FACTSHEET
Netwerkbijeenkomst complexe scheidingen
Achtergrond
Jaarlijks maken ongeveer 55.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee en naar schatting verloopt 10
procent van deze scheidingen problematisch1. Steeds vaker wordt De Jeugd- & Gezinsbeschermers
geconfronteerd met deze complexe scheidingen. Zo’n scheiding brengt de ontwikkeling van de betrokken
kinderen ernstig in gevaar omdat het ouders niet lukt het belang van hun kinderen voorop te stellen.

Doel
Als de strijd verergert en deze langer duurt, worden betrokken familieleden en het sociale netwerk steeds
meer naar één van de twee kanten getrokken. Bij ernstige contact- en communicatieproblemen tussen
ouders spelen familieleden en netwerk vaak een cruciale rol. Naast de strijd die ouders met elkaar voeren,
kan de rol die de familieleden en netwerk spelen ook een negatief effect op het kind hebben. Ze gaan mee
in de strijd.
Het is dan ook van belang dat de familie en het netwerk inzicht krijgen in wat de gevolgen voor de
ontwikkeling van kinderen zijn wanneer zij langdurig geconfronteerd worden met conflicten tussen twee
groepen die solidair zijn met één van de ouders. Met het organiseren van netwerkbijeenkomsten streeft De
Jeugd- & Gezinsbeschermers er naar de familieleden en het sociale netwerk actief bij te laten dragen aan
het verbeteren van de situatie voor de kinderen. Voor de bijeenkomsten worden de netwerken van
meerdere gezinnen uitgenodigd.
Het bijwonen van een netwerkbijeenkomst geeft de deelnemers:




Inzicht in wat kinderen en alle betrokkenen meemaken bij een scheiding;
Inzicht wat zij kunnen betekenen voor de kinderen;
Tips over hoe zij kind(eren) en ouder(s) kunnen helpen om beter met de gevolgen van de scheiding om
te gaan.

Doelgroep
Een netwerkbijeenkomst is bedoeld voor scheidende of gescheiden ouders en hun netwerk waarbij er
zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen. Het bijwonen van een netwerksessie wordt
aangeboden binnen de Aanpak Complexe Scheidingen in Beschermen & Versterken (zowel in vrijwillig
als gedwongen kader) en binnen de pilot ‘Samen optrekken in complexe scheidingen’. Een contraindicatie voor het bijwonen van een netwerkbijeenkomst is als ouders en hun netwerk(en) niet samen
in dezelfde ruimte kunnen zijn (veiligheidsrisico).

Programma
De Jeugd- & Gezinsbeschermers nodigt de deelnemers van meerdere gezinnen uit voor een eenmalige
netwerkbijeenkomst van circa 1,5 uur. Ook betrokken professionals zoals hulpverleners worden
uitgenodigd. De begeleiding van de bijeenkomst is in handen van professionals. Dit kunnen jeugd- &
gezinsbeschermers zijn maar ook gedragsdeskundigen.
Tijdens de netwerkbijeenkomst worden deelnemers geïnformeerd over wat een complexe scheiding kan
betekenen voor kinderen, ouders en betrokkenen. Deze informatie wordt geïllustreerd aan de hand van een
filmfragment en tekeningen. Daarnaast worden er vragen gesteld waar de deelnemers voor zichzelf
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antwoorden op kunnen geven. Aan het eind van de netwerkbijeenkomst is er gelegenheid om vragen te
stellen. Op individuele situaties van deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst niet ingegaan.
De Jeugd- & Gezinsbeschermers meet de tevredenheid van de deelnemers direct na afloop van de
bijeenkomsten om haar dienstverlening te kunnen verbeteren. De jeugd- & gezinsbeschermer of de
medewerker van het wijk- of gebiedsteam die bij het gezin betrokken is, bespreekt na het bijwonen van de
bijeenkomst met de ouders hoe hun netwerk daadwerkelijk een grotere rol kan spelen bij het bereiken van
de zorgdoelen.

Samenhang met aanpak Complexe scheidingen
De netwerkbijeenkomst maakt onderdeel uit van de in 2012 ontwikkelde ‘Aanpak Complexe scheidingen’.
De Jeugd- & Gezinsbeschermers stelt hierbij de ontwikkeling en veiligheid van het kind centraal. Hierbij
krijgt het kind een duidelijke stem. Per gezin gaan er namelijk twee jeugd- & gezinsbeschermers aan de
slag. Eén voor het kind (of kinderen) en één voor de ouders. De jeugd- & gezinsbeschermer van de ouders
spreekt beide ouders aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun kind, ook na
hun scheiding. Ex-ouderschap bestaat immers niet. Bij de begeleiding van het gezin neemt de jeugd- &
gezinsbeschermer ook de omgeving en scheiding-gerelateerde risicofactoren en beschermende factoren in
ogenschouw. Duidelijke afspraken over termijnen moeten de voortgang waarborgen.

Positieve ervaringen
De ervaringen van betrokken kinderen en ouders met de werkwijze van De Jeugd- & Gezinsbeschermers
zijn positief. Het feit dat er een aparte jeugd- & gezinsbeschermer voor het kind is, benoemen ouders als
een belangrijke meerwaarde van de werkwijze. Sommige ouders geven zelfs aan dat ze de jeugd- &
gezinsbeschermer voor het kind belangrijker vinden dan die voor henzelf. Zij geven aan dat ze zelfstandig
niet in staat zijn over hun conflicten heen te kijken en dat zij behoefte hebben aan een jeugd- &
gezinsbeschermer die hen daarbij helpt.
De positieve ervaringen geven veel hoop voor de toekomst van kinderen die nu nog slachtoffer zijn van hun
strijdende ouders. Aandacht voor de kinderen in een scheidingssituatie is van cruciaal belang om te
voorkomen dat het kind uiteindelijk de rekening van de scheiding betaalt.

Landelijke methodiek
De werkwijze van De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft als input gediend voor de landelijk ontwikkelde
methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen. Eind 2014 is ook het theoretisch fundament voor de
methodiek beschikbaar gekomen. De methodiek en het theoretisch fundament zijn te vinden op de website
van Jeugdzorg Nederland.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het Netwerkbijeenkomst complexe scheidingen, neem dan contact op met:
Regio Noord-Holland Noord: Jacqueline Kok, j.kok@dejeugdengezinsbeschermers.nl
Regio Gooi en Vechtstreek: Julie de Jonge, j.dejonge@dejeugdengezinsbeschermers.nl
Regio Midden- en Zuid-Kennemerland: Bas van Dijke, b.vandijke@dejeugdengezinsbeschermers.nl
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