzaam om eerst uitgebreider onderzoek te doen 
naar: de ervaringen van de kinderen (middels een forensisch kind-interview), 
de ouderschapsvaardigheden van beide ouders, en alle andere onderdelen 
van de puzzel van Howard Hurwitz.  

4. De positie van het kind

4. De positie van het kind  

4   Kijk deze video terug op: https://www.youtube.com/watch?v=yaQArzVKDvc

?

 

Het kind betrekken  
en meenemen in het 

proces van de scheiding 
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de bevordering van  
zijn welzijn

https://www.youtube.com/watch?v=yaQArzVKDvc
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Resultaat
In de Regio Hart van Brabant wordt in de hele keten het welzijn en het  
belang van het kind als eerste uitgangspunt genomen. Buitenlands onderzoek 
heeft	aangetoond	dat	in	de	meerderheid	van	de	conflictscheidingszaken	
sprake is van een voorgeschiedenis van partnergeweld. In 60% van de 
gezinnen waarin partnergeweld speelt, vindt ook kindermishandeling 
plaats. Uit de pilot met de MASIC screeningsmethode op partnergeweld in 
de regio Midden-en West-Brabant (De Ruiter, Ramakers, & Marzolla, 2018; zie 
bijlage 6)	is	gebleken	dat	ook	in	Nederland	conflictscheidingszaken	worden	
gekenmerkt door een extreem hoge prevalentie (80-90%) van partnergeweld 
in de voorgeschiedenis. Dit geweld wordt wel minder na de scheiding, maar 
houdt niet op. Stalking en emotioneel geweld gaan meestal door. Deze cijfers 
betekenen	dat	in	elke	conflictscheidingszaak	screening	op	partnergeweld	
dient plaats te vinden, omdat dit probleem direct de veiligheid van de 
betrokken kinderen raakt. Het kan nodig zijn om in de eerste fase na de 
scheiding te adviseren dat de pleger van het geweld alleen omgang met de 
kinderen onder toezicht heeft. 

Juridische uitgangspunten positie van het kind:

In dit programma zal het VN Kinderrechtenverdrag naast de Nederlandse 
regelgeving de leidraad vormen voor de manier waarop het kind betrokken 
wordt. 
De belangrijkste bepalingen zijn:
•	 Artikel	1.1	Jeugdwet:	kindermishandeling	is	elke	vorm	van	voor	een	

minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, 
psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte 
van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of onvrijheid 
staat actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt 
berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm 
van fysiek of psychisch letsel.
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• Artikel 809: Rv.: hierin is het hoorrecht van het kind vastgelegd.
• Artikel 815: Rv.: hierin ligt vast dat het kind betrokken moet worden bij  

het opstellen van het ouderschapsplan.
• Artikel 3: hierin ligt vast dat bij iedere maatregel die kinderen betreffen, 

hun belangen de eerste overweging zijn.
• Artikel 4: de overheid moet er alles aan doen om te zorgen dat kinderen 

ook echt gebruik kunnen maken van hun rechten.
• Artikel 5: ouders en anderen moeten bij de opvoeding van het kind 

rekening houden met de  zich ontwikkelende vermogens van het kind. 
Dat betekent dat hoe ouder het kind wordt hoe meer er rekening dient te 
worden gehouden met zijn visie en wensen. 

• Artikel 6: ieder kind heeft het recht op leven. De overheid moet zorgen dat 
het kind kan (over)leven en zich kan ontwikkelen. 

• Artikel 7: ieder kind heeft het recht om zijn ouders te kennen en door hen 
te worden verzorgd. 

• Artikel 9: ieder kind heeft het recht om bij zijn of haar ouders te wonen en 
op te groeien. Als dit echt niet kan, moet het kind in ieder geval met beide 
ouders contact houden. Alleen als het echt niet goed is voor een kind, kan 
het contact met één of beide ouders worden beëindigd. In dit artikel staat 
ook dat het kind betrokken dient te worden bij de procedures die worden 
gevoerd over een uithuisplaatsing. 

• Artikel 12: alle kinderen mogen vrijelijk hun mening geven over zaken 
waarbij hun belangen zijn betrokken. Aan die mening zal passende waarde 
worden gehecht. Dit is afhankelijk van hun leeftijd en ontwikkelingsniveau.  
Het betrekken van het kind kan rechtstreeks maar eventueel ook via een 
deskundige derde. 

• Artikel 18: ouders hebben het recht en de verplichting om goed voor hun 
kind te zorgen. De overheid zal hen daartoe ook in staat moeten stellen.

• Artikel 19: de overheid is verplicht om het kind te beschermen tegen alle 
vormen van kindermishandeling.  

Dit betekent dat de beslissingen van ouders, hulpverleners en overheid 
in een scheiding altijd vanuit het perspectief van het belang van het kind 
zullen worden opgenomen. Deze bepalingen verplichten de gemeente en de 
ouders om het welzijn van het kind als richtlijn te nemen bij de beslissingen 
die genomen moeten worden. Ook zal ieder kind in de gelegenheid dienen 
te worden gesteld om zelf of via een vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een 
bijzonder curator, zijn visie en wensen aan te geven. 

Resultaat: Elke professional en burger binnen elke actielijn hanteert  
het verdrag inzake de rechten van het kind als centrale leidraad.  
Het belang van het kind prevaleert, zoals dit ook vanuit de visie GIRFEC 
(visie Scholand Getting it right for every child) wordt uitgedragen. De regio  
Hart van Brabant draagt dit expliciet uit in gesprekken met ouders die 
gaan scheiden. 

 

4. De positie van het kind
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5. Hoe gaan we dat aanpakken?  

5. Hoe gaan we dat aanpakken?   

De scheidingsstraat is tot stand gekomen na en met invulling van 
de verbindingsochtend complexe scheidingen in oktober 2018. 
De straat is ‘bottom-up’ gemaakt. We hopen dat u de aanpak van 
scheiden prioriteit toekent en deze bottom-up benadering kan 
waarderen. Graag gaan we met u in gesprek om samen deze  
aanpak en de scheidingsstraat Hart van Brabant vorm te geven  
en op onderdelen te prioriteren en uit te werken.

Heeft u feedback of wilt u meedenken?
Wij horen dat graag van u via: V.M.Smits@uvt.nl
 
Namens de werkgroep Tasforce Kindermishandeling 
Hart van Brabant werkgroep echtscheidingen en het 
samenwerkingsverband wijzer-scheiden 
 
Dit programmaplan is een product van de Werkgroep Scheiden van de  
Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant en bestaat uit
Cindy de Rijke, Sterk huis
Veronica Smits, Tilburg University
Berna Trommelen, Taskforce
Sabine Swaak, ervaringsdeskundige 
Betty Ann Blommers, IMW
Rosanne Dijks, BMC
Marjan Sol, gemeente Waalwijk

De partners die betrokken en geraadpleegd zijn staan vermeld op pagina 2.
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Op 22 februari 2018 is het verslag ‘Scheiden… en de kinderen dan?’ uitgegeven 
door het Platform ‘Scheiden zonder schade’. Het platform geeft een heldere 
beschrijving van de context. Deze is onderverdeeld in drie dimensies: 
relationeel, maatschappelijk en juridisch. Deze zijn onderstaand samengevat. 

1.1.1 Relationele dimensie: 
Een scheiding is een ongekend heftige relationele en emotionele gebeurtenis 
en betekent een ingrijpende verandering in het leven van alle betrokkenen:  
de ouders zelf, eventuele kinderen, directe familie en vrienden en het sociale 
netwerk. 
De	‘keuze’	om	te	scheiden	is	eerst	en	vooral	een	zaak	van	de	partners.	Zij	zijn	
dan ook zelf verantwoordelijk voor het moment en de wijze waarop. Begrijpelijk 
dus ook dat scheiden nog altijd wordt gezien als een aangelegenheid waar 
anderen	niets	mee	te	maken	hebben.	Maar:	dat	verandert!	Zeker	in	die	situaties	
waarin kinderen (ernstige) schade ondervinden dat hun ouders uit elkaar gaan. 
En dat is niet omdat we ons zo nodig moeten bemoeien met de relaties tussen 
volwassen mensen, maar vanwege de gevolgen voor onze kinderen. 

1.1.2 Maatschappelijke dimensie:
Maatschappelijke ontwikkelingen en trends als individualisering, secularisatie 
en	ontzuiling	hebben	invloed	op	de	relaties	tussen	mensen.	Zo	wordt	het	
huwelijk of de ‘levenslange relatie’ bijna een zeldzaam verschijnsel. En van 
een maatschappelijk taboe op scheiden is ook geen sprake meer. En zo neemt 
het aantal scheidingen toe, komt het steeds vaker voor dat kinderen deels 
opgroeien bij één ouder en zelfs het aantal kinderen dat geen contact meer 
heeft met één van de ouders wordt groter en groter.
Een andere maatschappelijke ontwikkeling is dat we onze kinderen niets meer 
bijbrengen over relatievorming, wederzijdse verantwoordelijkheden en goed 
ouderschap. En omdat dit alles tegenwoordig vooral een privéaangelegenheid 
is, leren we ook niet hoe een ander te corrigeren en wordt sociale controle  
niet getolereerd. 

Ook relevant is de erfelijkheid van relatieproblemen en scheiden. Kinderen 
van gescheiden ouders hebben vaak moeite om duurzame relaties aan te gaan 
en liggen zelf op latere leeftijd ook vaker in scheiding. Ook slecht voorbeeld 
doet blijkbaar volgen.

1.1.3 Juridische dimensie: 
Het belang en de rechten van het kind staan duidelijk beschreven in verdragen 
en wetgeving. De overheid en de rechtspraak moeten in het geval van 
scheiden in ieder geval het volgende respecteren:
• Bij alle besluiten en maatregelen betreffende kinderen vormt het belang 

van het kind een eerste overweging (artikel 3 van het Verdrag inzake de 
rechten van het kind, IVRK). 

• Het kind heeft het recht om door beiden ouders te worden verzorgd en 
opgevoed. 

• Ouders hebben het recht om hun kinderen te verzorgen en op te voeden  
op een manier die zij passend vinden. 

• Het kind heeft het recht om gehoord te worden. 

Ook in de ‘zeven kernen van goed ouderschap’ (zie rapport Kinders en ouders 
in de 21ste eeuw) keren bovenstaande uitgangspunten terug. De nadruk 
ligt in ieder geval op gelijkwaardig ouderschap waarbij het belang van het 
kind centraal staat. De ouderrelatie blijft bestaan. Ook na een scheiding. Dit 
betekent dat scheidende partners, hun omgeving én betrokken hulpverleners 
nadrukkelijk de opdracht hebben om partnerschap en ouderschap te 
ontvlechten.

Tot de juridische context horen ook andere wettelijke regelingen en 
procedures over het scheiden zelf, het ouderschapsplan met daarin afspraken 
over alimentatie, gezag en omgang en de bescherming van kinderen en 
jongeren.

Bijlage

Bijlage 1:  Context
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Bijlage

Bijlage 2: CBS gegevens huwelijken en ontbindingen

van echt scheidende mannen in 2015 van echt scheidende vrouwen in 2015
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Bijlage

Van:		ZonMw	Effectief	Jeugd	<effectiefjeugd@zonmw.nl
Verzonden: maandag 20 november 2017 12:56
Onderwerp: reactie op uw eindverslag, projectnummer 729430001
Datum: 20-11-2017 
Dossiernummer: 729430001 
Correspondentienummer: 2017/23426/ZONMW	

Geachte mevrouw De Rijke, beste Cindy,

Graag geef ik mijn goedkeuring aan het eindverslag van uw project 
Samenwerken	voor	een	effectieve	aanpak	van	met	conflict	beladen	
echtscheidingen (“vechtscheidingen”) in Midden-Brabant in samenwerking  
met	het	High	Conflict	Forum	uit	Toronto,	Canada	en	de	Veilige	Haven.
ZonMw	heeft	het	verslag	met	interesse	gelezen,	het	bevat	veel	waardevolle	
aanbevelingen en ik complementeer u met de goede invulling die u heeft 
gegeven aan het doel van de pilots, namelijk het opzetten of verstevigen 
van een gezamenlijke werkwijze en organisatiestructuur en daarbij inzicht 
in het (preventief) hulpaanbod voor gezinnen die te maken hebben met een 
(problematische) scheiding. Hierbij was het van belang dat professionals weten 
welk aanbod beschikbaar is, dat professionals van elkaar weten wie welke 
rol vervult en naar wie of welke instantie doorverwezen kan worden. Dat wil 
zeggen verbeterde signalering en screening aan de voorkant, goede triage, 
snelle doorverwijzing en goede afstemming en samenwerking in de keten.

Alhoewel uw project zich hoofdzakelijk richt op de zwaardere 
conflictscheidingen	is	ZonMw	positief	over	alle	activiteiten	die	zijn	
ondernomen om de samenwerking in de regio vorm te geven. Het 
zorgprogramma Complexe scheidingen start met de analysefase. In deze 
fase wordt de MASIC ingezet, worden de kinderen geïnterviewd, wordt 
netwerkonderzoek gedaan en wordt op basis van de opgedane feiten de 

casus	gekwalificeerd	als	enkelvoudig,	complex	of	zeer	complex.	Daarna	
vinden passende interventies plaats. Indien nodig wordt de zaak besproken 
in	het	High	Conflict	Forum,	waardoor	een	completer	beeld	gevormd	wordt	
en de juiste interventies voor ouders en kinderen ingezet kunnen worden. 
De verwachting is dat daardoor minder zaken teruggestuurd worden naar de 
rechtbank en dat gezinnen minder lang in het hulpverleningssysteem blijven.
Graag blijven wij op de hoogte van de vorderingen die gemaakt worden met 
het combineren van het bestaande aanbod tot een goede aanpak, New ways 
4 families van Bill Eddy als mogelijke interventie in geval van een hoog risico 
conflictscheiding	en	uw	plan	voor	een	forensisch	kind	interview.	Ook	verzoek	ik	
u om ons de resultaten te doen toekomen van het onderzoek, zodra die in het 
voorjaar beschikbaar komen. 

Een van de doelen van deze programmalijn is het delen van ervaringen. Daar 
heeft u goed op ingezet. Momenteel worden twee groepen medewerkers 
van de Raad voor de Kinderbescherming (RdvK) getraind. Ook de LVB sector 
en RIBW gaan de training volgen. Er is een prachtig afsluitend congres 
georganiseerd met internationale sprekers, er zijn presentaties/workshops 
gehouden voor beide Brabantse rechtbanken over het nieuwe zorgprogramma 
en er is regelmatig overleg waarin de werkwijze en samenwerking besproken 
wordt. Doordat steeds meer organisaties bij Wijzer-scheiden en/of het 
zorgprogramma aansluiten, wordt deze nieuwe manier van werken in Midden-
Brabant geborgd. Ik hoop dat u ook gemeentes buiten uw eigen regio weet te 
inspireren met uw werkwijze.

Wij willen u vragen om deel te blijven nemen aan activiteiten om uw ervarin-
gen en resultaten landelijk te delen om zodoende ook andere gemeentes of 
betrokken	instanties	te	inspireren.	ZonMw	is	momenteel	in	overleg	met	VWS	
en	V&J	over	de	wijze	waarop	dit	georganiseerd	kan	worden.	Mocht	u	hier	 
suggesties voor hebben of mee willen denken, dan horen wij dit graag.

Bijlage 3:  Beoordeling ZonMw Project 2015-2017
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Bijlage

Zonder	tegenbericht	van	uw	kant	ga	ik	ervan	uit	dat	u	geen	bezwaar	hebt	
tegen vermelding van de uitkomsten van uw project in de eerstkomende 
ZonMw	nieuwsbrief	jeugd	of	later	deze	maand	in	de	Mediator.
Kennisbenutting

Resultaten van het project kunnen toepassing vinden in de praktijk, maar ook 
een rol spelen bij het maken van beleid, een volgende stap vormen in een 
wetenschappelijke carrière of de basis vormen voor een nieuw project. Het is 
daarom	van	groot	belang	om	ook	komende	periode	ZonMw	te	informeren	over	
het gebruik van uw resultaten. Graag herinner ik u er aan dat u op basis van de 
subsidiebepalingen verplicht bent om tot 4 jaar na afronding van dit project 
aanvullend	opgeleverde	producten	via	ProjectNet	aan	ZonMw	aan	te	bieden
Over	de	financiële	afhandeling	van	het	project	ontvangt	u	afzonderlijk	
bericht.

Ik wens u veel succes met de vervolgactiviteiten rondom de ketenaanpak 
conflictscheidingen.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Mirre Hubers
Programmasecretaris Jeugd
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Bijlage

We willen…

• …  dat kinderen geen schade oplopen door de scheiding van hun ouders. 

• …  dat kinderen gehoord en ondersteund worden als hun ouders uit  
 elkaar gaan. 

• …  dat broertjes en zusjes met elkaar verbonden blijven.   

• …  dat kinderen met gescheiden ouders in contact blijven met beide   
 ouders (tenzij).

• …  dat (vooral) ouders mét kinderen wijzer scheiden (en dus niet vechten).

• …  dat bij een scheiding het partnerschap en het ouderschap wordt   
 ontvlochten.

• …  dat aan familie, vrienden, buren en/of bekende ondersteuning wordt  
 gevraagd door kinderen en/of ouders rondom een scheiding.

• … dat pedagogisch medewerkers/gastouders, leerkrachten, huisartsen en  
 jeugdartsen ondersteuning bieden aan kinderen en/of ouders als zij  
 over een scheiding vernemen. 

• … dat alle kinderen leren over relatievorming en goed ouderschap. 
  Hiervoor is nodig dat de domeinen zorg en recht worden 
  ge(re)organiseerd tot samenhangende, ondersteunende systemen. 

• …  dat het ouderschapsplan bij een echtscheiding verplicht is.

• …  dat er een gezinsvertegenwoordiger wordt aangewezen om hierbij te  
 begeleiden bewaken. 

• …  dat die gezinsvertegenwoordiger rechtstreekse lijnen heeft met de  
 familierechter

• …  dat er een eenduidige, breed gedragen, samenhangende aanpak is bij  
 scheidingen voor de domeinen zorg en recht.

• …  dat de MASIC centraal staat in deze aanpak.

• …  dat de MASIC breed wordt geïmplementeerd: van preventief tot   
 specialistisch.

• …  dat hierbij een andere basis-attitude, andere vaardigheden en andere  
 werkwijze van onze beroepskrachten wordt verwacht.

• … dat de rechtspraak bij alle besluiten en maatregelen het belang en de  
 rechten van het kind  voorop stelt.

• …  dat de rechtspraak ‘gelijkwaardig ouderschap’ als uitgangspunt heeft.

• …  dat er bijzondere aandacht is voor oudervervreemding- en verstoting.

• …  dat de focus op geschilbeslechting en knopen doorhakken wordt   
 verlegd naar begeleiding, ondersteuning en toerusting om de normale  
 orde te herstellen en het gedeelde ouderschap vorm te geven.

• …  dat kinderopvang, scholen, huisartsen, jeugdartsen, gemeenten ook de  
 rechten en plichten van kinderen kennen en daar ook naar handelen. 

Bijlage 4 : Uitgangspunten gemeente
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Bijlage

In de regio Hart van Brabant zou, onder aanmoediging van de TaskForce 
Kindermishandeling, een doorbraakproject met New Ways for Families 
gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor zijn alle ketenpartners (zoals OM, 
Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, rechter, specialistische 
zorgaanbieders) nodig.  
Voor dit project zijn de volgende fasen te onderscheiden:
(1) vertaling en bewerking van het New Ways programma
(2) training in het programma aan sociale en juridische professionals samen
(3) samenwerking met de rechtbank en andere ketenpartners borgen
(4) evaluatie-onderzoek naar de effectiviteit (in termen van welbevinden 

kinderen	en	vermindering	van	conflicten)	van	New	Ways	in	vergelijking	
met ‘business as usual’

(5) een kosten-baten analyse, vergelijkbaar met die uit Alberta, Canada, om de 
eventuele maatschappelijke winst zichtbaar te maken

Familierechters hebben behoefte om al bij beginnend escalerende 
scheidingen een effectieve interventie op te leggen aan ouders. 
Daarvoor zijn twee stappen nodig: (1) het herkennen van de (potentiële) 
conflictscheidingen	in	een	vroeg	stadium,	en	(2)	verwijzing	naar	effectieve	
hulp.	Binnen	het	ZONMw	project	in	Midden-Brabant	hebben	we	voor	stap	1	
een instrumentarium ontwikkeld. Voor stap 2 willen we gaan werken volgens 
de methode New Ways 4 Families®, een kortdurende  interventie gericht op 
het	versterken	van	conflictbeheersings-	en	co-ouderschapsvaardigheden	
bij scheiding.  De interventie is bedoeld als preventie van escalatie en dient 
vooraf te gaan aan mediation, zodat ouders over de vaardigheden beschikken 
om bemiddelingspogingen tot een succes te maken. 

De kosten-effectiviteit van New Ways is onderzocht in de provincie Alberta 
in Canada. Uit dit onderzoek blijkt dat voor elke dollar die geïnvesteerd werd 
in New Ways, na 3 jaar 7 dollar bespaard was aan maatschappelijke kosten 
(zie Figuur). De interventie is ontwikkeld door Bill Eddy, maatschappelijk 
werker	en	advocaat,	die	jarenlange	ervaring	met	conflictscheidingsgezinnen	
heeft. Corine de Ruiter is bij hem op bezoek geweest in San Diego, California 
en heeft Eddy’s toestemming om New Ways voor Nederland te bewerken. 
New Ways werkt alleen als het wordt opgelegd door de rechter (Eddy, 
persoonlijke	communicatie,	maart	2016).	Ouders	in	een	conflictscheiding	
willen meestal alleen hun eigen gelijk halen (“Het is allemaal jouw fout!”) 
en New Ways vereist dat zij hun eigen gedrag gaan veranderen, in plaats van 
gedragsverandering van de andere ouder te eisen.  Als New Ways vrijwillig is, 
haken	veel	ouders	met	een	High	Conflict	Personality	vroegtijdig	af.

 

Bijlage 5:  New Ways for Families
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Results 

For all professionals involved, the use of the MASIC was completely new. 
They noticed the separate interviews with each parent provided much more 
information than their usual joint sessions with HCD parents. In total, 37 
dyads and 8 individual parents (Mage=35, range=23-53) participated. 
Parents were asked to rate their interview experience afterwards on a scale 
from 1-10, and the average rating was around 8. They felt taken seriously 
and the interview provided some parents with new insights. 

The prevalence of IPV in our sample of HCD cases was very high (see Table 
1). Psychological abuse and coercive-control were the most common 
behaviors, and these appear to continue after separation. Physical violence 
ever in the relationship had a 77% prevalence, but decreased to 22% 
during the past year. Sexual violence also decreased, but stalking behaviors 
remained at a prevalence rate of 47.5% during the past year. 

 
Table 1. Reported victimization in High Conflict Divorce cases (N=61 individual 
cases) 

Background 

Social and legal professionals in the Netherlands who work with parents in 
high conflict divorce (HCD) underestimate the prevalence of intimate 
partner violence (IPV) in this population, according to a recent websurvey 
(de Ruiter & van Pol, 2017). IPV screening has, thus far, not been 
implemented prior to decision making re: mediation or as part of divorce 
proceedings generally. We conducted an implementation plus evaluation of 
the Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns (MASIC).  

Objective 

The MASIC (Holtzworth-Munroe et al., 2010) was translated into Dutch with 
permission. This interview method provides a behavior-specific screening 
for different types of IPV. Our goal was to examine the prevalence of 
different types of IPV among parents who were reported to child protection 
authorities because of HCD and concerns about the welfare of the children 
involved. 

Method 

Social workers and psychologists (N= 10) at three different child protection 
agencies in the Mid-West Brabant region received a half-day training 
workshop in IPV screening and the use of the MASIC. They began using the 
MASIC in their child custody assessments. Every 6-8 weeks, case 
conferences were held, to provide continued training on MASIC 
assessments. Parents were asked to provide written informed consent for 
participation in this study. 

 

Conclusion 

The prevalence of different types of IPV in HCD parents who are reported 
to child protection services in the Netherlands is very high. Compared to 
findings in a sample of US parents seeking divorce mediation (Pokman et 
al., 2014), the prevalence of severe physical violence, sexual violence and 
stalking ever in the relationship was higher in our sample.  

We conclude that research-based IPV screening needs to be implemented 
as a best-practice standard in all evaluations conducted in HCD cases in the 
Netherlands. 
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Any item on subscale Ever     Past Year   

endorsed by either or 

both parents? No, n (%) Yes, n (%)   No, n (%) Yes, n (%) 

Psychological abuse 0 (0) 59 (100) 14 (23.7) 45 (76.3) 

Coercive controlling  2 (3.6) 54 (96.4) 13 (23.2) 43 (76.8) 

   behaviors 

Threats of severe  18 (30.5) 41 (69.5) 31 (56.4) 24 (43.6) 

   violence 

Physical violence 14 (23) 47 (77) 46 (78) 13 (22) 

Severe physical violence 26 (45.6) 31 (54.4) 51 (91.1) 5 (8.9) 

Sexual violence 44 (73.3) 16 (26.7) 52 (88.1) 7 (11.9) 

Stalking   22 (37.9) 36 (62.1)   31 (52.5) 28 (47.5) 

Poster presented at the 23rd International San Diego Summit on Violence, Abuse & Trauma, September 6 - 9, 2018, San Diego, CA   
  

VORIGE PAGINA 28 VOLGENDE PAGINA

Bijlage 6:  Toepassing MASIC
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