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Iedere scheiding is anders. Sommige
ouders zijn in staat om met een klein
beetje ondersteuning de juiste
stappen te zetten. Anderen hebben
meer hulp nodig. Het ene kind vindt
zijn of haar eigen weg. Het andere
kind heeft hulp nodig om met de
scheiding om te kunnen gaan. Welke
behoeften ouders en kinderen ook
hebben, wij passen ons advies en
begeleiding hierop aan.

Een scheiding voorkomen is vaak niet
mogelijk, maar de juiste begeleiding bij
een scheiding helpt ouders de juiste
stappen te nemen. Bij het
Kenniscentrum staat het belang van
de kinderen centraal. Het
Kenniscentrum is er voor kinderen,
ouders en hun omgeving die te
maken hebben met een (complexe)
scheiding. Daarnaast bieden wij
ondersteuning aan professionals om
beter om te gaan met vraagstukken
op het gebied van scheiding.

Samen vinden wij alle antwoorden. Het
aantal (complexe) scheidingen blijft
toenemen. Een (complexe) scheiding
heeft naast gevolgen voor de ouders,
ook gevolgen voor het kind. De
vertrouwde situatie maakt plaats voor
onzekere tijden en een zoektocht naar
een nieuwe, stabiele situatie. Kinderen
die een scheiding van hun ouders
meemaken hebben veel meer dan
gemiddeld kans op het ontwikkelen van
(psycho-)sociale problemen en
problemen op school. Ook zijn er vaker
loyaliteitsproblemen richting ouders. De
gevolgen zijn, ook op latere leeftijd, vaak
helaas nog zichtbaar. Het Kenniscentrum
is er niet alleen in lastige situaties, maar
helpen bij het voorkomen van
problemen. Daarom adviseren we ook
preventief, in de fase voor de scheiding.
Hierbij een overzicht van het
preventieve aanbod bij scheiding. Het
volledige aanbod is te vinden op
www.kenniscentrumkindenscheiding.nl 

Jaarlijks krijgen 86.000
kinderen te horen dat hun
ouders gaan scheiden.
Vaak verloopt de scheiding
goed, soms wat
moeizamer. Het
Kenniscentrum Kind en
Scheiding helpt ouders en
kinderen op weg en biedt
advies voor of tijdens een
scheiding.
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Niet alle kinderen hebben een onbezorgde jeugd.
Hun ouders gaan scheiden en komen er samen niet
meer uit. Onenigheid tussen ouders bij een
(complexe) scheiding heeft negatieve gevolgen voor
de ontwikkeling van kinderen. Wij zijn er om hen te
helpen. Wij helpen ouders bij het opstellen van een
ouderschapsplan en informeren hen over de stappen
die moeten worden gezet om te komen tot een
goede afronding. Wij staan uitgebreid stil bij de
impact van de scheiding op kinderen en helpen
(beide) ouders om vanuit de eigen kracht hun eigen
kind(eren) te ondersteunen.

Snel geholpen tijdens spreekuren of
bureaudiensten

Spreekuren 
Een persoonlijke vraag stellen of direct advies? Loop
binnen tijdens ons inloopspreekuur. Onze
maatschappelijk deskundigen zitten samen met een
advocaat, mediator, stiefcoach of psycholoog klaar
om vragen te beantwoorden of samen op zoek te
gaan naar een antwoord. Bekijk op onze website de
agenda van de spreekuren. Door de landelijke
coronamaatregelen zijn de spreekuren online. Zodra
het mogelijk wordt zullen wij de spreekuren deels op
locatie gaan verzorgen. Indien dit zo is staat er in de
agenda op welke locatie onze medewerkers aanwezig
zijn. De spreekuren zijn geheel kosteloos en
vrijblijvend.

Bureaudiensten
Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is ook buiten
deze spreekuren op alle werkdagen bereikbaar voor
vragen. Bel of app via 06–11259195 of stuur een 
e-mail naar info@kenniscentrumkindenscheiding.nl.
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ScheidingsATLAS
De training ScheidingsATLAS gaat in op wat een scheiding met
betrokkenen kan doen; stress, spanning of vragen van ouders;
conflict tussen ouders; en de ouderrol na scheiding. Tijdens deze
training delen ouders hun ervaringen en krijgen ze tips over
ouderschap na een scheiding. 

Online training van Villa Pinedo
Deze online training biedt handvatten om jezelf en je kind zo goed
mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. De
training bestaat uit zes modules: Het Gesprek, Veranderingen,
Communicatie, Loyaliteit, Nieuwe Partners en Rechten. Wij werken
nauw samen met Villa Pinedo.

Vadercafé
Het Vadercafé is dé avond voor vaders en eerlijke gesprekken over
het vaderschap. Hier is gelegenheid om wezenlijke zaken in te
brengen die jou bezighouden als vader. Dit alles in een setting waar
respect, aandacht en support voor elkaar is en waar gevoelens en
emoties welkom zijn. Deze avond is toegankelijk voor alle soorten
en vormen van vaders: biologische vaders, aanstaande vaders,
gescheiden vaders, stiefvaders, pleegvaders etc.

Gezinsvertegenwoordiger (pilot)
De gezinsvertegenwoordiger begeleidt ouders die besloten hebben
uit elkaar te gaan, of al gescheiden zijn, en het lastig vinden om
samen tot goede afspraken over de kinderen te komen en die ook
uit te voeren. Door van een gezinsvertegenwoordiger gebruik te
maken, houden ouders samen met de gezinsvertegenwoordiger
tijdens en na de scheiding regie over het gehele proces. 

De verwachting is dat ouders hierdoor sneller en beter door het
proces heen komen, ondersteund door het eigen netwerk. Ook
kunnen ze op een positieve manier voor hun kinderen het leven als
co-ouders leiden, waardoor deze zo min mogelijk schade van de
relatiebeëindiging ondervinden.

De SCHIP-aanpak
De SCHIP-aanpak is er voor relatieproblemen of als ouders al
gescheiden zijn. De SCHIP-aanpak krijgt boven water wat al te lang
ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de
kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan.
Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen
en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten. Door het
inzetten van de SCHIP-aanpak worden ouders geholpen om als
partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat ze verder kunnen
als partners in ouderschap. 

 
 

 
 

Scheidingscoach
Een scheidingscoach helpt ex-partners om een sociaal en financieel
stappenplan te maken. De coach kan beide ex-partners in één
gezamenlijk traject begeleiden, maar kan ook één van de ex-
partners begeleiden in een apart traject. De scheidingscoach biedt
begeleiding ten aanzien van ouderschapsplannen, convenanten en
omgangsregelingen. Een scheidingscoach sluit aan bij onze
spreekuren

Stiefgezin en stiefcoach
In een stiefgezin-na-scheiding is het huwelijk of de vorige relatie
van één van de nieuwe partners, of van beide partners geëindigd.
Een samengesteld gezin is een gezin waarvan één of beide
partners kinderen heeft uit een vorige relatie. Er ontstaat dan een
'nieuw gezin'. 

Mediation
Bij mediation proberen twee partijen met hulp van een mediator
tot een oplossing te komen. Bijvoorbeeld bij het regelen van een
echtscheiding, een op te stellen ouderschapsplan of bij het
aanpassen van een bestaand ouderschapsplan. Het gaat bij het
vinden van de oplossing niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar
om haalbare afspraken die rekening houden met alle belangen die
meespelen en die de betrokkenen willen en kunnen nakomen. 

Advocaat
Een gespecialiseerde familierecht advocaat kan je bijstaan indien je
te maken hebt met een scheiding, problemen met de
omgangsregeling, alimentatie of andersoortige familiezaken. Een
juridisch advies of een juridische procedure kost geld. Ouders die
onder een bepaalde inkomensgrens vallen, komen mogelijk in
aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. 

Financieel scheidingsspecialist
Een financieel scheidingsadviseur begeleidt stellen bij het maken
van afspraken bij scheiding. Daarnaast wordt een financieel
scheidingsspecialist ook ingeschakeld als financieel- en fiscaal
deskundige door mediators, advocaten en accountants bij
scheidingszaken. 

Tevens is het Kenniscentrum is er lotgenoten, zoals opa’s, oma’s,
buurvrouwen, ooms en tantes die betrokken zijn bij een
scheidingssituatie. Wij bieden advies en consultatie tijdens de
spreekuren en bureaudiensten.

 

AANBOD VOOR OUDERS
Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is er voor ouders die gaan scheiden of al zijn gescheiden. Er is een veelzijdig aanbod voor
ouders in verschillende fasen van de scheiding. Het Kenniscentrum Kind en Scheiding biedt dit aan in samenwerking met
jeugdhulpaanbieders en ZZP-ers. 
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AANBOD VOOR
KINDEREN
Bij het Kenniscentrum staat het belang van de kinderen centraal.
Een (complexe) scheiding heeft naast gevolgen voor de ouders,
ook gevolgen voor het kind. De vertrouwde situatie maakt plaats
voor onzekere tijden en een zoektocht naar een nieuwe, stabiele
situatie.  Hieronder wordt een overzicht van het hulpaanbod voor
kinderen weergegeven.

Stoere Schildpadden (voor kinderen van 4 - 6 jaar) 
Het programma Stoere Schildpadden creëert een ondersteunende
groepsomgeving, waarin kinderen tussen de 4 en 6 jaar onder
begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met
problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders. Samen
met handpop Sam en de trainers leren de deelnemers over de
verschillende gevoelens die er zijn, dat er verschillende gezinnen
zijn en hoe zij problemen op kunnen lossen.

Dappere Dino's (voor kinderen van 6 - 8 jaar) 
Het programma Dappere Dino’s creëert een ondersteunende
groepsomgeving, waarin kinderen tussen de 6 en 8 jaar onder
begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met
problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders. Samen
met handpop Rex en de trainers leren de deelnemers over de
verschillende gevoelens die er zijn, dat er verschillende gezinnen
zijn en hoe zij problemen op kunnen lossen. 

!JES het brugproject (voor kinderen van 8 - 12 jaar) 
!JES, het brugproject, is een preventieve training voor kinderen en
hun gescheiden ouders. Beide ouders en hun daarbij horende
huizen zijn de pijlers van de brug die de kinderen moeten vormen
van papa naar mama, van het ene huis naar het andere. Om deze
brug te vormen, hebben de kinderen bouwstenen nodig om deze
stevig te laten zijn. Deze bouwstenen maken de kinderen zelf, met
behulp van beide ouders en de trainers. 

KIES (voor kinderen van 8 - 12 jaar) 
KIES is een spel en praatgroep voor kinderen van 8-12 jaar met
gescheiden ouders. Tijdens de bijeenkomsten wordt met de groep
gewerkt met verschillende werkvormen, die afgestemd zijn op de
behoeftes van de groep kinderen. Voorbeelden van de
werkvormen zijn; gesprek, rollenspel, creatieve werkvormen, spel
en stellingen. 

IK! kan het vertellen (voor jongeren van 12 - 16 jaar)
In deze training gaan jongeren met elkaar in gesprek en praten zij
over de eigen situatie. Ook leren deelnemers om te gaan met
situaties waarbij loyaliteit, verdriet of schuldgevoelens een rol
spelen. Zij leren oplossingen te vinden voor problemen die zij
ervaren. De ervaring niet de enige te zijn met hun situatie heeft
een positief effect op het verwerkingsproces. 
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(Onderwijs)professionals hebben in hun werk regelmatig te maken met kinderen van gescheiden ouders. Als professional is
het belangrijk om goed te signaleren hoe het met het kind gaat, niet meegesleept te worden in de eventuele strijd tussen
ouders en hulpverleningsmogelijkheden te kennen.

Studiedag voor onderwijsprofessionals 
‘Hoe ga ik om met ouders en leerlingen in een scheidingssituatie?’
Tijdens deze dag krijg je op interactieve wijze informatie over verschillende onderwerpen met betrekking tot scheiding,
gerelateerd aan het onderwijs. Ook leer je om een volledig scheidingsprotocol op te stellen.

Basismodule thema scheiden
Deze themabijeenkomst over scheiding geeft informatie en handvatten om neutraal te blijven in de contacten met ouders en
er te zijn voor het kind. De deelnemers doen kennis op over het aantal scheidingen in cijfers en percentages, de impact op
kinderen, wat is een scheiding eigenlijk, praktische handvatten en tips, rouw en verlies bij scheiding, rechten en plichten,
meerzijdig partijdigheid en aanbod interventies sluiten aanpak scheiding.

Communicatiepatronen gescheiden ouders
Tijdens deze bijeenkomst leer je communicatiepatronen tussen gescheiden ouders en de impact hiervan op kinderen
herkennen.

Juridisch kader bij scheiding
De deelnemers hebben kennis genomen van: het juridisch scheidingsproces, de rechtspositie van de minderjarigen, erkenning
en gezag, het ouderschapsplan, zorgtaken, kinder- en partneralimentatie, financiën/boedelscheiding, contact en zorgregeling.

Samengestelde gezinnen
Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over wat een samengesteld gezin is, wat de impact is op het kind, de
ouder en de stiefouder en hoe het voelt om op te groeien in een samengesteld gezin. Bovendien krijgt de deelnemer
informatie en handvatten met betrekking tot het werken met stiefgezinnen en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Ruimte voor vaders
Deze bijeenkomst geeft informatie over hoe het komt dat het vaders moeilijk lukt hun eigen ruimte binnen de opvoeding te
creëren, waarom de hulp van professionals daarom zo van belang is, welke effect ruimte voor vaders op het gedrag van een
vader heeft in scheiding, wat ruimte voor vaders kan opleveren en er worden tips weggegeven hoe je vaders op een effectieve
wijze kan stimuleren hun ruimte te pakken. 

AANBOD VOOR PROFESSIONALS
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Kindbehartiger
De Kindbehartiger is een professional die kinderen van gescheiden ouders ondersteunt. De Kindbehartiger staat naast het
kind en helpt hem om zijn wensen en behoeften te verwoorden. Ook biedt de Kindbehartiger kinderen een luisterend oor,
legt uit wat er tijdens een scheiding gebeurt en beantwoordt vragen die bij kinderen leven.

Therapie of coaching
Verreweg de meeste kinderen komen goed door de scheiding van hun ouders heen. Kinderen ervaren na de scheiding
allerlei gevoelens, zoals verdriet, boosheid of onzekerheid. Vaak merk je dit ook aan hun gedrag: Kinderen doen ineens
brutaler of trekken zich juist meer terug van het gezin. Elk kind gaat op zijn eigen manier en tempo met grote veranderingen
om. Gelukkig gaat het na een tijdje met de meeste kinderen weer goed, maar sommige kinderen lopen langere tijd tegen
problemen aan. Extra ondersteuning is dan een goed idee.

"BIJ ONS
STAAT HET
KIND ALTIJD
CENTRAAL"
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Uniform Hulp Aanbod
Het Kenniscentrum Kind en Scheiding is het aanmeldpunt voor het Uniform Hulp Aanbod van de rechtbank. Het
doel van het Uniform Hulp Aanbod is om gezinnen in een complexe scheiding zo snel mogelijk goede hulp te
bieden. Een rechter stuurt het gezin door naar een zorgtraject dat bij dat gezin past. Aanmeldingen komen met
een proces-verbaal van verwijzing binnen bij het Kenniscentrum. Meer informatie is op onze website te vinden.
De rechtbank kan verwijzen naar;

1.Ouderschapsbemiddeling 
2. Omgangsbegeleiding 
3. Begeleiding één ouder, zonder omgang
4. Coaching voor kinderen in echtscheidingssituaties
5. Kinderen uit de Knel 

Pilot gezamenlijke toegang ouders
Het idee van deze procedure is dat u als ouders blijft samenwerken ook al bent u uit elkaar. De strijd tussen
ouders verhardt dan niet. Dat is beter voor de kinderen. De procedure is zo ingericht dat ouders naast elkaar in
plaats van tegenover elkaar komt te staan. De rechter gaat met de ouders en advocaat actief opzoek naar een
oplossing. De procedure heeft korte termijnen waardoor er eerder duidelijkheid is over de onderwerpen
waarover ouders het niet eens kunnen worden. Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl 

Trajecten vanuit de rechtbank
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Samenwerkingspartners
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