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Jaarlijks maken ongeveer 55.000 kinderen een scheiding van hun ouders mee en naar schatting 10 procent 

van deze scheidingen verloopt problematisch (bron: Methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 

van Jeugdzorg Nederland, november 2014). 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 ouders niet in staat zijn het belang van hun kinderen voorop te stellen. Zo 

dwingen ouders de kinderen bijvoorbeeld om partij te kiezen. Soms laten ze hen zelfs belastende 

verklaringen afleggen tegen de andere ouder. De Jeugd- & Gezinsbeschermers stelt dat er in dit soort 

situaties sprake is van emotionele kindermishandeling.  

 

Aanpak Complexe scheidingen 
Wanneer de strijd tussen ouders schadelijk is voor de ontwikkeling van een kind kan de rechter op verzoek 

van de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling uitspreken. Op basis hiervan gaat De 

Jeugd- & Gezinsbeschermers met het gezin aan de slag. De in 2012 ontwikkelde ‘Aanpak Complexe 

scheidingen’ van De Jeugd- & Gezinsbeschermers heeft drie pijlers:  

1. de focus ligt bij het kind 

2. de ouders zijn verantwoordelijk in hun rol als ouder/opvoeder 

3. de jeugd- & gezinsbeschermer heeft de regie  

 

Deze aanpak moet voorkomen dat de jeugd- & gezinsbeschermer vooral bezig is met de bemiddeling 

tussen ouders, juridische procedures en het behandelen van e-mails of brieven van ouders met 

beschuldigingen over en weer. Inspanningen die vaak niet tot een verbetering van de situatie voor de 

betrokken kinderen leiden.  

 

Uitgangspunten  
De Jeugd- & Gezinsbeschermers stelt met de  ‘Aanpak Complexe scheidingen’ de ontwikkeling en veiligheid 

van het kind centraal. Onze medewerker 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. Het succes van de aanpak blijft wel altijd afhankelijk van een mogelijke 

escalatie van het conflict.  

 
Twee jeugd- & gezinsbeschermers 
De Jeugd- & Gezinsbeschermers stelt het kind centraal door het een stem te geven. Per gezin gaan er twee 

jeugd- & gezinsbeschermers aan de slag. Eén voor het kind (of kinderen) uit het gezin en één voor de 

ouders.  

 

Kind(eren) 

De jeugd- & gezinsbeschermer van het kind voert alleen gesprekken met het kind. Hij of zij heeft geen 

contact met de ouders zonder dat het kind hiervan op de hoogte is of bij aanwezig is. De medewerker heeft 

alle ruimte om goed te luisteren naar het kind, het kind te leren kennen en te weten wat het meemaakt. 

Ook krijgt het kind bevestiging dat hij of zij niet de oorzaak is van de problemen. Door deze focus op het 

kind kan de medewerker beter advies geven over wat ouders het beste kunnen doen om de situatie van 

hun kind te verbeteren.  

 



   

  

 

Ouders 

De andere jeugd- & gezinsbeschermer richt zich op de ouders. In het kader van de ondertoezichtstelling 

zijn zij verplicht om gezamenlijk gesprekken te voeren met onze medewerker. Er worden dus geen 

gesprekken gevoerd met ouders afzonderlijk. Ook in de gesprekken met de ouders staat het kind centraal. 

Dit maken we visueel door ouders te vragen een foto van hun kind mee te nemen. Deze foto ligt tijdens het 

gesprek op tafel. De gesprekken gaan over de schade die ze toebrengen aan de ontwikkeling van hun kind 

en wat er nodig is om dit te stoppen. Daarbij kan zo nodig hulp worden ingeschakeld. Die hulp kan uit het 

directe netwerk van het gezin komen maar kan ook hulp van een professional zijn. Zolang één ding maar 

duidelijk is: deze vorm kindermishandeling moet stoppen. 

 

Belangrijk voor de werkwijze is een sluitende keten. De Jeugd- & Gezinsbeschermers wisselt daarom 

informatie uit met de Raad voor de Kinderbescherming, rechters en zorgaanbieders over de werkwijze. Zo 

krijgen ouders vanaf de start van het traject een eenduidige boodschap. 

 
Positieve ervaringen 
De ervaringen van betrokken kinderen en ouders met de werkwijze van De Jeugd- & Gezinsbeschermers 

zijn positief. Opvallend genoeg geven ouders aan dat de jeugd- & gezinsbeschermer van hen zelfs nog 

meer de grenzen mag bewaken, nog assertiever, bepalender en duidelijker mag zijn. De ouders geven zelf 

aan dat zij daar behoefte aan hebben en dat ze zelfstandig dus niet in staat zijn over hun conflict heen te 

kijken. 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.  

 

Dit geeft veel hoop voor toekomst van kinderen die nu nog slachtoffer zijn van hun strijdende ouders. 

Aandacht voor de kinderen in de scheidingssituatie is van het grootste 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 
Regio Midden- en Zuid-Kennemerland: Bas van Dijke, b.vandijke@dejeugdengezinsbeschermers.nl 

Regio Noord-Holland Noord: Jacqueline Kok, j.kok@dejeugdengezinsbeschermers.nl  

Regio Gooi en Vechtstreek: Julie de Jonge, j.dejonge@dejeugdengezinsbeschermers.nl 
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