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Gescheiden opvoeden
Ieder kind denkt dat zijn vader en moeder gewoon altijd bij elkaar blijven. 
Een scheiding is dan ook enorm ingrijpend in het leven van kinderen en 
ouders. De vertrouwde omgeving verandert, de toekomst is onzeker en ook 
emoties spelen een rol. 

Naar schatting maken ongeveer 70.000 thuiswonende 
kinderen een scheiding mee. Gelukkig gaat het met veel 
kinderen na een scheiding goed. Toch hebben kinderen van 
gescheiden ouders ongeveer dubbel zoveel problemen als 
kinderen uit intacte gezinnen. De kans op het ontwikkelen 
van een laag zelfbeeld, gevoelens van angst of andere 
sociaal-emotionele problemen neemt toe. Veel jongeren 
doen een stapje terug naar een lagere schoolsoort.

Ouders en kinderen kunnen dan ook wel wat steun 
gebruiken bij een scheiding, het wennen aan een nieuwe 
gezinssituatie en alle opvoedingsvragen die daar bij komen 

kijken. De gemeente kan via het CJG dicht bij huis de beno-
digde hulp en steun organiseren. 

Dit CJG-bericht gaat over samen opvoeden na een scheiding. 
We geven voorbeelden van hulp en steun bij een scheiding, 
in samenwerking met of verbonden aan het CJG, ter inspi-
ratie bij de doorontwikkeling van het CJG-aanbod. U vindt in 
deze publicatie aparte hoofdstukken gericht op het aanbod 
voor kinderen en het aanbod voor ouders. Het eerste hoofd-
stuk richt zich op het samenstellen van een sluitend aanbod.
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Het ideaalmodel
in het ideaalmodel zijn de verschil-
lende rollen van het maatschappelijk 
Werk, de kinderrechters, Bureau 
Jeugdzorg, de raad voor de Kinder-
bescherming en zorgaanbieders 
beschreven. Ouders en kinderen 
komen via de voorliggende gemeen-
telijke voorzieningen (jeugdgezond-
heidszorg en maatschappelijk werk) 
en via Bureau Jeugdzorg de hulpketen 
binnen. een derde ingang is via de 
rechtbank, wanneer ouders niet geza-
menlijk tot overeenstemming kunnen 
komen. professionals signaleren de 
echtscheidingsproblematiek en 
wijzen ouders door naar hulp passend 
bij de fase van de scheiding en de 
zwaarte van de problematiek.

Het ideaalmodel kunt u vinden op 
www.spectrum-gelderland.nl/ideaal-
model

Het is van belang dat ouders en kinderen in alle fasen van een 
scheiding een beroep kunnen doen op passend hulpaanbod. 
Wat is er nodig om tot een sluitend aanbod te komen? 
En wat is de juiste mix van licht preventieve ondersteuning en 
intensieve hulp?

“Het onderwerp scheiding en omgang 
is belangrijk, een scheiding en relatie-
problemen tussen ouders kunnen scha-
delijke gevolgen hebben voor de 
betrokken kinderen. De juiste hulp is 
dan essentieel”, stelt Babine Scholten 
van de provincie Gelderland. er bestaan 
verschillende vormen van hulp zoals 
informatie en advies, individuele hulp, 
cursussen en bemiddeling. De verschil-
lende fasen van een scheiding en de 
zwaarte van de problematiek bepalen 
welk aanbod passend is. “er gebeurt 
veel in de provincie, maar soms zijn er 
gaten in het hulpaanbod en is er weinig 
samenhang”, vertelt Scholten. 
Ondersteuning en zorg wordt dan 
willekeurig en versnipperd aange-

boden. Niet overal is een dekkend 
aanbod waar ouders en kinderen 
gebruik van kunnen maken. 

in 2007 heeft de provincie Gelderland 
een werkconferentie georganiseerd 
rond het thema ‘Scheiding & Omgang’ 
om een start te maken met het 
afstemmen van het aanbod van 
gemeentelijke en provinciale voorzie-
ningen. Ook is een werkgroep gestart 
om bestaande initiatieven te bundelen 
en te versterken. Leidraad was het 
ideaalmodel, ontwikkeld door de raad 
voor de Kinderbescherming. Dit model 
kan dienen als voorbeeld voor een slui-
tend aanbod rond echtscheiding. 

Een sluitend aanbod

De juiste hulp is essentieel

Kinderen, jeugdigen en ouders kunnen bij het CJG terecht met hun 

vragen over opvoeden en opgroeien. Het is de taak van gemeenten 

om via het CJG ouders en kinderen te helpen bij vragen en pro-

blemen, dus ook bij vragen en problemen rond een echtscheiding. 
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Verschillende organisaties werken 
samen om tot een passend aanbod te 
komen voor het gehele scala van lichte 
vragen tot zware problematiek. Alle 
onderdelen van het project worden dit 
jaar definitief ondergebracht in de 
reguliere structuur van organisaties, 
aansturing vindt plaats vanuit het CJG. 

“De verschillende instanties komen nog 
wel drie keer per jaar bij elkaar, maar 
alle onderdelen zijn bij partijen belegd”, 
vertelt rico Smit, coördinator bij mD 
Veluwe. Deze partijen zijn mD Veluwe, 
Bureau Jeugdzorg, de raad voor de 
Kinderbescherming en de drie jeugd-
zorgaanbieders in de regio; Joozt, Lijn5 
en pactum. Het aanbod varieert van 
gespreksgroepen voor kinderen, een 
echtscheidingsspreekuur verzorgd 
door een maatschappelijk werker 
samen met een advocaat en omgangs-
ondersteuning door een geschoolde 
vrijwilliger. Vanuit pactum is er een 

Omgangshuis, een plek waar ouders 
hun kinderen kunnen ontmoeten met 
begeleiding vanuit jeugdzorg. “Je ziet 
vooral dat de problematiek bij een 
scheiding hardnekkig is. Als maat-
schappelijk werk heb je soms net te 
weinig specifieke kennis in huis. De 
jeugdzorgaanbieders of andere profes-
sionals zijn net iets specifieker 
geschoold”, aldus Smit. Voor de 
gespreksgroepen voor kinderen, 
genaamd ‘Alles is anders’, werkt mD 
Veluwe bijvoorbeeld samen met een 
orthopedagoog vanuit icare. 

Vindplaatsgericht
“er zijn zoveel ouders, kinderen en 
jongeren die problemen ervaren op het 
gebied van scheiding. Het is voor ons 
de kunst hen zo vroeg mogelijk binnen 
te krijgen bij de verschillende onder-
delen. Daarom werken wij vindplaats-
gericht.” Het schoolmaatschappelijk 
werk vervult een centrale rol bij het 

signaleren van problemen. Op initiatief 
van mDVeluwe zijn door het school-
maatschappelijk werk in alle 
gemeenten bijeenkomsten georgani-
seerd in het CJG, bedoeld voor leer-
krachten en intern Begeleiders van de 
scholen. “Naast probleemsignalen en 
het ondersteunen van kinderen in echt-
scheidingssituaties werden ook een 
aantal wettelijke en praktische zaken 
besproken. Bijvoorbeeld het altijd 
lastige dilemma aan welke ouder je als 
leerkracht informatie mee naar huis 
geeft.”

Ook komen er voor ouders informatie-
bijeenkomsten over kind en echtschei-
ding in het CJG. rico Smit: “Hierdoor 
proberen wij de drempel naar hulpver-
lening te verlagen. Door deze bijeen-
komsten zijn ouders op de hoogte van 
de verschillende mogelijkheden van 
ondersteuning.”

Van licht tot zwaar

Het project Kindvriendelijk Scheiden Noord Veluwe is inmiddels 

afgerond. De afgelopen drie jaar is door de projectgroep hard 

gewerkt aan een sluitend hulpaanbod voor kinderen en ouders die 

te maken hebben met echtscheiding. 

Rico Smit:  
“Wij proberen de 
drempel naar 
hulpverlening te 
verlagen.”

Rico Smit, coördinator bij MD Veluwe
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elk van de zes bijeenkomsten is gekop-
peld aan een thema. in een werkboekje 
vinden kinderen informatie en op- 
drachten. Bijvoorbeeld; maak een teke-
ning van de huizen waar je woont of 
vertel eens wat over de bezoekregeling. 
“Wat je vooral ziet is dat kinderen 
opbloeien in het praten over de schei-
ding, ze kunnen het onder woorden 
brengen en ervaren dat het ook màg”, 
vertelt mara Waszkiewicz, begeleider 
van de KiGO-groep. “Daarom is ook de 

richtlijn dat bij de intake voor de groep 
beide ouders aanwezig zijn, samen met 
het kind. Daarmee geven ze goedkeu-
ring aan het kind, je mag hier praten.” 
in de praktijk is het helaas niet altijd 
mogelijk om beide ouders op gesprek 
te hebben. “Het is de kunst om ouders 
anders naar elkaar te leren kijken, om 
de ex-partner als andere ouder te zien.”

“Soms worstelen kinderen met de 
schuldvraag, dit krijgen zij van hun 

ouders mee.” Toch zijn ouders zich wel 
bewust van de problemen waarmee zij 
hun kinderen opzadelen. “Kunnen jullie 
niet eens met mijn kinderen gaan 
praten, want als ouders zijnde doen we 
dit onze kinderen maar aan?” is een 
vraag waarmee ouders bij mara 
aankloppen. 

Positieve ervaring
mara Waszkiewicz brengt de spel- en 
praatgroep bij scholen onder de 
aandacht. “Scholen moeten eerst een 
positieve ervaring hebben met dit hulp-
aanbod. Op deze manier raken zij er 
mee bekend en blijft het beter hangen.” 

De begeleiders van de KiGO-groep in 
Oude-iJsselstreek zijn geschoold door 
hun collega’s van het Nim maatschap-
pelijk Werk in Nijmegen. 

Geen enkel kind wil dat zijn ouders uit elkaar gaan. Kinderen geven zichzelf vaak de 
schuld, zijn bang om verlaten te worden en komen eigenlijk altijd in een loyaliteits-
conflict terecht. Ze hebben het gevoel dat ze een voorkeur moeten uitspreken voor 
één van de ouders en zijn bang dat ze de ander te kort of verdriet doen. Dit loyali-
teitsconflict vormt de bron van (bijna) alle andere negatieve gevolgen van echt-
scheidingen voor kinderen.

Kinderen en scheiding

Een eigen plekje

De KIGO-groep van Sensire maatschappelijk werk in de gemeente 

Oude-IJsselstreek, biedt Kinderen van Gescheiden Ouders een plek 

waar moeilijkheden, verdriet en boosheid er mogen zijn. In deze 

spel- en praatgroep voor kinderen van groep 6,7 en 8 van de basis-

school krijgen kinderen de ruimte om te praten over de scheiding, 

samen spelletjes te doen en creatief bezig te zijn. 
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 “De belevingswereld moet met elkaar 
overeenkomen, anders schiet je je doel 
voorbij. Je kunt daarom geen jonge 
kinderen bij jongeren in de groep 
plaatsen”, vertelt erik Derks van het 
Nim. “Jongeren zijn lastiger te bereiken, 
zij hebben over het algemeen wel 
mensen om zich heen om problemen 
mee te delen. Dit is natuurlijk ten dele 
waar, maar we merken dat jongeren in 
de groepen het toch ook heel fijn 
hebben met elkaar.” erik ziet dat 
kinderen en jongeren door de groep 
ook leren relativeren. “Ze zien in hoe 
het bij anderen thuis verloopt en 
kunnen waar mogelijk met een andere 
bril op leren kijken naar hun eigen 
situatie.”

in de groepen voor jongeren is niet 
alleen aandacht voor het scheidings-
proces. “We bespreken eigenlijk het 
leven, het hele scala”, schetst Derks. “Je 
kunt je voorstellen dat jongeren vragen 
en verhalen hebben over liefde en rela-
ties, al dan niet voortkomend uit de 
scheidingsproblematiek.” Onderling 
helpen jongeren elkaar goed, ze geven 
elkaar tips en hebben ook buiten de 
groep contact met elkaar, bijvoorbeeld 
via social media. “We zijn vooral voor-
waardenscheppend bezig en niet 
sturend”, stelt erik Derks. De structuur 
verschilt van de kindergroepen. 
Jongeren kunnen zelf onderwerpen 
inbrengen en zelf besluiten hoelang ze 
meedraaien in een groep en dus ook 
terugkomen wanneer het na een tijdje 
weer wat minder goed gaat thuis. 

Loyaliteit
Vaak koesteren ouders angst om hun 
kind aan te melden. “Ze zijn bang dat 
hun kinderen uit de school klappen. 
Het mooie is dat kinderen dat niet 
doen, ze vertellen alleen wat ze willen 
vertellen. Ook dát heeft met loyaliteit 
te maken.”

er is veel contact met ouders, met 
name bij jongere kinderen. Jongeren 
geven zelf aan in hoeverre zij betrok-
kenheid van hun ouders wensen. “We 
vragen altijd wat we wel en niet mogen 
vertellen aan ouders, dat kunnen ze 
heel goed zelf aangeven.” Aan ouders 
worden signalen meegegeven, in de 
hoop dat zij hier wat aan hebben. “Het 
is mooi om met kinderen te werken en 
via kinderen de ouders te bereiken”, 
aldus Derks.

Leren relativeren 

Binnen NIM worden al een aantal jaren KIGO-

groepen gedraaid voor verschillende leeftijds-

groepen. Naast twee kindergroepen van 7-9 jaar 

en 9-12 jaar, draaien er ook groepen voor 

jongeren van 12-15 jaar en 15-18 jaar.

Kinderen in de KIGO-groep:
“Gelukkig is het bij mij niet zo erg 
want Esmee ziet haar vader helemaal 
niet meer, ik gelukkig nog wel.”

Erik Derks, NIM
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KieS (Kinderen in een echtscheidings-
Situatie) is een programma voor 
kinderen en jongeren gericht op het 
verwerken van een echtscheiding. in 
groepsverband komen aan de hand van 
spellen, creatieve opdrachten en 
gesprekken een aantal thema’s aan 
bod. Voor ouders is er een informatie-
bijeenkomst en een evaluatiebijeen-
komst.

Leren vragen stellen
“Omdat ik met veel organisaties werk, 
krijg ik veel signalen. Ook vanuit 
scholen. Steeds meer kinderen in echt-
scheidingssituaties komen klem te 
zitten”, vertelt Joke Westdijk, coördi-
nator van het CJG Zutphen. De doelstel-
ling van de pilot is dan ook om zo 
preventief mogelijk in te steken en 
daarmee zwaardere problematiek 
proberen te voorkomen. Kinderen leren 

omgaan met veranderingen die door de 
scheiding zijn ontstaan. Zij leren 
vragen te stellen en benoemen wat 
moeilijk voor hen is.

“Als wij zo goed mogelijk samenwerken 
hebben kinderen en ouders daar profijt 
van. ‘Wij zijn het kastje èn de muur’, zei 
een collega laatst, dat vond ik wel een 
goed uitgangspunt”, zegt de coördi-
nator. Om deze reden is getracht de 
KieS-groepen zo veel mogelijk aan te 
laten sluiten op bestaande structuren. 
interne zorgteams op de basisscholen 
binnen het samenwerkingsverband 
bekijken welke kinderen voor een KieS-
training in aanmerking komen. 

Wijkgericht
Vanuit het CJG zijn, in het kader van de 
pilot, de interne zorgteams in het 
basisonderwijs dit jaar versterkt met 

een schoolmaatschappelijk werker en 
een jeugdverpleegkundige. Het school-
maatschappelijk werk wordt verzorgd 
door welzijnsorganisatie perspectief 
Zutphen. Joke Westdijk: “Zij werken zo 
wijkgericht mogelijk, dit past bij ons 
doel de training dicht bij huis te laten 
plaatsvinden. Dit jaar is er ruimte om in 
elke wijk een groep te starten.” 

De KieS-groepen worden geleid door 
speciaal getrainde KieS-coaches die 
voor dit project worden ingehuurd. 
Samen met de KieS-coaches en WSNS 
wordt bepaald wanneer en waar de 
KieS-groepen plaatsvinden. Naast een 
bijdrage van de scholen en het CJG 
wordt ook ouders om een financiële 
bijdrage gevraagd. 

Aansluiten op bestaande structuren 

Het CJG Zutphen is samen met Weer Samen Naar School Regio 

Zutphen een pilot gestart rondom echtscheiding. In elke wijk is het 

mogelijk een aantal bijeenkomsten te houden voor kinderen die 

met echtscheiding te maken hebben. Deze bijeenkomsten vinden 

plaats in de vorm van KIES-groepen.

Joke Westdijk, CJG Zutphen

Joke Westdijk: “Doelstelling van de pilot is om 
zo preventief mogelijk in te steken en daarmee 
zwaardere problemen proberen te voorkomen.”
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Wanneer ouders scheiden komt er veel op hen af. Financiële en juridische zaken 
moeten geregeld worden, maar ook in emotioneel opzicht is er veel aan de orde. 
Ouders staan voor de opdracht om het ouderschap na de scheiding op een passende 
manier voort te zetten. Met de ex-partner moeten afspraken gemaakt worden over 
de  zorg voor de kinderen. Ouders hebben vaak zorgen over de mogelijke effecten van 
de scheiding op het gedrag en het emotionele welzijn van de kinderen. Ook 
verschillen in de opvoeding tussen beide ouders kunnen voor problemen zorgen. 

Aanbod voor ouders

Het CJG als basisplek

Om naast het aanbod voor kinderen ook ouders in een echtschei-

dingssituatie iets te bieden, is vanuit het CJG in Apeldoorn een 

start gemaakt met gespreksgroepen voor ouders ‘Gescheiden 

Opvoeden’. “We merkten dat er bij ouders van kinderen die deel-

nemen aan de KIES-kindergroepen ook veel vragen leven. Je wilt 

graag de ouders helpen zodat zij hun kind weer kunnen helpen”, 

vertelt Marga Hagen, orthopedagoog bij Vérian, één van de kern-

partners van het CJG Apeldoorn. 

Vragen van ouders gaan vaak over het 
gedrag van hun kinderen. is een reactie 
van een kind te wijten aan de scheiding 
of gaat het om gedrag dat hoort bij een 
bepaalde ontwikkelingsfase? “Ouders 
die deelnemen aan de gespreksgroep 

willen het heel graag goed doen. Wij 
vragen ouders wat hun eerdere doel 
van opvoeden was toen zij nog met 
hun partner samen waren. We bekijken 
welk stuk van de opvoeding bemoeilijkt 
is door de scheiding en welke 

hulpmiddelen en krachten in de huidige 
situatie aanwezig zijn. Zo steek je posi-
tief in!” 

De gespreksgroepen bestaan uit drie 
bijeenkomsten van ieder twee uur. Op 
iedere avond staat een onderwerp 
centraal. Vanuit het KieS-programma 
ligt er een draaiboek klaar voor ouder-
bijeenkomsten. Voor de eerste bijeen-
komst is dit de leidraad, daarna worden 
mede naar aanleiding van de specifieke 
vragen van ouders de onderwerpen van 
de volgende bijeenkomsten ingevuld. 
“Door het programma en de inbreng 
van de ouders zelf ontstaan gesprekken 
waar ouders mee verder kunnen, 
doordat zij meer inzicht krijgen in hun 
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eigen handelen en de invloed daarvan 
op het gedrag van hun kinderen.”

Tijdsbelasting
“Het is de bedoeling dat we vier keer 
per jaar een groep gaan draaien”, 
vertelt Hagen. in de beginfase was het 
lastig om voldoende deelnemers bijeen 
te krijgen. De belangstelling was groot, 
maar als alleenstaande ouder heb je te 
maken met een grote tijdsbelasting. “in 
het aanmeldformulier krijgen ouders 

daarom nu de gelegenheid om aan te 
geven welk tijdstip hen het beste 
uitkomt zodat wij daar rekening mee 
kunnen houden.”

Ouders worden op de hoogte gesteld 
van de gespreksgroepen ‘Gescheiden 
Opvoeden’ tijdens de informatie-
avonden over de Kies- kindergroepen. 
Ook op de CJG-website, in het stads-
blad en via alle organisaties verbonden 
aan het CJG wordt het aanbod bekend 

gemaakt. 

Organisatieoverstijgend CJG aanbod
De bijeenkomsten vinden altijd in het 
CJG plaats, de gespreksgroepen voor 
ouders en kinderen zijn dan ook als 
organisatieoverstijgend CJG aanbod 
bedoeld. “Het CJG is een basisplek. Op 
deze manier kun je ook goed laten zien 
wat het CJG nog meer te bieden heeft”, 
besluit Hagen.

“Vanuit mijn coördinerende rol binnen 
het CJG heb ik een aantal jaren terug 
een thema-avond georganiseerd over 
kinderen en echtscheiding. We 
merkten dat ouders na deze avond nog 
lang niet uitgepraat waren en vonden 
dat de avond een vervolg moest 
krijgen. Zo is de minicursus ontstaan”, 
vertelt els Verweij, coördinator CJG 
Wijchen. De minicursus bestaat uit vier 
avonden waarop ouders om de week 
samenkomen, op deze manier is de 
tijdbelasting niet te groot. er is veel 
ruimte voor inbreng en ervaring van 
deelnemers. “er wordt veel gehuild 
maar ook veel gelachen, en vooral veel 
gedeeld. Ook na afloop van de cursus, 
dan worden bijvoorbeeld e-mail-
adressen uitgewisseld.”

Rollenspelen
De eerste bijeenkomst start met een 
uitgebreide kennismaking. Hoe is de 
scheiding verlopen? en hoe is de situ-
atie nu? “Als huiswerk vragen we 
ouders een soort observatielijst in te 
vullen over hun kinderen, daarmee 
kunnen we dan aan de slag.” Verder 
wordt er gewerkt met rollenspellen en 
een intervisiemethode. 

Werving vindt plaats via het school-
maatschappelijk werk op de scholen, 
via flyers en de krant. Voorafgaand aan 
de cursus is er een thema-avond in het 
CJG. Op deze manier zijn ouders al 
bekend met de cursusleiders en ligt de 
drempel om deel te nemen lager. Ook 
de inschrijving wordt zo laagdrempelig 

mogelijk gehouden. “er is een open 
inschrijving zonder intake of screening-
toestanden, gewoon laagdrempelig”, 
zegt Verweij. 

De minicursus staat open voor ouders 
die net gaan scheiden, al langer 
gescheiden zijn, alleen komen of juist 
samen met een nieuwe partner of ex- 
partner. “We hopen dat ex-partners 
elkaar gaan zien als mede-ouder en dat 
zij meer zicht krijgen op de situatie 
waarin hun kinderen zich bevinden.”

Samen delen 

Hoe kun je kinderen ondersteunen bij een scheiding? Hoe zit dat 

nou precies met loyaliteitsgevoelens? Welke rol hebben nieuwe 

partners? En hoe maak je afspraken rond de omgangsregeling? 

Naar een antwoord op deze en andere vragen gaan gescheiden 

ouders op zoek tijdens de minicursus ‘Opvoeden na echtscheiding’, 

aangeboden vanuit het CJG in Wijchen. 

Els Verweij, coÖrdinator CJG Wijchen
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Zijn ouders niet in staat een omgangs-
regeling goed uit te voeren? is er sprake 
van zware en vaak langlopende 
conflicten waarbij kinderen onderdeel 
zijn van de strijd? in de regio Arnhem 
kunnen ouders terecht bij het geïndi-
ceerde aanbod van Lindenhout. in 
gemiddeld tien gesprekken wordt 
gewerkt aan een beter contact tussen 
ouders. “We proberen ouders te laten 
inzien wat de gevolgen van hun 
conflicten zijn op de ontwikkeling van 
hun kinderen. Het doel is dat zij 
collega-ouders worden,” vertelt 
Lonneke van Geffen, gedragsdeskun-
dige bij Lindenhout. 

Overeenkomst
Het belang van het kind en de wensen 
van beide ouders staan centraal. “maar 
eigenlijk zijn wij hartstikke partijdig, 
het belang van het kind staat áltijd 
voorop. De ervaring is dat dit werkt, 
want alle ouders willen het beste voor 
hun kinderen”, vertelt erna Kamp, 
ambulant hulpverlener en trainer 
Ouderschap Blijft. Over het algemeen 
zijn ouders beperkt gemotiveerd. met 

behulp van oplossingsgerichte tech-
nieken, mediation en motiverende 
gespreksvoering wordt toegewerkt 
naar een overeenkomst tussen ouders. 
“De ene week vindt een bemiddelings-
gesprek plaats, de andere week, indien 
nodig, begeleide omgang, om en om 
dus,” zegt Kamp.

in de regio Arnhem maakt ‘Ouderschap 
Blijft’ onderdeel uit van een aanbod 
met drie mogelijkheden met hulp voor 
ouders oplopend van licht naar inten-
sief. Getrainde vrijwilligers onder-
steunen begeleide omgang vanuit 
Begeleide Omgangsregeling (BOr) 
Humanitas. Het maatschappelijk werk 
van rijnstad richt zich op bemiddeling 
tussen ouders en Lindenhout en ver-
zorgt het geïndiceerde aanbod. “We 
proberen in elke regio waarin 
Lindenhout werkzaam is aandachts-
functionarissen aan te stellen om te 
komen tot een compleet aanbod”, legt 
Lonneke van Geffen uit. “Zo is het 
mogelijk om op te schalen en zuinig te 
zijn met geïndiceerd aanbod.”

Gedeeld ouderschap 

De jeugdzorgaanbieders Lindenhout, Tender, Horizon en 

Jeugdformaat hebben samen met Bureau Jeugdzorg Overijssel en 

het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) een methodiek ontwikkeld 

voor omgangsbegeleiding, ‘Ouderschap Blijft’. Kinderen hebben 

recht op regelmatig contact met beide ouders. Ouders zijn verant-

woordelijk voor het goed laten verlopen van dit contact. 

Omgangsbegeleiding helpt ouders om onderlinge communicatie  

te verbeteren en afspraken te maken over gedeeld ouderschap.

CJG-module
Naast het geïndiceerde aanbod is er in 
de methodiek ‘Ouderschap Blijft’ ook 
een module CJG-bemiddeling ontwik-
keld, gericht op ouders die gaan 
scheiden of gescheiden zijn, met 
kinderen in de leeftijd van 0-23 jaar. in 
vijf gesprekken wordt gewerkt aan de 
gezamenlijke invulling van het ouder-
schap met goede afspraken over zorg 
en opvoeding. 

Voor meer informatie over de 
CJG-module kunt u terecht bij: inge 
Anthonijsz, NJi

Erna Kamp: “Eigenlijk zijn wij hartstikke 
partijdig, het belang van het kind staat 
áltijd voorop.”

Lonneke van Geffen en Erna Kamp, Lindenhout
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 michel Krijnsen, projectcoördinator en 
ontwikkelaar van BOr Humanitas, 
bemerkt dat er vanuit Bureau 
Jeugdzorg, de rechtbank en de raad 
voor de Kinderbescherming een grote 
behoefte is aan laagdrempelig aanbod. 
“er zitten heel wat kinderrechters te 
zweten bij zaken waarin de omgangs-
regeling slecht verloopt. Als rechter 
kun je de knoop doorhakken, maar dit 
is een onbevredigende oplossing, je 
wilt de andere ouder ook een plek 
geven in de leefwereld van het kind.” 

Om die reden is in Twente BOr 
Humanitas ontwikkeld. De resultaten 
waren zo positief dat Humanitas vanaf 
2009 bezig is om het project landelijk 
uit te rollen, ondersteund door subsidie 
van Zonmw.

“De kracht van BOr is dat maatwerk 
mogelijk is”, stelt erica Bosman, coördi-
nator BOr Humanitas in de gemeenten 
ede, Wageningen, Nijkerk en 

Veenendaal. er wordt een gemoti-
veerde, levenservaren en getrainde vrij-
williger gekoppeld aan ouders en 
kinderen, die gemiddeld zo’n 40 uur 
aan omgangsbegeleiding kan  
besteden. Omgangsmomenten vinden 
gemiddeld de eerste drie keer op 
neutraal terrein plaats, in een speciaal 
daarvoor ingerichte huiskamer. Daarna 
volgt een evaluatie waarin besproken 
wordt waar en hoe de daarop volgende 
keren de omgang plaats kan vinden. 

Gelijkwaardig
Vrijwilligers werken op basis van gelijk-
waardigheid met ouders en kinderen, 
maar zijn er in eerste instantie voor het 
kind. “ik probeer een zo minimaal 
mogelijke rol te spelen, mijn doel is dat 
de omgang met de kinderen goed gaat, 
ik zorg voor een positieve ontspannen 
sfeer”, vertelt een vrijwilliger. “Dat is 
soms nog best lastig, dan zit je tussen 
twee vuren in. maar ik heb een serieuze 

opleiding gehad bij Humanitas, met 
naast theorie ook rollenspellen zodat je 
duidelijk krijgt wat je doet.”

Vertrouwen
Aandacht voor het kind, voor en na de 
contactmomenten, is belangrijk. “in 
het begin van de omgang kan het zijn 
dat kinderen in hun gedrag reageren 
met minder goed slapen of onrust. Ze 
moeten een stukje verleden verwer-
ken”,  zegt Bosman. “Naast dat ik de 
vrijwilliger coach, begeleid ik ook de 
ouders vanuit mijn expertise als hulp-
verlener.” Zo kan op een gefaseerde 
manier de omgang worden opgezet en 
onderling vertrouwen worden gecre-
eerd.

in een aantal regio’s wordt samen-
gewerkt met jeugdzorginstelling 
Lindenhout en welzijnsinstellingen 
rijnstad, mD Veluwe en Solidez om te 
komen tot een compleet hulpaanbod, 
oplopend van licht naar intensief. 
“ieder kind is in beeld, al is het maar op 
school of bij de huisarts, maar gevoelig-
heid bij professionals voor zorgsignalen 
die kinderen in hun omgeving kunnen 
geven is wel belangrijk. Voor het CJG 
zie ik dan ook een spilfunctie, de 
verbinding tussen verwijzers”, besluit 
michel Krijnsen. 

Een neutrale vrijwilliger

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide 

ouders. Gescheiden ouders zijn sinds 2009 verplicht de omgangs-

regeling vast te leggen in een ouderschapsplan. In de praktijk 

verloopt deze regeling niet altijd goed. Vrijwilligers van Begeleide 

Omgangsregeling (BOR) Humanitas kunnen dan een helpende 

hand bieden.

Michel Krijnsen: “Voor het CJG zie ik 
een spilfunctie: de verbinding tussen 
verwijzers.”



11SpeCTrUm CJG-BeriCHT JUNi 2012

er zijn al veel CJG’s die met Triple p 
werken, een programma voor opvoe-
dingsondersteuning. inmiddels zijn 
naast de reguliere modules ook 
modules voor specifieke doelgroepen 
ontwikkeld, zoals Triple p Family 
Transitions, bedoeld voor gescheiden 
ouders. Family Transitions richt zich 
op het herstel van de (opvoed)balans 
en het versterken van de veerkracht 
van ouders en kinderen tijdens of na 
een echtscheiding. Door uitwisseling 

van ervaringen tijdens vijf groepsbij-
eenkomsten en door thuisopdrachten 
en (telefonische) feedback wordt 
gewerkt aan het versterken van de 
competenties van ouders. in het 
najaar van 2012 start een pilotonder-
zoek naar de effecten van Triple p 
Family Transitions in Nederland. 

Meer informatie:
elise roelofse, (026) 384 63 12, 
e.roelofse@spectrum-gelderland.nl

nieuwe module Triple P: Family Transitions

Op de voorgaande bladzijden heeft u 
kunnen lezen over het belang van een 
sluitend aanbod waarbij opschaling 
mogelijk is en dus zowel lichte onder-
steuning als intensieve hulp geboden 
wordt. er zijn voorbeelden gegeven van 
spel- en gespreksgroepen, omgangsbe-
geleiding en cursussen voor kinderen, 
jongeren en ouders. Tot slot vindt u 
hier een aantal tips om ouders te 
bereiken en om zowel het aanbod van 
het CJG, als het CJG zelf onder de 
aandacht te brengen.

•	 Zet de belangen van kinderen 
voorop. Ouders willen het beste voor 
hun kinderen. 

•	 Houd de drempel laag. Organiseer 
bijvoorbeeld een thema-avond over 
echtscheiding in het CJG. Dit is een 
manier om ouders te laten kennis-
maken met het aanbod en betrokken 
professionals. Je kunt ook een open 
inschrijving hanteren, zonder (uitge-
breide) intake of screening.

•	 Werk vindplaatsgericht.

•	 Alleenstaande ouders zijn druk. 
Houd hier rekening mee bij de 
frequentie, duur en het tijdstip van 
bijeenkomsten of gesprekken. Doe 
dit bijvoorbeeld door groepsbijeen-
komsten om de week te organiseren 
of door ouders zelf te laten aangeven 
welk tijdstip hen het beste uitkomt. 

•	 Zoek aansluiting bij scholen. Denk 
bijvoorbeeld ook eens aan het infor-
meren van leerkrachten.

•	 Creëer ruimte voor eigen inbreng van 
ouders en bepaal samen met hen 
welke onderwerpen aan bod komen. 

Tips

Villa Pinedo

Als je als ouder meer wilt weten over 
wat een scheiding voor kinderen 
betekent kun je terecht op www.villa-
pinedo.nl. Op de website kunnen 
jongeren van gescheiden ouders erva-
ringen delen, maar de website biedt 
ook ouders een plek. Ouders vinden 
op de site informatie over hoe ze 
beter kunnen inspelen op de 
behoeftes van hun kinderen voor, 
tijdens en na de scheiding. Zowel 
ouders als jongeren kunnen vragen 
stellen aan een team van jongeren-
experts. Villa pinedo is een jongeren-
organisatie die in 2011 is opgericht 
door marsha pinedo. Naast de 
website worden er activiteiten geor-
ganiseerd om jongeren met elkaar in 
contact te laten komen. 
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•	 inventarisatie en analyse van het 
aanbod opvoedingsondersteuning

•	 procesbegeleiding CJG: Van visie tot 
voordeur

•	  Vergelijking en implementatie van 
programma’s

•	  Onderzoek naar de vraag van ouders 
en jongeren

•	  Het vCJG (het virtuele CJG met infor-

matie over opgroeien en opvoeden)
•	  Home-Start en Triple p
•	  Training Telefonische Communicatie
•	  Training Signalerend Handelen
•	  Training CJG: communiceren met 

ouders
•	  Training Kortdurende hulpverlening 

aan jongeren
•	  Cijfers CJG monitor

Meer informatie:
webdossier: www.cjggelderland.nl 

U kunt alle CJG berichten terugvinden 
op www.spectrum-gelderland.nl/
publicaties. en op www.cjggelderland.
nl/publicaties. Voor CJG cijfers, kijk op 
www.spectrum-gelderland.nl/sig.

Spectrum is op veel manieren betrokken bij de Centra voor Jeugd en Gezin. 
Gemeenten en CJG’s kunnen bij Spectrum terecht voor:


