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Professionaliseringsmodule 
‘Signalering en doorverwijzing bij conflictscheidingen’ 

Naamgeving 

Binnen de hulpverlening worden de termen conflictscheiding, vechtscheiding en complexe scheiding door elkaar 
gebruikt om hetzelfde aan te geven; een scheiding die zich kenmerkt door chronische conflicten waardoor de ont
wikkeling van de kinderen bedreigd wordt. De term ‘vechtscheiding’ is behoorlijk ingeburgerd, maar legt ook sterk de 
nadruk op het gevecht en sommige ouders ervaren de term als stigmatiserend. De term ‘complexe scheiding’ duidt 
op de onderliggende processen die ten grondslag liggen aan de aard van de scheiding. In deze module spreken we 
over ’conflictscheiding’, omdat het direct het aspect weergeeft waar kinderen zo’n last van hebben: de onenigheid 
tussen ouders. 

Achtergrond van het project ‘’Ouderschap Blijft in Rotterdam’’ 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg in 2014 aan ZonMw om lokale initiatieven een projectidee 
in te laten dienen voor een multidisciplinaire aanpak van (dreigende) conflictscheidingen. Het doel hiervan was dat 
samenwerkende instanties een preventief hulpaanbod zouden organiseren aan gezinnen die te maken hebben met 
een problematische scheiding. Zo kunnen deze hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert 
in een conflictscheiding, om vervolgens snel de juiste hulp in te zetten. Zo licht als het kan, en zo zwaar als nodig is. 
Het resultaat is het project waar deze professionaliseringsmodule uit voortkomt: ‘’Ouderschap blijft in Rotterdam; 
naar een optimale Rotterdamse multidisciplinaire samenwerkingsstructuur door betere signalering, screening en 
triage in de ondersteuning aan gezinnen en kinderen die met vechtscheidingen te maken hebben’’. Het project is 
een samenwerking van Horizon Jeugdzorg en Onderwijs, de Gemeente Rotterdam, FlexusJeugdplein, de Raad voor 
de Kinderbescherming en de Hogeschool Rotterdam, ondersteund door de rechtbank Rotterdam. Het project wordt 
gesubsidieerd door ZonMW. 

Aanleiding van het project 

Jaarlijks maken tussen de 32.000 en 36.000 minderjarige kinderen in Nederland de scheiding van hun ouders mee. 
Rotterdam telde in 2013 maar liefst 185.000 kinderen van gescheiden ouders. Tien procent van alle scheidingen 
mondt uit in een conflictscheiding, die zich kenmerkt door chronische conflicten die voortdurend escaleren en waar 
kinderen de dupe van zijn. De kwaliteit van opvoeden en communiceren neemt af, er is verminderd toezicht en 
sprake van psychische problemen bij de ouders, een chaotisch gezinsleven en verslechterde relaties tussen ouders 
en kind. In een conflictscheiding is zoveel onenigheid dat ouders het belang van de andere ouder en/of van de 
kinderen uit het oog verliezen en waarbij ze hun kind inzetten in de onderlinge strijd. Onderzoek toont aan dat deze 
scheidingsstrijd bij kinderen tot ver in de volwassenheid kan leiden tot psychische problemen, overmatig alcohol
gebruik, tienerzwangerschap, problematische relaties en scheidingen in de eigen relatie. Kinderen doen na een 
scheiding 50% meer beroep op jeugdzorg. 

Een conflictscheiding ontstaat niet uit het niets. Deze is het resultaat van een dynamisch proces van escalerende 
conflicten die steeds meer verharden. Conflictscheidingen brengen ernstige gevolgen en hoge maatschappelijke 
kosten met zich mee. De opdracht voor het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel van de Gemeente Rotterdam is om 
meer gezondheidswinst te behalen met minder geld. Een tijdige signalering, inschatting van de ernst en ingrijpen kan 
voorkomen dat een scheiding uitmondt in een conflictscheiding. Het is dan ook belangrijk om een goede samen
werking in de Rotterdamse keten tot stand te brengen, met gerichte signalering en screening, goede inschatting van 
de ernst (‘’triage’’), snelle verwijzing en evidence-based preventieve en curatieve ondersteuning. Kinderen blijken 
zich vaak niet gehoord te voelen tijdens een conflictscheiding en ervaren dat ze onvoldoende geïnformeerd worden. 
Ouders zijn er van overtuigd dat zij in het belang van hun kind handelen, terwijl hun gedrag daar vaak geen blijk 
van geeft. Het doel van deze module is om hulpverleners die werken met scheidende ouders zodanig toe te rusten 
dat zij in staat zijn om de ernst en de aard van de scheiding goed in te schatten, goed naar de ’stem van het kind’ te 
luisteren en passende zorg in te zetten. Uitgangspunt daarbij moet zijn om zorg in te zetten die zo licht is als mogelijk 
en zo zwaar als nodig. 

De ontwikkelde aanpak heeft vier richtlijnen:  

- Een onderbouwde signalering en screening van risicofactoren voor het ontstaan van conflictscheidingen 
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Professionaliseringsmodule 
‘Signalering en doorverwijzing bij conflictscheidingen’ 

- Een onderbouwde doorverwijzing naar het meest passende hulpaanbod in Rotterdam
 
- Professionalisering van hulpverleners die begeleiding bieden aan gezinnen in (mogelijk) conflictscheidingen
 
- De ‘stem van het kind’ sterker laten klinken in het proces rondom conflictscheidingen
 

Doel van de professionaliseringsmodule 

Het doel van deze module is om hulpverleners die werken met scheidende ouders te scholen in de kenmerken van 
een vechtscheiding en het gebruik van de vragenlijst en het adviesblad. De module is tot stand gekomen op basis 
van literatuuronderzoek (Gutterswijk, Van der Hoek, Scholte & Kuiper, in review), casusonderzoek, een pilotstudie en 
behoeftenpeilingen onder kinderen, ouders, jeugdprofessionals, familierechters en scholen, plaatsvindend tussen 
september 2015 en augustus 2017.  

Deze professionaliseringsmodule biedt: 

- Een overzicht van kenmerken en voorspellende factoren van een conflictscheiding 
- Twee screeningsinstrumenten om de aard en ernst van de scheiding in kaart te brengen: een vragenlijst voor de 

ouders en een vragenlijst voor kinderen vanaf 10 jaar. 
- Een adviesblad, dat op basis van de uitkomst van de vragenlijst leidt naar een hulpadvies- en  aanbod (sociale 

kaart) in Rotterdam 

Doelgroep: hulpverleners die in hun werk te maken hebben met scheidende ouders , zoals zorgadviesteams in het 
onderwijs, ziekenhuizen, Centra voor jeugd en Gezin, mediators en sociale wijkteammedewerkers. 

Escalatieladder van Glasl (zie triage-instrument) 

De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft 
gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. 

1.	 De eerste fase van conflict is de rationele fase. In deze fase kunnen mensen overeenstemming bereiken door op 
rationele en beheerste wijze met het conflict om te gaan (WIN-WIN).  

2. De tweede fase is emotionele fase. In deze fase nemen emoties de overhand en wordt het netwerk in de strijd 
betrokken. Er is sprake van zwart-wit denken (volledig goed vs. volledig slecht) en het conflict is een strijd die 
gewonnen moet worden (WIN-VERLIES). 

3. De derde fase is de vechtfase of de escalatiefase. Er is sprake van verbittering en verharding van conflicten, waar
bij de ander als vijand wordt gezien. Betrokkene raken verstrikt in een tunnelvisie en kunnen niet meer reflecteren 
of relativeren. In deze fase zijn alleen verliezers (VERLIES-VERLIES). 

Het is belangrijk om te bepalen in welke fase een scheidend paar zich bevindt. In de rationele en emotionele fase is 
er nog veel mogelijk om een conflict in goede banen te leiden met mediation. In de vechtfase is de relatie meestal zo 
beschadigd dat mediation niet meer mogelijk is. 

escalatieladder Glasl (PDF) 

Kenmerken en voorspellende factoren van een vechtscheiding 

Langdurige, ernstige conflicten tussen scheidende ouders vormen op korte en lange termijn een bedreiging voor de 
ontwikkeling van kinderen. Aan de hand van literatuuronderzoek volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken 
en voorspellende factoren van een conflictscheiding. Deze onderscheiden conflictueuze scheidingen van niet-con
flictueuze scheidingen. Deze kunnen voor hulpverleners reden zijn om rekening te houden met een reeds bestaande 
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Professionaliseringsmodule 
‘Signalering en doorverwijzing bij conflictscheidingen’ 

of zich te ontvouwen conflictscheiding, zeker wanneer er zich meerdere indicatoren in combinatie voordoen. 

1.	l Psychische problematiek bij één of beide ouders  

Psychische problemen en/of persoonlijkheidsproblematiek zoals een borderline-, narcistische- of een antisociale 
persoonlijkheidsstoornis bij een of beide ouders verhoogt de kans op problemen tijdens de relatie of bij het beëin
digen ervan. De kans op langdurige conflicten is het grootst als beide ouders een stoornis hebben en er sprake is 
van veel boosheid en stemmingswisselingen. Door de boosheid en stemmingswisselingen verhogen persoonlijk
heidsstoornissen bovendien de kans op kindermishandeling. Tijdens een zeer conflictueuze scheiding komt het 
vaak voor dat ouders elkaar beschuldigen van lijden aan persoonlijkheidsstoornissen. Veel van deze beschuldigin
gen zijn ongegrond. De symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis, autisme, narcisme en ADHD of 
ADD worden veroorzaakt door de stress die de strijd met zich meebrengt.  

2.	l Een gebrek aan onderhandelingsvaardigheden 

In een conflictscheiding hanteren ouders een negatieve conflict-oplossingsstrategie, zoals een ontwijkende-, 
meegaande- of discussiestrategie, waardoor ruzies steeds verder escaleren. Onderhandelingsvaardigheden zijn 
noodzakelijk om chronische conflicten te voorkomen. Ouders in een conflictscheiding moeten opnieuw leren 
onderhandelen. Voorwaarde hiervoor is dat ze eerst leren om hun gevoel van onrecht en grieven opzij te zetten en 
zich bekommeren om het welzijn van hun kinderen. 

3.	l Conflicten of ernstige meningsverschillen tijdens de relatie of scheiding en zeer gebrekkige commu
nicatie tussen ouders 

Regelmatig voorkomende conflicten tijdens de relatie zijn een sterke voorspeller van een conflictscheiding Dat de 
communicatie tussen ouders na een scheiding verandert, is vanzelfsprekend. Maar als er gebrekkige en slechte 
communicatie plaatsvindt tussen ouders terwijl zij beiden zorgen voor de opvoeding van hun kinderen, is dat 
zorgelijk. Het is een signaal van een voortdurend conflict. 

4.	l Psychologisch-, fysiek- of seksueel geweld/misbruik tijdens de relatie 

Huiselijk geweld komt vaker voor in scheidende gezinnen dan in intacte gezinnen. Geweld tussen ouders kan 
de aanleiding zijn voor een scheiding en vaak wordt dit geweld voortgezet. Vaak vindt het wel plaats op andere 
momenten, bijvoorbeeld tijdens de overdracht van de kinderen. Geweld kan zich ook voor het eerst voordoen na 
de scheiding. Meestal is het de verlaten ouder die geweld vertoont. Het blijkt dat vaders die zich schuldig maken 
aan partnergeweld vaker doorprocederen om op die manier controle over en contact met de moeder te onder
houden. Conflictscheidingen gaan vaak gepaard met kindermishandeling (fysieke en/of emotionele mishandeling 
of misbruik) en de kans daarop is groter als de ouders laag opgeleid zijn.  Psychische problemen bij de ouders 
maken de kans op kindermishandeling groter. Middelengebruik, zoals alcohol- en drugsgebruik, is een belangrijke 
risicofactor voor geweld tijdens de relatie, maar ook voor conflicten tijdens en na de scheiding. Het vergroot ook de 
kans op conflicten in de ouder-kindrelatie. 

5.	l Drank- of drugsverslaving bij één of beide ouders 

Middelengebruik, zoals alcohol- en drugsgebruik, is een belangrijke risicofactor voor geweld tijdens de relatie en 
ook voor conflicten tijdens en na de scheiding. Het vergroot de kans op conflicten tussen ouders onderling en ook 
op meer conflict in de ouder-kindrelatie. Middelengebruik en huiselijk geweld blijken elkaar vaak op te volgen. 
Daarnaast hangt middelengebruik samen met het niet betalen van alimentatie. 

6.	l Het niet accepteren of ontkennen van de scheiding door één van de ouders 

Eén van de ouders koestert een niet-afnemend verlangen naar de andere ouder, de ex-partner en kan niet 
accepteren dat er een scheiding is ingezet. Het is ook mogelijk dat een van de ouders ontkent dat de scheiding on
afwendbaar is. Met name ouders die sterk gehecht zijn aan hun voormalige partner kunnen de scheiding moeilijk 
accepteren en dit kan er toe leiden dat zij de scheiding ontkennen. Zo kunnen zij blijven hangen in woede, verdriet 
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Professionaliseringsmodule 
‘Signalering en doorverwijzing bij conflictscheidingen’ 

of zwart-witdenken. Zwart-witdenken zorgt ervoor dat ouders de scheiding beter kunnen verwerken, maar het 
zorgt ook voor meer conflict. Als één van de ouders het initiatief voor de scheiding heeft genomen, dan verloopt 
het verwerkingsproces van beide ouders verschillend, wat vaak conflicten tot gevolg heeft. Een conflictscheiding 
gaat vaak gepaard met een gevoel van machteloosheid voor zowel ouders, kinderen als hulpverleners. 

7. Het voeren van juridische procedures. 

Het voeren van juridische procedures is een slechte basis voor samenwerking tussen ouders en kan zelfs escale
rend werken. Procedures versterken het zwart-wit denken, omdat ouders het advies krijgen om niet met elkaar 
te praten en om bewijs tegen elkaar te verzamelen om het proces te winnen. Dit punt duidt er sterk op dat ouders 
niet in gezamenlijk overleg de scheiding weten af te wikkelen. 

8. Het niet tot stand komen van een ouderschapsplan 

Veel conflicten tussen ouders gaan over de zorg voor de kinderen. Een belangrijke strijdvraag tussen gescheiden 
ouders is hoeveel tijd de kinderen bij iedere ouder doorbrengen. In 2009 is in een wetswijziging opgenomen dat 
elk kind recht heeft op ‘gelijkwaardig ouderschap na scheiding’. Sindsdien zijn ouders verplicht om een ouder
schapsplan op te stellen, waarin in ieder geval de volgende afspraken moeten worden opgenomen: 

- De woonplek van de kinderen 
- Hoe ouders het contact onderling regelen 
- Hoe ze elkaar informeren en consulteren over de kinderen. 

Sinds 2009 zijn de conflicten over de verdeling van zorg juist toegenomen, omdat ouders dit vaak opvatten als 
dat de kinderen evenveel tijd bij beide ouders moeten doorbrengen, hoewel dit niet zo bedoeld is. Hoe dan ook 
leidt het vaak tot onenigheid. Lukt het de ouders niet om samen goede afspraken te maken of om afspraken na 
te komen, dan kunnen ze een familielid, vriend of een professionele mediator vragen om te bemiddelen. Heeft 
dat geen resultaat, dan beslist de rechter en krijgen ze een oproep om op een zitting van de rechtbank te ver
schijnen. De rechter kan de ouders dan alsnog door verwijzen naar een mediator of een hulpverlenende instantie. 
Het is ook mogelijk dat de rechter de Raad voor de Kinderbescherming om onderzoek en advies vraagt. Ouders 
die tevreden zijn met de manier waarop de zorg voor de kinderen geregeld is, komen tot een betere kwaliteit co-
ouderschap. 

9. Ouders die kinderen in de conflicten betrekken 

Regelmatig komt het voor dat ouders tijdens en na de scheiding anders omgaan met hun kinderen, bijvoorbeeld 
uit angst om het contact met de kinderen te verliezen, de behoefte aan steun, het uit het oog verliezen van de be
langen van het kind of uit schuldgevoelens. Tijdens een conflictscheiding lukt het de ouders niet om de kinderen 
buiten de conflicten te houden die zich tussen de ouders afspelen. De kinderen kunnen hier angstig van worden, 
het vertrouwen in hun ouders verliezen en zich zorgen maken over hun eigen veiligheid. Sommige ouders ‘benut
ten’ de kinderen voor het doorgeven van boodschappen aan de andere ouder, horen hen uit over de situatie bij de 
ander en zetten ze op tegen de andere ouder.  Voor het kind is het hierdoor niet mogelijk loyaal te zijn aan beide 
ouders. Het kind wordt gedwongen te kiezen voor de liefde van de ene ouder, terwijl het kind tegelijk het gevoel 
krijgt de andere ouder te bedriegen. Loyaliteitsconflicten als deze zijn erg schadelijk voor het (psychische) welzijn 
van de kinderen. Om de liefde van de één te winnen kan een kind zich zelfs gaan afzetten tegen de ander. 

10. Verminderd opvoedkundig handelen dan wel geweld van de ouders jegens de kinderen 

Omdat ouders in een conflictscheiding veelal onrustig, gestrest, ongeduldig en ontmoedigd zijn, reageren zij vaak 
vijandiger en minder responsief naar hun kinderen en kunnen het belang van hun kind uit het oog verliezen. 
Daarnaast blijkt dat ouders hun kinderen minder aanspreken op onvolwassen of afhankelijk gedrag, ze vertonen 
minder affectie, communiceren minder met hen en kunnen inconsequent zijn. Ruziënde ouders bieden een slecht 
voorbeeld voor hun kinderen. In conflictscheidingen is er vaak verminderd toezicht, zijn  ouders minder beschik
baar en kunnen ze onvoldoende voldoen aan de behoeften van hun kind. 
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Professionaliseringsmodule 
‘Signalering en doorverwijzing bij conflictscheidingen’ 

11. Problemen bij het kind 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die betrokken zijn bij een conflictscheiding, vaker problemen hebben dan andere 
kinderen. Langdurige conflicten tussen ouders veroorzaken chronische stress en onrust bij kinderen. Hierdoor 
kunnen zij steeds meer de controle over hun emoties verliezen, met reacties als angst en boosheid als gevolg. Hoe 
vaker en intenser de conflicten, des te sterker zijn de gevolgen voor het kind. Dat kan tot uiting komen in een ver
minderd welbevinden, afnemende schoolprestaties, lagere schoolcijfers, agressie, angst en depressie, verminderd 
sociaal vermogen, problemen in vriendschapsrelaties, gezondheidsproblemen, terugtrekken uit sociaal contact, 
loyaliteitsproblemen, minder zelfvertrouwen, zwakkere band met ouders, concentratieproblemen. Bij de meeste 
scheidingskinderen nemen problemen na verloop van tijd weer af. Maar niet bij iedereen: 30% blijft last houden. 

Kinderen die getuige zijn van ruzie tussen de ouders kunnen hier angstig van worden en vertrouwen in hun ou
ders verliezen op het gebied van hun veiligheid. Als kinderen negatieve uitlatingen van één van de ouders over de 
ander te horen krijgen, kan dit loyaliteitsconflicten tot gevolg hebben, wat erg schadelijk is voor het kind. Ouders 
kunnen hun kinderen ook bedoeld of onbedoeld onder druk zetten, waardoor ze denken te moeten kiezen tussen 
hun ouders. Ook dit draagt bij aan loyaliteitsconflicten. 

In sommige gevallen kan oudervervreemding ontstaan, waarbij het kind volledig voor de ene ouder kiest en 
de andere afwijst. Het kind kan zich denigrerend uitlaten over de afgewezen ouder, voelt zich hier niet schuldig 
over en heeft er geen geldige argumenten voor, zoals wel het geval is bij mishandeling of schadelijk ouderschap. 
Volgens het kind is dit volledig de eigen keuze. In het Engels wordt dit verschijnsel ook wel het Pariental Alienation 
Syndrome (PAS) genoemd. Hoewel het fenomeen in de praktijk herkend wordt, staat het begrip binnen de weten
schap ter discussie, omdat het gebaseerd is op niet getoetste theorie.  

Omdat een scheiding vaak gepaard gaat met verdriet bij de ouders, bestaat het risico dat ouders teveel steun en 
hulp van hun kinderen vragen. Zo worden de problemen van de ouder ook de problemen van het kind. Dit kan lei
den tot parentificatie bij kinderen, waarbij zij als het ware de rol van de ouder overnemen. Het gevolg kan zijn een 
negatief zelfbeeld, gebrek of teveel aan assertiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. Steun vanuit het netwerk 
kan deze problemen voorkomen. 

Het instrument: signalering en triage 

Op basis van de kenmerkende en voorspellende factoren van een conflictscheiding is een screeningsinstrument 
ontwikkeld, te gebruiken bij complexe scheidingen in Rotterdam.  Het bestaat uit twee vragenlijsten: een ouderversie 
en een kinderversie. De ouderversie wordt ingevuld door beide gescheiden ouders. De kinderversie wordt voorgelegd 
aan ieder kind vanaf 10 jaar oud (zie triage-instrument). Bij zowel de ouderversie als de kinderversie hoort een hand
leiding en adviesblad (zie triage-instrument) om de beantwoording van de vragenlijsten te interpreteren en advies te 
verkrijgen over het passend hulpaanbod. 
De uiteindelijk te volgen hulpverleningsroute kan het best bepaald worden in overleg met ouders en jeugdigen. 
De vragenlijst, handleiding en adviesbladen zijn als bijlagen toegevoegd aan de module. 
Het instrument kan ook digitaal ingevuld en benut worden. Dit is mogelijk via www.onzescheiding.eu. 

Hulpaanbod in Rotterdam 

Er is in de regio Rotterdam een breed aanbod van hulp bij conflictscheiding te vinden. Dit hulpaanbod wordt continu 
geactualiseerd. Een actueel overzicht van dit aanbod kunt u terugvinden op de sociale kaart via www.rotterdam.nl/ 
scheiden. 

Tips voor de hulpverlener 

Voor de professional is het belangrijk om zich te realiseren dat een conflictscheiding het resultaat is van een proces 
waarin escalerende conflicten zich steeds meer verharden. De vragenlijsten kunnen ingezet worden in elke fase van 
dit proces en zijn te gebruiken als richtlijn voor het (actief) doorvragen. Vraag door op zaken die je opvallen of die niet 
duidelijk zijn. Als professional is meervoudige partijdigheid en oordeelvrij informeren niet eenvoudig. Dit is gedeelte
lijk te ondervangen door nieuwsgierig te zijn naar het verhaal en de beleving van alle betrokkenen. Kinderen zijn de 
kwetsbare partij in het geval van een conflictscheiding. Luister naar hun stem. 

De Horizon Academie biedt een training aan om het instrument effectief in te zetten in de praktijk. 

http:www.rotterdam.nl
http:www.onzescheiding.eu
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-

Samen de 
afgrond in 

Er is geen weg 
meer terug  

Partijen willen 
elkaar elimine
ren en ontleden 

Totale vernie
tiging van de
ander, ook als 
dit zelfvernieti
ging betekent 

Versplintering 
van tegenpartij 

De omgeving
wordt radicaal 
gepolariseerd; 
je bent vóór of 
tegen  

De ander wordt 
als ‘ding’ gezien 

Geen stap meer
terug doen  

De ander zoveel 
mogelijk schade
berokkenen 

Gepast 
antwoord  

Partijen hebben 
de hoop opge
geven. 

Schade bij de
ander is winst 
voor mij; leed
bij de ander is
vermaak voor 
mij 

Verbittering en 
verharding  

Vergelding staat 
centraal  

Beperkte ver
nietigingsacties 

Arbitrage/rechtspraak Arbitrage/rechtspraak Arbitrage/rechtspraak 

Triage-instrument bij conflictscheidingen 

De escalatieladder van Glasl
l

1. Rationele fase 
Conflict als probleem dat gezamenlijk 
opgelost kan worden (win-win)  

2. Emotionele fase 
Conflict als een strijd die gewonnen 
moet worden (winnen of verliezen) 

3. Vechtfase 
Conflict als totale oorlog 
(verlies verlies)  

De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwik
keling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft ge
volgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun 
manier van denken. De mediator de-escaleert een probleem 
tijdens de mediation. Dat betekent dat hij probeert partijen een 
stap hoger op de ladder krijgen. 

Dat gaat niet zomaar. Bij iedere stap, zowel omhoog als om
laag, moeten partijen over drempels stappen. Dit gebeurt door 
prikkels. Voorbeelden van prikkels die tot een stap omlaag 
leiden zijn: een incident, een uit de hand gelopen telefoonge

sprek, een slecht  gevallen brief of email, een verkeerde toon
zetting of een niet nagekomen afspraak. (In conflicten blijken 
e-mails vaak een prikkel te vormen voor een verdere escalatie. 
Spreektaal komt de lezer zwart op wit voor ogen, terwijl instru
menten ter nuancering (stem of non verbale communicatie) 
ontbreken. ) 

Andersom speelt het ook. Voor een stap omhoog op de ladder 
is net zo goed een prikkel nodig. Denk aan het krijgen van 
begrip voor een reactie, het ontvangen van waardering, een 
aangeboden excuus, nieuwe informatie ontvangen, etc.  

De eerste fase is nog rationeel. De 
gesprekken verharden zich, stevige taal 
wordt gebruikt en argumenten worden 
aangewend om de ander te overtuigen. 
De gesprekken ontaarden in debatten. 
Partijen houden vast aan het eigen gelijk. 
Het gemeenschappelijke belang komt 
meer en meer op de achtergrond. Par
tijen luisteren niet meer naar elkaar.  

In de rationele en emotionele fase is er nog heel veel mogelijk om het conflict in goede 
banen te leiden met Mediation. De mediator stimuleert partijen om de ladder terug 
omhoog te bewandelen van fase 2 naar fase 1; in beweging van zwak naar sterk. Iedere 
trede geeft meer eigen verantwoordelijkheid en vergroot de erkenning van de ander. 

Verhouding   

Botsende 
standpunten  

Toenemende 
defensie  

Impasse  

Selectieve 
aandacht 
voor zwakke 
argumenten 
van de ander 

 Accent op 
verschillen 

Vrienden/collega’s 

Dreigings
strategieën 

Harde eisen  

Dreigen met ne
gatieve sancties  

Het besef dat 
er niets meer te 
winnen valt. 

Stress  

Geen duim
breed toegeven 

Als-dan con
structie 

Vuil spel 

Imago en 
coalitie 

Gezocht wordt 
naar mede
standers. Ben 
je geen mede
stander dan ben 
je tegenstander  

Eigen partij
heeft alleen 
positieve ei
genschappen;
de ander alleen 
negatieve 

Er ontstaat 
een grote 
vertekening in 
percepties over 
de andere partij 

Behoefte aan 
sympathie

 Zwart-Wit 

Gezichtsaanval, 
gezichtsverlies 

Openlijke en 
discrete zwart
makerij van de 
ander 

De ander speelt
per definitie vuil
spel 

Zelfbeeld: ik ben 
vertegenwoor
diger van het
goede, de juiste 
ethiek 

Ontkenning 
van morele 
integriteit bij de 
andere partij  

Fysieke walging  

Verbanning 

Geen woorden 
maar daden 

Met praten valt 
niets te berei
ken, dus actie  

Toenemende 
zichtbare ir
ritaties 

Elkaar voor vol
dongen feiten 
plaatsen 

Inlevingsvermo
gen neemt af 

Ontstaan van 
negatieve
fantasieën over 
het toekomstige 
handelen van 
de ander 

Misleidend non 
verbaal gedrag
en indirecte 
communicatie 

Debat 

Eigen superi
oriteit wordt 
benadrukt 

 Intellectueel 
geweld 

Handelen in 
termen van 
tegenstellingen 

Creativiteit 
neemt af 

De ander in 
diskrediet 
brengen  

Elkaar door 
onderbrekingen 
van de wijs
brengen  

Zelf willen 
scoren 

Mediation Vrienden/collega’sVrienden/collega’s Mediation Mediation 

De tweede fase is één en al emotie. Par
tijen stoppen elkaar in hokjes. Ook wordt 
steun gezocht van anderen. Blokvorming 
is het gevolg. Scherpe meningsverschil
len worden heftige belangentegenstel
lingen. Beide partijen zijn uit op gezichts
verlies van de ander. Angst, kwaadheid, 
verdriet krijgen de overhand. Er wordt 
gedreigd.  

De derde fase is de escalatiefase ofwel 
de vechtfase. Partijen raken verwikkeld in 
een bittere strijd, waarin feiten, belangen, 
emoties en logica compleet door elkaar 
heen lopen. Het is de fase die kan uit
monden in “samen de afgrond in” . Alles 
wordt uit de kast gehaald om de vijand te 
vernietigen, zelfs als wanneer het eigen 
belang hiermee wordt geschaad.  

In de laatste treden van de vechtfase is 
de relatie meestalal zo beschadigd dat 
mediation niet goed meer mogelijk is. Het 
inschakelen van een arbiter of rechter is 
dan nog de enige mogelijkheid. 
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Triage-instrument 

‘Signalering en doorverwijzing 
bij conflictscheidingen’ 

Handleiding > Triage-instrument bij conflictscheiding 

Vragenlijst > Scheidingen in Rotterdam – ouderversie 

Adviesblad > Scheidingen in Rotterdam - ouderversie 

Vragenlijst > Scheidingen in Rotterdam – kindversie 

Adviesblad > Scheidingen in Rotterdam – kindversie 

Websites > hulpverlening bij scheiding 
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Handleiding 
triage-instrument 
bij conflictscheidingen 
> Rotterdam 

Voor u ligt het triage-instrument dat te gebruiken is bij conflictscheidingen in Rotterdam. 

Het instrument helpt bij het signaleren en interpreteren van signalen voor conflictscheiding 

en adviseert op basis van deze signalen over passend hulpaanbod. 

Het instrument kan ingezet worden wanneer er vermoedens bestaan van een conflictscheiding, bijvoorbeeld omdat 
hiertoe signalen zijn gekomen vanuit de VAI (Vraaganalyse Instrument), bij 2.4 Huiselijke relaties of 2.5.1.Gezin en 
familie. 
Het instrument bestaat uit twee vragenlijsten. Een ouderversie en een kinderversie. De ouderversie van de vragen
lijst wordt ingevuld door beide gescheiden ouders. De kinderversie wordt voorgelegd aan ieder kind (vanaf 10 jaar).  
Bij zowel de ouderversie als de kinderversie hoort een adviesblad om de beantwoording van de vragenlijsten te 
interpreteren en advies te verkrijgen over het passend hulpaanbod. 

Het adviesblad 

Ouderversie 

Het adviesblad bij de ouderversie leidt tot een duiding van eventuele signalen voor een conflictscheiding en welke 
interventie in dat geval het meest passend is. Het adviesblad helpt u om te beoordelen of de scheidende ouders zich 
in een conflictscheiding bevingen of daar een verhoogd risico op hebben. 
Binnen een conflictscheiding zijn vaak één of meerdere problemen te signaleren die de oplossing van het conflict in 
de weg staan. Dit instrument helpt om deze problemen te herkennen en te verwijzen naar passende hulp. Hiertoe 
worden met behulp van het adviesblad de antwoorden geïnterpreteerd die ouders hebben gegeven op de ouder-
vragenlijsten. 

Gebruik van de ouderversie 

Wanneer u het adviesblad vraag-voor-vraag doorloopt vindt u één of meerdere adviezen voor passend hulpaanbod 
bij de situatie. Let op: u hebt te maken met twee ouders en dus twee antwoorden. Indien de beantwoording door 
beide ouders verschilt dient van de meest risicovolle situatie uitgegaan te worden. 

Het kiezen van hulpaanbod 

Bij de keuze voor het passende hulpaanbod kan er rekening gehouden worden met de voorkeuren van de ouders. 
Deze voorkeur is te herleiden uit de beantwoording van vraag 25 tot en met 27. Het hulpaanbod is omvangrijk en 
divers. De keuze voor de interventie is mede afhankelijk van de problematiek die de boventoon voert en bijkomende 
problematiek. Op het adviesblad zijn de interventies gerangschikt naar zwaarte. Per onderwerp wordt er begon
nen met het meest lichte aanbod en neemt de zwaarte toe. Ook de escalatieladder kan u ondersteunen bij het 
inschatten van de benodigde hulpzwaarte. Meer informatie over de interventies is te vinden op de Sociale Kaart van 
Rotterdam: www.rotterdam.nl/scheiden. 

Triage-instrument   

bij conflictscheidingen
l

www.rotterdam.nl/scheiden
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Kindversie 

In de kindversie wordt bepaald welk hulpaanbod geschikt is voor de kinderen. In de kindversie wordt echter niet 
alleen nagegaan welke gevolgen kinderen ondervinden van de scheiding, ook hier worden signalen geïnventariseerd 
over de strijd tussen ouders. 
Ook in het adviesblad bij de kindversie wordt er nagegaan wat de beantwoording van de vragen betekent voor de 
situatie waarin ouders zich bevinden en welke hulpverlening het meest passend is. Het adviesblad helpt u om te 
beoordelen of en zo ja, tot welke problemen de scheiding heeft geleid bij de kinderen. 
Gebruik van de kindversie 
De kindervragenlijst kan gebruikt worden bij kinderen vanaf 10 jaar. Wanneer u het adviesblad vraag-voor-vraag 
doorloopt vindt u het passende hulpaanbod bij de situatie. Niet iedere vraag leidt tot een hulpadvies. Deze vragen 
kunnen u echter wel belangrijke informatie over de situatie opleveren. Om tot het antwoord te komen op de in het 
adviesblad gestelde vragen is het bij vraag 6 van de kindervragenlijst nodig een gemiddelde score te berekenen. 
Hierbij hoort bij het antwoord ‘waar’ score 3, bij ‘een beetje waar’ score 2 en bij ‘niet waar’ score 1. Tel de antwoorden 
bij elkaar op en deel door 19. 

Hulpaanbod 

Bij de keuze voor het passende hulpaanbod kan er rekening gehouden worden met de voorkeur van het kind. Deze 
voorkeur is te herleiden uit de beantwoording van vraag 11. Het hulpaanbod is omvangrijk en divers. De keuze voor 
de interventie is mede afhankelijk van de problematiek die de boventoon voert en bijkomende problematiek. Meer 
informatie over de interventies is te vinden op de Sociale Kaart van Rotterdam: www.rotterdam.nl/scheiden. 

www.rotterdam.nl/scheiden
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Vragenlijst 
Ouderschap Blijft in Rotterdam > ouderversie 

U en uw ex-partner zijn  uit elkaar gegaan. Met behulp van deze vragenlijst willen we  graag meer te 
weten komen over de situatie van uw gezin. Wilt u de hierna volgende vragen zo zorgvuldig mogelijk 
beantwoorden? 

Inleiding 

1) Sinds wanneer is uw relatie definitief beëindigd?

 - (maand-jaar) 

2)  Wie van u heeft besloten om uit elkaar te gaan?  

Gezamenlijk 
Ik 
Mijn ex-partner (ga verder naar vraag 4) 

3) Sinds wanneer bent u serieus gaan nadenken om de relatie te beëindigen? 

- (maand-jaar) (ga verder naar vraag 5) 

4)  Kunt u zich (inmiddels) ook in dit besluit vinden? 

Ja 
Nee 

Ouderschapsplan 

5)  Heeft u samen met uw partner een ouderschapsplan gemaakt ? 

Ja 
Nee (ga verder naar vraag 8) 

6)  Bent u tevreden met dit ouderschapsplan? 

Ja, beiden 
Alleen ik ben tevreden, omdat 
Alleen mijn ex-partner is tevreden, omdat 
We zijn beiden ontevreden, omdat 

7)  Houden u en uw ex-partner zich aan het ouderschapsplan ? 

Ja, beide 
Alleen ik houd me aan het ouderschapsplan 
Alleen mijn ex-partner houdt zich aan het ouderschapsplan 
We houden ons beide aan het ouderschapsplan. 


Eventuele toelichting: 




15 Triage-instrument bij conflictscheidingen 

                                                                

                                                                

                                                                

 
  

 
  

 
   

  

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
   

Vragenlijst - Ouderschap Blijft in Rotterdam - ouderversie  (vervolg) 

Communicatie over de kinderen 

We willen graag van u weten of en hoe goed u met uw ex-partner communiceert over uw kinderen.  
U kunt een cijfer van 1 tot en met 10 geven voor ieder onderwerp. 
8)  De communicatie over de omgangsregeling 

1 
Geen communicatie  

10 
Uitstekende communicatie 

9)  De communicatie over medische zaken 
1 

Geen communicatie  
10 

Uitstekende communicatie 

10)  Soms heeft u toestemming nodig van uw ex-partner om over zaken te beslissen die  over uw 
kinderen gaan. Hoe verloopt de communicatie hierover? 

1 10 
Geen communicatie  Uitstekende communicatie 

Juridisch 

11) Heeft u juridische hulp voor de afwikkeling van de scheiding? 

Ja 
Nee 

12) Is er een juridische procedure in voorbereiding? 

Ja 
Nee 

13)  Is er een juridische procedure gaande? 

Ja 
Nee (ga verder naar vraag 15) 

14)  Waarover gaat deze procedure? 

De omgangsregeling 
Financiële zaken 
Anders, namelijk…. 

Achtergrond 

15) Hoe is uw financiële situatie? 

Slecht, of erg moeilijk. 
De financiën brengen niet direct problemen met zich mee 
Financieel gezien gaat het mij erg goed 
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Vragenlijst - Ouderschap Blijft in Rotterdam - ouderversie  (vervolg) 

16)  Hoe was de financiële situatie tijdens uw relatie? 

Slecht of erg moeilijk 
De financiën brachten niet direct problemen met zich mee 
Financieel gezien ging het ons erg goed 

17) Hoe zou u de situatie tijdens de relatie met uw ex-partner omschrijven? 

Bijna altijd vredig 
We hadden geregeld meningsverschillen of ruzie 
We hadden vaak ernstige meningsverschillen of erge ruzie 

18)  Hebben ruzies weleens tot geweld geleid? 

Nooit 
Fysiek 
Psychisch 
Seksueel 

19)  Maakt u zich ten aanzien van uw ex-partner zorgen over: 

Overmatig gebruik van alcohol 
Overmatig gebruik van drugs
 Psychische problemen 
Mishandeling of verwaarlozing van de kinderen (veiligheid van de kinderen) 
Andere criminele geschiedenis 

Eventuele toelichting: 

De kinderen 

In ieder gezin komen weleens ruzies voor. Wilt u onderstaande situaties beoordelen met een cijfer van 
1 tot en met 10? 

20)  In hoeverre waren uw kinderen getuige van eventuele ruzies tussen u en uw ex-partner? 
1 

         Nooit  
10

Altijd 

21) Waren uw kinderen weleens bij de ruzie aanwezig of betrokken? 
1 

         Nooit  
10

Altijd 

22) Hoe gaat het sinds de scheiding met uw kinderen? 
(als u meer kinderen heeft,  kunt u 
meerdere antwoorden geven) 

Het functioneren van mijn kind op school is… 

De stemming van mijn kind is… 

De vriendschappen van mijn kind zijn… 

Waar Waar Waar Verbeterd Ongeveer 
hetzelfde Verslechterd 
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Vragenlijst - Ouderschap Blijft in Rotterdam - ouderversie  (vervolg) 

23)  	Hier volgen stellingen over het contact tussen uw kinderen en uw ex-partner. Wilt  u aange
ven of de stelling in uw situatie ‘waar’, ‘een beetje waar’ of ‘niet waar’ is? (als  u meer kinderen 
heeft, kunt u meerdere antwoorden geven). 

Mijn kinderen praten  weleens negatief over mijn 
ex-partner 

Mijn kinderen verzetten zich weleens tegen het 
bezoeken van  mijn ex-partner 

Mijn kinderen zeggen dat ze de relatie met mijn 
ex-partner willen beëindigen 

Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar 

Opvoedrol 

24)  Onderstaande stellingen gaan over het contact tussen uw kind en u als ouder, in vergelijking 
met de situatie voor de scheiding 

Hoeveel praat u met uw kind 
(over zijn/haar gevoelens)? 

Hoe vaak bent u samen met uw kind? 

Hoe vaak moet uw kind voor zichzelf zorgen? 

Waar Waar Waar Vaker Ongeveer 
even vaak Minder vaak 

Gewenste hulp 

25) 	 Mocht u momenteel hulp, ondersteuning of begeleiding willen, wat lijkt u dan de meest pas
sende vorm? (misschien  heeft u gehoord of gelezen over bepaalde behandelingen, deze kunt 
u ook benoemen) 

26)  Zou u graag ervaringen willen horen van: 

Andere ouders die een scheiding hebben meegemaakt 
Kinderen van andere ouders die een scheiding hebben meegemaakt 
Geen van bovenstaande 

27) 	 Zou u zich comfortabel voelen om samen met uw ex-partner deel te nemen aan bemiddeling 
(mediation)? 

Ja 
Nee, omdat 



18 Triage-instrument bij conflictscheidingen 

  

 

Vragenlijst - Ouderschap Blijft in Rotterdam - ouderversie  (vervolg) 

28)  Wilt u nog iets kwijt, dan kan dat hieronder en/of in gesprek met de persoon die 
u deze lijst gegeven heeft: 

Bedankt voor het invullen 
van deze vragenlijst! 
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Adviesblad (1) 
Scheidingen in Rotterdam
l
> ouderversie 

Interpretatie antwoorden 

Vraag 1 & 3 Een inschatting van hoe vers de scheidings
situatie voor de ouders is. Als de relatie minder 
dan een jaar geleden is beëindigd kan het 
waardevol zijn de ouders van informatie over 
(de gevolgen van) scheidingen te voorzien, 
bijvoorbeeld via informatieve websites. 

Hulpadvies 

Triage-instrument   

Door de ouders jaarlijks aan de Scheidingscheck 
te onderwerpen kan men volgen of de afwikkeling 
van de scheiding zonder ernstige conflicten blijft 
verlopen. Als de situatie lijkt te veranderen, advi
seren we dit instrument nogmaals af te nemen. 

bij conflictscheidingen 
Ter informatie aan ouders is het volgende aanbod 
beschikbaar: Villa Pinedo online workshop, 
Compaiz-online hulp, Compaiz-online platform, 
Divorce Lounge met ervaringsdeskundige ouders, 
Villa Pinedo face-to-face met ervaringsdeskun
dige kinderen, Stichting Jonge Helden advies-
site, Alles over scheiding adviessite, Nieuwsbrief 
Echtscheiding, KIES gescheiden opvoeden. 

Vraag 2 & 4 Als één van de ouders zich niet kan vinden in 
het besluit om te scheiden, brengt dit een groot 
risico op een conflictueuze scheiding met zich 
mee. 

Vraag 5, 6 & 7 Problemen met het opstellen van een ouder- Bij een problematische omgang of 
schapsplan of de omgang afwezigheid van een ouderschapsplan: 

• Kindplan 
• BOR 
• Mediation 
• ONS (Ouderschap Na Scheiding) 
• Ouderschap Blijft 
• Rotterdams Omgangshuis 

Vraag 8, 9 & 10 Problematische communicatie tussen de Als één of meerdere onderdelen in de 
ouders communicatie een onvoldoende opleveren: 

• Mediation 
• ONS (Ouderschap Na Scheiding) 
• Zicht op de Toekomst 
• Ouderschap Blijft 
• Kinderen uit de Knel 
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Adviesblad (2) 
Scheidingen in Rotterdam 
> ouderversie 

Interpretatie antwoorden Hulpadvies 

Vraag 11, 12, 13 Juridische betrokkenheid Om juridisch procederen te verminderen 
& 14 of te voorkomen: 

• Mediation 

Vraag 15 & 16 Financiële problemen of een (sterk) veran- Als de financiële situatie spanningen oplevert: 
derde financiële situatie sinds de scheiding 

• Stichting samen gratis scheiden 
• Mediation 

Vraag 17 & 18 Ernstige ruzies en/of geweld tijdens de relatie 
verhogen het risico op een conflictueuze schei
ding aanzienlijk 

Vraag 19 Zorgen over middelengebruik, psychische • Als er sprake is van verslavingsproblematiek 
problematiek en/of veiligheid van de kinderen 	 is specifieke behandeling aangewezen. 

Bij psychische problemen is diagnostiek 
aangewezen. Als er oprechte zorgen over 
de veiligheid van de kinderen zijn:  

• Onderzoek Veilig Thuis 
• Raadsonderzoek door Raad voor 

de Kinderbescherming 

Vraag 20 & 21 Ruzie en strijd tussen ouders Wanneer de strijd tussen ouders 
tot felle ruzies leidt: 

• Villa Pinedo online workshop 
• Villa Pinedo face-to-face met 

ervaringsdeskundige kinderen 
• Succesvol scheiden 
• Zicht op de Toekomst 
• Kinderen uit de Knel 

Vraag 22 Het schoolfunctioneren, de stemming en de Als kinderen problemen ontwikkelen: 
vriendschappen van het kind 

• Triple P 
• Kinderen uit de Knel 
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Adviesblad (3) 
Scheidingen in Rotterdam
l
> ouderversie 

Vraag 23 

Interpretatie antwoorden 

Ernstig verstoorde relatie tussen kind 
en ex-partner 

Het ouder-kind contact 

Hulpadvies 

Als een kind zich sterk afwijzend opstelt tegenover 
één van de ouders, kan het kind hier gegronde 
redenen voor hebben. Wanneer er geen aanneme
lijke reden aan ten grondslag ligt is het raadzaam 
te achterhalen waar de afwijzende houding door 
veroorzaakt wordt. Een loyaliteitsconflict kan aan 
deze problemen ten grondslag liggen. 

Vraag 24 Wanneer het ouder-kind contact is 
verslechterd: 

• Villa Pinedo online workshop 
• Villa Pinedo face-to-face met 

ervaringsdeskundige kinderen 
• !JES 8-12 jr of 12-18 jr 
• Zicht op de Toekomst 
• Triple P 
• Kinderen uit de Knel 

Vraag 25, 26 
& 27 

Adviessites 
voor ouders 

De behoeften en wensen van de ouder	 Laat de stem van de ouder meewegen bij de 
keuze van het hulpaanbod. Wanneer een cliënt 
zich kan vinden in de keuze voor bepaalde hulp 
komt dit de motivatie en daarmee de werking 
ten goede. 

Voor ouders die te maken krijgen met 
scheiding, zijn er diverse online adviessites 
en platforms waar ze bij professionals terecht 
kunnen met hun vragen, hun gevoelens en 
verhaal kunnen delen met lotgenoten 

Divorce Lounge met ervaringsdeskundige ouders, 
Villa Pinedo face-to-face met ervaringsdeskun
dige kinderen, Villa Pinedo online workshop, 
Compaiz-online hulp, Compaiz-online platform, 
Bewust uit elkaar, Stichting Jonge Helden advies-
site, Alles over scheiding adviessite, Nieuwsbrief 
Echtscheiding, Nieuwe Stap. 

Verwerken van 
de scheiding 

Een 
samengesteld 
gezin 

Scheidingen leveren vaak sterke emoties op • Praten over verlies 
en bij het verwerken van het verlies kan hulp • Life Marks coachingspraktijk 
wenselijk zijn 

Na scheiding kan er een nieuw, samengesteld • Stichting Nieuw Gezin 
gezin ontstaan. Ook deze situatie kan soms 
vragen om advies, begeleiding of hulp 
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Vragenlijst 
Scheidingen in Rotterdam > kindversie 
vanaf 10 jaar 

Jouw ouders zijn uit elkaar gegaan. Misschien heb je van vrienden of vriendinnen wel eens  gehoord 
dat meer ouders dit doen. Bij  de ene vader en moeder gaat dit makkelijker dan bij de andere. Met 
behulp van deze vragenlijst willen we graag meer te weten komen over hoe dit voor jou is. Als het no
dig is, kunnen we je helpen. De vragen gaan over het uit elkaar gaan, de situatie toen je ouders  samen 
waren en wat jij nu voelt en denkt. 

Inleiding 

1) Wanneer hoorde jij dat je ouders uit elkaar zouden gaan?

 - (maand-jaar) 

2) Hebben je ouders afgesproken wanneer je bij je vader en wanneer je bij je moeder zult zijn? 

Ja 
Nee (ga verder bij vraag 5) 
Weet ik niet (ga verder bij vraag 5) 

3) Zo ja, weet jij deze afspraken ook? 

Ja 
Nee, want 

4) Worden de afspraken nagekomen? 

Ja 
Nee, want 

5) In ieder gezin is er weleens ruzie. Wil je achter de zin invullen of deze voor jouw ouders ‘waar’, 
‘een beetje waar’ of ‘niet waar’ is? 

Mijn ouders maakten vaak (heel) erge ruzie, 
toen ze nog samen waren 

Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar 

Mijn ouders worden altijd heel boos als ze het niet 
met elkaar eens zijn 

Ik word bang als mijn ouders elkaar tegenspreken 

Het voelt alsof ik tussen twee vuren zit als mijn 
ouders ruziemaken 

Mijn ouders denken dat ik het niet door heb als zij 
ruzie maken 

Mijn ouders zijn vaak gemeen tegen elkaar, ook als  
ik in de buurt ben 

Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar 



23 Triage-instrument bij conflictscheidingen 

 

 

 

 

 

  

Vragenlijst - Scheidingen in Rotterdam - kindversie  (vervolg) 

Als mijn ouders ruziemaken, maak ik me zorgen 
over wat er gaat gebeuren met mij 

Ik zie of hoor mijn ouders vaak ruziemaken 

Als mijn ouders ruziemaken, zeggen ze gemene 
dingen tegen elkaar 

Mijn moeder wil dat ik haar kant kies als zij en mijn 
vader het oneens zijn 

Ik denk dat het mijn schuld is als mijn ouders 
ruziemaken. 

Mijn ouders maken veel ruzie 

Als mijn ouders het oneens zijn, ben ik bang dat met 
één van hen iets ergs gebeurt 

Ik heb het gevoel dat ik een kant moet kiezen als mijn 
ouders het oneens zijn 

Mijn ouders zeuren en klagen thuis vaak over elkaar 

Mijn ouders hebben tijdens een ruzie weleens iets 
gegooid of kapot gemaakt 

Als mijn ouders het oneens zijn, ben ik bang dat ze 
ook tegen mij gaan schreeuwen 

Mijn ouders geven mij de schuld als ze ruzie maken 

Mijn vader wil dat ik zijn kant kies als mijn moeder en 
hij het oneens zijn 

Mijn ouders hebben elkaar weleens geduwd of 
getrokken tijdens een ruzie 

Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar 

Vrienden, vriendinnen en school 

7) We zijn ook erg benieuwd hoe het op dit moment met jou gaat. Wil je hieronder aangeven hoe 
jouw contacten met anderen verlopen en hoe het op school gaat. Vergeleken met hoe het was 
toen je ouders nog samen waren, hoe goed: 

Waar Waar Waar 

Kun je nu opschieten met je broers en/of zussen? 
(alleen van toepassing als je deze hebt) 

Kun je nu opschieten met andere jongens en meisjes? 

Kun je nu opschieten met je moeder? 

Beter Ongeveer 
hetzelfde Minder goed 
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Kun je nu opschieten met je vader? 

Kun je in je eentje bezig zijn met iets? 

Gaat het nu op school? 

Sinds de scheiding voel ik me vaak ongelukkig of 
verdrietig. 

Waar Waar Waar Beter Ongeveer 
hetzelfde Minder goed 

Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar 

Vragenlijst - Scheidingen in Rotterdam - kindversie  (vervolg) 

Contact met je ouders 

8) We willen graag weten hoe het contact met je ouders verloopt sinds de scheiding. 

Hoe vaak praat je met je moeder over hoe je je voelt, 
vergeleken  met toen je ouders nog samen waren? 

Hoe vaak praat je met je vader over hoe je je voelt, 
vergeleken  met toen je ouders nog samen waren? 

Hoe vaak ben je samen met één of beide ouders, 
vergeleken  met toen je ouders nog samen waren? 

Hoe vaak moet je voor jezelf zorgen, vergeleken  met 
toen je ouders nog samen waren? 

Waar Waar Waar Vaker Ongeveer 
hetzelfde Minder vaak 

9) Voel je je veilig als je bij je ouders bent? 

Ja, bij beiden 
Alleen bij mijn moeder 
Alleen bij mijn vader 
Nee, bij geen van beiden 

10) Naar wie ga je toe als je problemen hebt? 

Naar mijn moeder 
Naar mijn vader 
Naar beiden 
Naar iemand anders, namelijk 
Ik houd mijn problemen voor me. 

11) Als je hulp of begeleiding zou willen, welke vorm zou dan het beste bij jou passen? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Niets, met rust gelaten worden 
Praten met andere kinderen die (ongeveer) hetzelfde hebben meegemaakt. 

Ervaringen delen en vragen hoe zij de situatie beleven en er mee om gaan
 
Hulp bij mijn emoties (verdriet, boosheid, angst…) 
Hulp bij het praten met mijn ouders (praten over mijn wensen en mijn gevoelens) 
Anders, namelijk 



25 Triage-instrument bij conflictscheidingen 

 

 

 

Vragenlijst - Scheidingen in Rotterdam - kindversie  (vervolg) 

Wil je nog iets kwijt, dan kan dat hieronder en/of in gesprek met de persoon die je deze lijst gegeven heeft: 

Bedankt voor het invullen 
van deze vragenlijst! 
Als je nog vragen hebt of verder wil praten over deze vragenlijst,  
dan kun je terecht  bij de persoon die deze lijst aan je heeft gegeven. 
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Adviesblad (1) 
Scheidingen in Rotterdam
l
> kindversie vanaf 10 jaar 

Interpretatie antwoorden 

Vraag 1 Een inschatting van hoe vers de scheidings
situatie voor het kind is en wanneer de ouders 
het kind geïnformeerd hebben. 

Hulpadvies
l

Vraag 2, 3 & 4 Verloop van de omgang. Bij omgangsproblemen: Triage-instrument   
• KIES omgangsbegeleiders 6-18 jr 
• Rotterdams Omgangshuis bij conflictscheidingen 

Vraag 5 
Ruzie tijdens de relatie vergroot de kans 

aanzienlijk op ruzie na de scheiding. 


Vraag 6 Een gemiddelde score van 2.0 of hoger duidt Bij ernstige ruzie tussen ouders: 
op behoorlijke ruzie tussen ouders. 

NB: zie handleiding voor het • Als ik kon toveren 3-6 jr 
berekenen van de score • Let op de kleintjes 7-12 jr 

• Heibel thuis 12-16 jr 
• Zicht op de Toekomst 
• Kinderen uit de Knel 

Vraag 7 Problemen bij het kind op sociaal-emotioneel 
gebied of schoolfunctioneren. 

Bij kindproblemen: 

• Stoere Schildpadden 4-6 jr 
• Dappere Dino’s 6-8 jr 
• Kameleon 8-12 jr of 12-18 jr  
• Jonge Helden 8-12 jr of 12-18 jr 
• KIES coach 8-12 jr 
• KIES voor mij! 3-18 jr 
• KIES bijzondere kind 

(bij ADD, ADHD, PDD-NOS etc.) 
• Praten over verlies 

Vraag 8 Contact tussen kind en ouders Bij problemen in de ouder-kind relatie: 

• Villa Pinedo face-to-face met 
ervaringsdeskundige kinderen 

• Villa Pinedo online workshop 
• Triple P 
• Zicht op de Toekomst 
• Kinderen uit de Knel 
• !JES 8-12 jr of 12-18 jr 
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Adviesblad (2) 
Scheidingen in Rotterdam
l
> kindversie vanaf 10 jaar 

Interpretatie antwoorden 

Vraag 9 Veiligheid van het kind 

Hulpadvies 

Bij ernstige zorgen over de veiligheid 
van het kind: 

• Onderzoek Veilig Thuis 
• Raadsonderzoek door 

Raad voor de Kinderbescherming Triage-instrument   

Vraag 10 Steun bij problemen • Een belangrijk steunfiguur anders dan 


de ouders; betrekken bij de hulpverlening
 bij conflictscheidingen 
Vraag 11 Behoefte en wensen van het kind op het • Laat de stem van het kind meewegen 

gebied van hulpverlening bij de keuze van het hulpaanbod. 
• Om echt goed recht te kunnen doen aan de 

stem van het kind kan een kindbehartiger 
worden aangesteld. 

Adviessites 
voor kinderen 

Voor kinderen die te maken krijgen met de 
scheiding van de ouders zijn tal van online ad
viessites en platforms te vinden waar ze terecht 
kunnen met hun vragen bij professionals, hun 
gevoelens kunnen delen en hun verhaal kun
nen delen met lotgenoten 

• Villa Pinedo 
• Help ff 
• INBOX 
• Alles over scheiding, 
• Jonge Helden 
• Compaiz 
• Ouders uit elkaar 

Preventief en 
laagdrempelig 
programma 

Voor kinderen (en hun ouders) aan het begin • Zandkastelen 4-17 jr 
van de scheidingsperiode. 
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Bijlage 6 
Websites hulpverlening bij scheiding
l

Algemeen 

Onze Scheiding 
NJI 
Mediators 
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 
Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond 
Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam 
Gemeente Rotterdam sociale kaart 
Gemeente Rotterdam scheiden en scheidingscheck 

Advieswebsites voor kinderen 

Villa Pinedo 
Alles over scheiding 
Voor jonge helden 
Ouders uit elkaar 
Praten over verlies 
Compaiz 

Interventies voor kinderen 

Stoere schildpadden 
Dappere dino’s 
Jonge helden 
KIES 
Zandkastelen 
Als ik kon toveren 
Let op de kleintjes 
Heibel thuis 
Kindbehartiger 

Advieswebsites voor ouders 

Samen gratis scheiden 
Praten over verlies 
Villa Pinedo 
Kindplan 
Nieuwe stap 
Nieuw gezin 
Alles over scheiding 

Interventies voor ouders 

KIES gescheiden opvoeden 
Ouderschap na scheiding 
Coachingspraktijk 
Mediation 
Mediation 
Succesvol scheiden Nederland 

Interventies voor gezinnen 

!JES 
Begeleide omgangsregeling 
Kinderen uit de Knel 
Omgangshuis 
Omgangsbegeleiding 
Ouderschap Blijft 
Zicht op de toekomst 
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Triage-instrument bij conflictscheidingen 

Training 
Signalering en doorverwijzing 
bij Conflictscheiding 

Voor wie 

De training ‘Signalering en doorverwijzing bij Conflictscheiding’ is bedoeld voor professionals die in hun 
werkzaamheden te maken krijgen met ouders, kinderen en/of familieleden van ouders die een conflict-
scheiding doormaken. 

Achtergrond 

De ernst van conflictscheidingen en het onvermogen van ouders en omgeving om de strijd te beperken 
kunnen een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van de kinderen. Om erger te voorkomen is passende 
hulp in een zo vroeg mogelijk stadium van de conflictscheiding noodzakelijk. Het afgelopen anderhalf jaar 
heeft een Rotterdams projectteam, bestaande uit de gemeente Rotterdam, de Raad voor de Kinderbescher
ming, de Hogeschool Rotterdam, FlexusJeugdplein en Horizon Jeugdzorg & Onderwijs, gewerkt aan het 
verbeteren van de signalering, screening en doorverwijzing bij conflictscheidingen. De Rotterdamse praktijk is 
hierbij van het begin tot het eind sterk betrokken geweest door middel van gesprekken met professionals en 
analyse van Rotterdamse casussen. Deze informatie en een uitgebreid literatuuronderzoek hebben geleid tot 
een signalerings- en verwijzingsinstrument bij conflictscheidingen in de regio Rotterdam. 

Inhoud 

Tijdens de training wordt theoretische kennis opgedaan over de signalen die voorafgaan aan en gepaard gaan 
met een conflictscheiding. Ook wordt er geoefend met het gebruik van het instrument in de praktijk. Daarbij 
wordt onder andere antwoord worden gegeven op de vraag: ‘hoe kondig ik het gebruik van het instrument 
aan bij mijn cliënten’. Ook wordt het gesprek geoefend, door de deelnemers onderling en waar mogelijk met 
ervaringsdeskundigen, waarin het uiteindelijke hulpadvies wordt besproken met de ouders en de kinderen. 

Resultaat 

Na de training ‘Signalering en doorverwijzing bij Conflictscheiding’ is men in staat om te werken met het 
ontwikkelde instrument bij conflictscheidingen. Vanaf de introductie van het instrument bij de cliënt tot aan 
het bespreken van het hulpadvies. Ook kan men de signalen bij het proces van een conflictscheiding eerder 
herkennen en beschikt men over handreikingen voor een passend aanbod in verschillende situaties. 

Aanmelding 

Aanmelden kan via de website van de Horizon Academie: www.horizon.eu/academie. 

Een trainingssessie duurt de gehele dag en wordt verzorgd door twee trainers. Eén trainingssessie biedt 
plaats aan 12-24 deelnemers. De training zal aangeboden worden door trainers van de Horizon Academie. 

www.horizon.eu/academie
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	Achtergrond van het project ‘’Ouderschap Blijft in Rotterdam’’ 
	Achtergrond van het project ‘’Ouderschap Blijft in Rotterdam’’ 
	Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vroeg in 2014 aan ZonMw om lokale initiatieven een projectidee in te laten dienen voor een multidisciplinaire aanpak van (dreigende) conflictscheidingen. Het doel hiervan was dat samenwerkende instanties een preventief hulpaanbod zouden organiseren aan gezinnen die te maken hebben met een problematische scheiding. Zo kunnen deze hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een conflictscheiding, om vervolgens snel de juiste hulp

	Aanleiding van het project 
	Aanleiding van het project 
	Jaarlijks maken tussen de 32.000 en 36.000 minderjarige kinderen in Nederland de scheiding van hun ouders mee. Rotterdam telde in 2013 maar liefst 185.000 kinderen van gescheiden ouders. Tien procent van alle scheidingen mondt uit in een conflictscheiding, die zich kenmerkt door chronische conflicten die voortdurend escaleren en waar kinderen de dupe van zijn. De kwaliteit van opvoeden en communiceren neemt af, er is verminderd toezicht en sprake van psychische problemen bij de ouders, een chaotisch gezinsl
	

	Een conflictscheiding ontstaat niet uit het niets. Deze is het resultaat van een dynamisch proces van escalerende conflicten die steeds meer verharden. Conflictscheidingen brengen ernstige gevolgen en hoge maatschappelijke kosten met zich mee. De opdracht voor het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel van de Gemeente Rotterdam is om meer gezondheidswinst te behalen met minder geld. Een tijdige signalering, inschatting van de ernst en ingrijpen kan voorkomen dat een scheiding uitmondt in een conflictscheiding. Het i
	

	De ontwikkelde aanpak heeft vier richtlijnen:  
	-Een onderbouwde signalering en screening van risicofactoren voor het ontstaan van conflictscheidingen 

	Professionaliseringsmodule 
	Professionaliseringsmodule 
	‘Signalering en doorverwijzing bij conflictscheidingen’ 
	-Een onderbouwde doorverwijzing naar het meest passende hulpaanbod in Rotterdam. -Professionalisering van hulpverleners die begeleiding bieden aan gezinnen in (mogelijk) conflictscheidingen. -De ‘stem van het kind’ sterker laten klinken in het proces rondom conflictscheidingen. 

	Doel van de professionaliseringsmodule 
	Doel van de professionaliseringsmodule 
	Het doel van deze module is om hulpverleners die werken met scheidende ouders te scholen in de kenmerken van een vechtscheiding en het gebruik van de vragenlijst en het adviesblad. De module is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek (Gutterswijk, Van der Hoek, Scholte & Kuiper, in review), casusonderzoek, een pilotstudie en behoeftenpeilingen onder kinderen, ouders, jeugdprofessionals, familierechters en scholen, plaatsvindend tussen september 2015 en augustus 2017.  

	Deze professionaliseringsmodule biedt: 
	Deze professionaliseringsmodule biedt: 
	-Een overzicht van kenmerken en voorspellende factoren van een conflictscheiding -Twee screeningsinstrumenten om de aard en ernst van de scheiding in kaart te brengen: een vragenlijst voor de ouders en een vragenlijst voor kinderen vanaf 10 jaar. -Een adviesblad, dat op basis van de uitkomst van de vragenlijst leidt naar een hulpadvies- en  aanbod (sociale kaart) in Rotterdam 
	Doelgroep: hulpverleners die in hun werk te maken hebben met scheidende ouders , zoals zorgadviesteams in het onderwijs, ziekenhuizen, Centra voor jeugd en Gezin, mediators en sociale wijkteammedewerkers. 

	Escalatieladder van Glasl (zie triage-instrument) 
	Escalatieladder van Glasl (zie triage-instrument) 
	De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. 
	1.. 
	1.. 
	1.. 
	De eerste fase van conflict is de rationele fase. In deze fase kunnen mensen overeenstemming bereiken door op rationele en beheerste wijze met het conflict om te gaan (WIN-WIN).  

	2. 
	2. 
	De tweede fase is emotionele fase. In deze fase nemen emoties de overhand en wordt het netwerk in de strijd betrokken. Er is sprake van zwart-wit denken (volledig goed vs. volledig slecht) en het conflict is een strijd die gewonnen moet worden (WIN-VERLIES). 

	3. 
	3. 
	bij de ander als vijand wordt gezien. Betrokkene raken verstrikt in een tunnelvisie en kunnen niet meer reflecteren of relativeren. In deze fase zijn alleen verliezers (VERLIES-VERLIES). 
	De derde fase is de vechtfase of de escalatiefase. Er is sprake van verbittering en verharding van conflicten, waar



	Het is belangrijk om te bepalen in welke fase een scheidend paar zich bevindt. In de rationele en emotionele fase is er nog veel mogelijk om een conflict in goede banen te leiden met mediation. In de vechtfase is de relatie meestal zo beschadigd dat mediation niet meer mogelijk is. 
	escalatieladder Glasl (PDF) 

	Kenmerken en voorspellende factoren van een vechtscheiding 
	Kenmerken en voorspellende factoren van een vechtscheiding 
	Langdurige, ernstige conflicten tussen scheidende ouders vormen op korte en lange termijn een bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Aan de hand van literatuuronderzoek volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken en voorspellende factoren van een conflictscheiding. Deze onderscheiden conflictueuze scheidingen van niet-conflictueuze scheidingen. Deze kunnen voor hulpverleners reden zijn om rekening te houden met een reeds bestaande 
	Langdurige, ernstige conflicten tussen scheidende ouders vormen op korte en lange termijn een bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Aan de hand van literatuuronderzoek volgt een overzicht van de belangrijkste kenmerken en voorspellende factoren van een conflictscheiding. Deze onderscheiden conflictueuze scheidingen van niet-conflictueuze scheidingen. Deze kunnen voor hulpverleners reden zijn om rekening te houden met een reeds bestaande 
	

	of zich te ontvouwen conflictscheiding, zeker wanneer er zich meerdere indicatoren in combinatie voordoen. 

	1..lPsychische problematiek bij één of beide ouders  
	1..lPsychische problematiek bij één of beide ouders  
	Psychische problemen en/of persoonlijkheidsproblematiek zoals een borderline-, narcistische- of een antisociale persoonlijkheidsstoornis bij een of beide ouders verhoogt de kans op problemen tijdens de relatie of bij het beëindigen ervan. De kans op langdurige conflicten is het grootst als beide ouders een stoornis hebben en er sprake is heidsstoornissen bovendien de kans op kindermishandeling. Tijdens een zeer conflictueuze scheiding komt het vaak voor dat ouders elkaar beschuldigen van lijden aan persoonl
	
	van veel boosheid en stemmingswisselingen. Door de boosheid en stemmingswisselingen verhogen persoonlijk
	


	2..lEen gebrek aan onderhandelingsvaardigheden 
	2..lEen gebrek aan onderhandelingsvaardigheden 
	In een conflictscheiding hanteren ouders een negatieve conflict-oplossingsstrategie, zoals een ontwijkende-, meegaande- of discussiestrategie, waardoor ruzies steeds verder escaleren. Onderhandelingsvaardigheden zijn noodzakelijk om chronische conflicten te voorkomen. Ouders in een conflictscheiding moeten opnieuw leren onderhandelen. Voorwaarde hiervoor is dat ze eerst leren om hun gevoel van onrecht en grieven opzij te zetten en zich bekommeren om het welzijn van hun kinderen. 

	3..lConflicten of ernstige meningsverschillen tijdens de relatie of scheiding en zeer gebrekkige communicatie tussen ouders 
	3..lConflicten of ernstige meningsverschillen tijdens de relatie of scheiding en zeer gebrekkige communicatie tussen ouders 
	

	Regelmatig voorkomende conflicten tijdens de relatie zijn een sterke voorspeller van een conflictscheiding Dat de communicatie tussen ouders na een scheiding verandert, is vanzelfsprekend. Maar als er gebrekkige en slechte communicatie plaatsvindt tussen ouders terwijl zij beiden zorgen voor de opvoeding van hun kinderen, is dat zorgelijk. Het is een signaal van een voortdurend conflict. 

	4..lPsychologisch-, fysiek- of seksueel geweld/misbruik tijdens de relatie 
	4..lPsychologisch-, fysiek- of seksueel geweld/misbruik tijdens de relatie 
	Huiselijk geweld komt vaker voor in scheidende gezinnen dan in intacte gezinnen. Geweld tussen ouders kan de aanleiding zijn voor een scheiding en vaak wordt dit geweld voortgezet. Vaak vindt het wel plaats op andere momenten, bijvoorbeeld tijdens de overdracht van de kinderen. Geweld kan zich ook voor het eerst voordoen na de scheiding. Meestal is het de verlaten ouder die geweld vertoont. Het blijkt dat vaders die zich schuldig maken houden. Conflictscheidingen gaan vaak gepaard met kindermishandeling (fy
	aan partnergeweld vaker doorprocederen om op die manier controle over en contact met de moeder te onder


	5..lDrank- of drugsverslaving bij één of beide ouders 
	5..lDrank- of drugsverslaving bij één of beide ouders 
	Middelengebruik, zoals alcohol- en drugsgebruik, is een belangrijke risicofactor voor geweld tijdens de relatie en ook voor conflicten tijdens en na de scheiding. Het vergroot de kans op conflicten tussen ouders onderling en ook op meer conflict in de ouder-kindrelatie. Middelengebruik en huiselijk geweld blijken elkaar vaak op te volgen. Daarnaast hangt middelengebruik samen met het niet betalen van alimentatie. 

	6..lHet niet accepteren of ontkennen van de scheiding door één van de ouders 
	6..lHet niet accepteren of ontkennen van de scheiding door één van de ouders 
	Eén van de ouders koestert een niet-afnemend verlangen naar de andere ouder, de ex-partner en kan niet accepteren dat er een scheiding is ingezet. Het is ook mogelijk dat een van de ouders ontkent dat de scheiding onafwendbaar is. Met name ouders die sterk gehecht zijn aan hun voormalige partner kunnen de scheiding moeilijk accepteren en dit kan er toe leiden dat zij de scheiding ontkennen. Zo kunnen zij blijven hangen in woede, verdriet 
	Eén van de ouders koestert een niet-afnemend verlangen naar de andere ouder, de ex-partner en kan niet accepteren dat er een scheiding is ingezet. Het is ook mogelijk dat een van de ouders ontkent dat de scheiding onafwendbaar is. Met name ouders die sterk gehecht zijn aan hun voormalige partner kunnen de scheiding moeilijk accepteren en dit kan er toe leiden dat zij de scheiding ontkennen. Zo kunnen zij blijven hangen in woede, verdriet 
	

	of zwart-witdenken. Zwart-witdenken zorgt ervoor dat ouders de scheiding beter kunnen verwerken, maar het zorgt ook voor meer conflict. Als één van de ouders het initiatief voor de scheiding heeft genomen, dan verloopt het verwerkingsproces van beide ouders verschillend, wat vaak conflicten tot gevolg heeft. Een conflictscheiding gaat vaak gepaard met een gevoel van machteloosheid voor zowel ouders, kinderen als hulpverleners. 


	7. Het voeren van juridische procedures. 
	7. Het voeren van juridische procedures. 
	Het voeren van juridische procedures is een slechte basis voor samenwerking tussen ouders en kan zelfs escalerend werken. Procedures versterken het zwart-wit denken, omdat ouders het advies krijgen om niet met elkaar te praten en om bewijs tegen elkaar te verzamelen om het proces te winnen. Dit punt duidt er sterk op dat ouders niet in gezamenlijk overleg de scheiding weten af te wikkelen. 

	8. Het niet tot stand komen van een ouderschapsplan 
	8. Het niet tot stand komen van een ouderschapsplan 
	Veel conflicten tussen ouders gaan over de zorg voor de kinderen. Een belangrijke strijdvraag tussen gescheiden ouders is hoeveel tijd de kinderen bij iedere ouder doorbrengen. In 2009 is in een wetswijziging opgenomen dat elk kind recht heeft op ‘gelijkwaardig ouderschap na scheiding’. Sindsdien zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen, waarin in ieder geval de volgende afspraken moeten worden opgenomen: 
	-De woonplek van de kinderen -Hoe ouders het contact onderling regelen -Hoe ze elkaar informeren en consulteren over de kinderen. 
	Sinds 2009 zijn de conflicten over de verdeling van zorg juist toegenomen, omdat ouders dit vaak opvatten als dat de kinderen evenveel tijd bij beide ouders moeten doorbrengen, hoewel dit niet zo bedoeld is. Hoe dan ook leidt het vaak tot onenigheid. Lukt het de ouders niet om samen goede afspraken te maken of om afspraken na te komen, dan kunnen ze een familielid, vriend of een professionele mediator vragen om te bemiddelen. Heeft dat geen resultaat, dan beslist de rechter en krijgen ze een oproep om op ee
	9. Ouders die kinderen in de conflicten betrekken 
	Regelmatig komt het voor dat ouders tijdens en na de scheiding anders omgaan met hun kinderen, bijvoorbeeld uit angst om het contact met de kinderen te verliezen, de behoefte aan steun, het uit het oog verliezen van de belangen van het kind of uit schuldgevoelens. Tijdens een conflictscheiding lukt het de ouders niet om de kinderen buiten de conflicten te houden die zich tussen de ouders afspelen. De kinderen kunnen hier angstig van worden, het vertrouwen in hun ouders verliezen en zich zorgen maken over h
	10. Verminderd opvoedkundig handelen dan wel geweld van de ouders jegens de kinderen 
	Omdat ouders in een conflictscheiding veelal onrustig, gestrest, ongeduldig en ontmoedigd zijn, reageren zij vaak vijandiger en minder responsief naar hun kinderen en kunnen het belang van hun kind uit het oog verliezen. Daarnaast blijkt dat ouders hun kinderen minder aanspreken op onvolwassen of afhankelijk gedrag, ze vertonen minder affectie, communiceren minder met hen en kunnen inconsequent zijn. Ruziënde ouders bieden een slecht voorbeeld voor hun kinderen. In conflictscheidingen is er vaak verminderd 

	11. Problemen bij het kind 
	11. Problemen bij het kind 
	Uit onderzoek blijkt dat kinderen die betrokken zijn bij een conflictscheiding, vaker problemen hebben dan andere kinderen. Langdurige conflicten tussen ouders veroorzaken chronische stress en onrust bij kinderen. Hierdoor kunnen zij steeds meer de controle over hun emoties verliezen, met reacties als angst en boosheid als gevolg. Hoe vaker en intenser de conflicten, des te sterker zijn de gevolgen voor het kind. Dat kan tot uiting komen in een verminderd welbevinden, afnemende schoolprestaties, lagere sch
	Kinderen die getuige zijn van ruzie tussen de ouders kunnen hier angstig van worden en vertrouwen in hun ouders verliezen op het gebied van hun veiligheid. Als kinderen negatieve uitlatingen van één van de ouders over de ander te horen krijgen, kan dit loyaliteitsconflicten tot gevolg hebben, wat erg schadelijk is voor het kind. Ouders kunnen hun kinderen ook bedoeld of onbedoeld onder druk zetten, waardoor ze denken te moeten kiezen tussen hun ouders. Ook dit draagt bij aan loyaliteitsconflicten. 
	In sommige gevallen kan oudervervreemding ontstaan, waarbij het kind volledig voor de ene ouder kiest en de andere afwijst. Het kind kan zich denigrerend uitlaten over de afgewezen ouder, voelt zich hier niet schuldig over en heeft er geen geldige argumenten voor, zoals wel het geval is bij mishandeling of schadelijk ouderschap. Volgens het kind is dit volledig de eigen keuze. In het Engels wordt dit verschijnsel ook wel het Pariental Alienation Syndrome (PAS) genoemd. Hoewel het fenomeen in de praktijk her
	Omdat een scheiding vaak gepaard gaat met verdriet bij de ouders, bestaat het risico dat ouders teveel steun en hulp van hun kinderen vragen. Zo worden de problemen van de ouder ook de problemen van het kind. Dit kan leiden tot parentificatie bij kinderen, waarbij zij als het ware de rol van de ouder overnemen. Het gevolg kan zijn een negatief zelfbeeld, gebrek of teveel aan assertiviteit en problemen met leeftijdsgenoten. Steun vanuit het netwerk kan deze problemen voorkomen. 


	Het instrument: signalering en triage 
	Het instrument: signalering en triage 
	Op basis van de kenmerkende en voorspellende factoren van een conflictscheiding is een screeningsinstrument ontwikkeld, te gebruiken bij complexe scheidingen in Rotterdam.  Het bestaat uit twee vragenlijsten: een ouderversie en een kinderversie. De ouderversie wordt ingevuld door beide gescheiden ouders. De kinderversie wordt voorgelegd aan ieder kind vanaf 10 jaar oud (zie triage-instrument). Bij zowel de ouderversie als de kinderversie hoort een handleiding en adviesblad (zie triage-instrument) om de bea
	www.onzescheiding.eu


	Hulpaanbod in Rotterdam 
	Hulpaanbod in Rotterdam 
	Er is in de regio Rotterdam een breed aanbod van hulp bij conflictscheiding te vinden. Dit hulpaanbod wordt continu geactualiseerd. Een actueel overzicht van dit aanbod kunt u terugvinden op de sociale kaart via / scheiden. 
	www.rotterdam.nl


	Tips voor de hulpverlener 
	Tips voor de hulpverlener 
	Voor de professional is het belangrijk om zich te realiseren dat een conflictscheiding het resultaat is van een proces waarin escalerende conflicten zich steeds meer verharden. De vragenlijsten kunnen ingezet worden in elke fase van dit proces en zijn te gebruiken als richtlijn voor het (actief) doorvragen. Vraag door op zaken die je opvallen of die niet duidelijk zijn. Als professional is meervoudige partijdigheid en oordeelvrij informeren niet eenvoudig. Dit is gedeeltelijk te ondervangen door nieuwsgier
	De Horizon Academie biedt een training aan om het instrument effectief in te zetten in de praktijk. 
	Figure
	9 TRIAGE-INSTRUMENT BIJ CONFLICTSCHEIDINGEN Rotterdam 
	Samen de afgrond in Er is geen weg meer terug  Partijen willen elkaar elimineren en ontleden Totale vernietiging van deander, ook als dit zelfvernietiging betekent Versplintering van tegenpartij De omgevingwordt radicaal gepolariseerd; je bent vóór of tegen  De ander wordt als ‘ding’ gezien Geen stap meerterug doen  De ander zoveel mogelijk schadeberokkenen Gepast antwoord  Partijen hebben de hoop opgegeven. Schade bij deander is winst voor mij; leedbij de ander isvermaak voor mij Verbittering en verhar
	Triage-instrument bij conflictscheidingen 


	De escalatieladder van Glasl.l
	De escalatieladder van Glasl.l
	1. Rationele fase Conflict als probleem dat gezamenlijk opgelost kan worden (win-win)  2. Emotionele fase Conflict als een strijd die gewonnen moet worden (winnen of verliezen) 3. Vechtfase Conflict als totale oorlog (verlies verlies)  
	De escalatieladder van Friedrich Glasl (1941) geeft de ontwikkeling van een conflict weer. Elke stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. De mediator de-escaleert een probleem tijdens de mediation. Dat betekent dat hij probeert partijen een stap hoger op de ladder krijgen. 
	Dat gaat niet zomaar. Bij iedere stap, zowel omhoog als omlaag, moeten partijen over drempels stappen. Dit gebeurt door prikkels. Voorbeelden van prikkels die tot een stap omlaag leiden zijn: een incident, een uit de hand gelopen telefoonge
	Dat gaat niet zomaar. Bij iedere stap, zowel omhoog als omlaag, moeten partijen over drempels stappen. Dit gebeurt door prikkels. Voorbeelden van prikkels die tot een stap omlaag leiden zijn: een incident, een uit de hand gelopen telefoonge
	sprek, een slecht  gevallen brief of email, een verkeerde toonzetting of een niet nagekomen afspraak. (In conflicten blijken e-mails vaak een prikkel te vormen voor een verdere escalatie. Spreektaal komt de lezer zwart op wit voor ogen, terwijl instrumenten ter nuancering (stem of non verbale communicatie) ontbreken. ) 

	Andersom speelt het ook. Voor een stap omhoog op de ladder is net zo goed een prikkel nodig. Denk aan het krijgen van begrip voor een reactie, het ontvangen van waardering, een aangeboden excuus, nieuwe informatie ontvangen, etc.  
	De eerste fase is nog rationeel. De gesprekken verharden zich, stevige taal wordt gebruikt en argumenten worden aangewend om de ander te overtuigen. De gesprekken ontaarden in debatten. Partijen houden vast aan het eigen gelijk. Het gemeenschappelijke belang komt meer en meer op de achtergrond. Partijen luisteren niet meer naar elkaar.  
	In de rationele en emotionele fase is er nog heel veel mogelijk om het conflict in goede banen te leiden met Mediation. De mediator stimuleert partijen om de ladder terug omhoog te bewandelen van fase 2 naar fase 1; in beweging van zwak naar sterk. Iedere trede geeft meer eigen verantwoordelijkheid en vergroot de erkenning van de ander. 
	Verhouding   
	Botsende standpunten  
	Toenemende defensie  
	Impasse  
	Selectieve aandacht voor zwakke argumenten van de ander 
	 Accent op verschillen 
	Vrienden/collega’s 
	Dreigingsstrategieën Harde eisen  Dreigen met negatieve sancties  Het besef dat er niets meer te winnen valt. Stress  Geen duimbreed toegeven Als-dan constructie Vuil spel Imago en coalitie Gezocht wordt naar medestanders. Ben je geen medestander dan ben je tegenstander  Eigen partijheeft alleen positieve eigenschappen;de ander alleen negatieve Er ontstaat een grote vertekening in percepties over de andere partij Behoefte aan sympathie Zwart-Wit Gezichtsaanval, gezichtsverlies Openlijke en discrete z
	Dreigingsstrategieën Harde eisen  Dreigen met negatieve sancties  Het besef dat er niets meer te winnen valt. Stress  Geen duimbreed toegeven Als-dan constructie Vuil spel Imago en coalitie Gezocht wordt naar medestanders. Ben je geen medestander dan ben je tegenstander  Eigen partijheeft alleen positieve eigenschappen;de ander alleen negatieve Er ontstaat een grote vertekening in percepties over de andere partij Behoefte aan sympathie Zwart-Wit Gezichtsaanval, gezichtsverlies Openlijke en discrete z
	De tweede fase is één en al emotie. Partijen stoppen elkaar in hokjes. Ook wordt steun gezocht van anderen. Blokvorming is het gevolg. Scherpe meningsverschillen worden heftige belangentegenstellingen. Beide partijen zijn uit op gezichtsverlies van de ander. Angst, kwaadheid, verdriet krijgen de overhand. Er wordt gedreigd.  
	De derde fase is de escalatiefase ofwel de vechtfase. Partijen raken verwikkeld in een bittere strijd, waarin feiten, belangen, emoties en logica compleet door elkaar heen lopen. Het is de fase die kan uitmonden in “samen de afgrond in” . Alles wordt uit de kast gehaald om de vijand te vernietigen, zelfs als wanneer het eigen belang hiermee wordt geschaad.  
	In de laatste treden van de vechtfase is de relatie meestalal zo beschadigd dat mediation niet goed meer mogelijk is. Het inschakelen van een arbiter of rechter is dan nog de enige mogelijkheid. 

	Triage-instrument 

	‘Signalering en doorverwijzing bij conflictscheidingen’ 
	‘Signalering en doorverwijzing bij conflictscheidingen’ 
	Handleiding > Triage-instrument bij conflictscheiding Vragenlijst > Scheidingen in Rotterdam – ouderversie Adviesblad > Scheidingen in Rotterdam - ouderversie Vragenlijst > Scheidingen in Rotterdam – kindversie Adviesblad > Scheidingen in Rotterdam – kindversie Websites > hulpverlening bij scheiding 
	Handleiding > Triage-instrument bij conflictscheiding Vragenlijst > Scheidingen in Rotterdam – ouderversie Adviesblad > Scheidingen in Rotterdam - ouderversie Vragenlijst > Scheidingen in Rotterdam – kindversie Adviesblad > Scheidingen in Rotterdam – kindversie Websites > hulpverlening bij scheiding 
	Handleiding 
	triage-instrument 


	bij conflictscheidingen 
	bij conflictscheidingen 
	> Rotterdam 
	> Rotterdam 
	Voor u ligt het triage-instrument dat te gebruiken is bij conflictscheidingen in Rotterdam. 
	Het instrument helpt bij het signaleren en interpreteren van signalen voor conflictscheiding 
	en adviseert op basis van deze signalen over passend hulpaanbod. 
	Het instrument kan ingezet worden wanneer er vermoedens bestaan van een conflictscheiding, bijvoorbeeld omdat hiertoe signalen zijn gekomen vanuit de VAI (Vraaganalyse Instrument), bij 2.4 Huiselijke relaties of 2.5.1.Gezin en familie. Het instrument bestaat uit twee vragenlijsten. Een ouderversie en een kinderversie. De ouderversie van de vragenlijst wordt ingevuld door beide gescheiden ouders. De kinderversie wordt voorgelegd aan ieder kind (vanaf 10 jaar).  Bij zowel de ouderversie als de kinderversie h
	Het adviesblad 
	Het adviesblad 
	Ouderversie 
	Ouderversie 
	Het adviesblad bij de ouderversie leidt tot een duiding van eventuele signalen voor een conflictscheiding en welke interventie in dat geval het meest passend is. Het adviesblad helpt u om te beoordelen of de scheidende ouders zich in een conflictscheiding bevingen of daar een verhoogd risico op hebben. Binnen een conflictscheiding zijn vaak één of meerdere problemen te signaleren die de oplossing van het conflict in de weg staan. Dit instrument helpt om deze problemen te herkennen en te verwijzen naar passe

	Gebruik van de ouderversie 
	Gebruik van de ouderversie 
	Wanneer u het adviesblad vraag-voor-vraag doorloopt vindt u één of meerdere adviezen voor passend hulpaanbod bij de situatie. Let op: u hebt te maken met twee ouders en dus twee antwoorden. Indien de beantwoording door beide ouders verschilt dient van de meest risicovolle situatie uitgegaan te worden. 

	Het kiezen van hulpaanbod 
	Het kiezen van hulpaanbod 
	Bij de keuze voor het passende hulpaanbod kan er rekening gehouden worden met de voorkeuren van de ouders. Deze voorkeur is te herleiden uit de beantwoording van vraag 25 tot en met 27. Het hulpaanbod is omvangrijk en divers. De keuze voor de interventie is mede afhankelijk van de problematiek die de boventoon voert en bijkomende problematiek. Op het adviesblad zijn de interventies gerangschikt naar zwaarte. Per onderwerp wordt er begonnen met het meest lichte aanbod en neemt de zwaarte toe. Ook de escalat
	www.rotterdam.nl/scheiden





	Triage-instrument   .bij conflictscheidingen.l
	Triage-instrument   .bij conflictscheidingen.l
	Kindversie 
	Kindversie 
	In de kindversie wordt bepaald welk hulpaanbod geschikt is voor de kinderen. In de kindversie wordt echter niet alleen nagegaan welke gevolgen kinderen ondervinden van de scheiding, ook hier worden signalen geïnventariseerd over de strijd tussen ouders. Ook in het adviesblad bij de kindversie wordt er nagegaan wat de beantwoording van de vragen betekent voor de situatie waarin ouders zich bevinden en welke hulpverlening het meest passend is. Het adviesblad helpt u om te beoordelen of en zo ja, tot welke pro

	Hulpaanbod 
	Hulpaanbod 
	Bij de keuze voor het passende hulpaanbod kan er rekening gehouden worden met de voorkeur van het kind. Deze voorkeur is te herleiden uit de beantwoording van vraag 11. Het hulpaanbod is omvangrijk en divers. De keuze voor de interventie is mede afhankelijk van de problematiek die de boventoon voert en bijkomende problematiek. Meer informatie over de interventies is te vinden op de Sociale Kaart van Rotterdam: . 
	www.rotterdam.nl/scheiden


	Vragenlijst Ouderschap Blijft in Rotterdam > ouderversie 
	Vragenlijst Ouderschap Blijft in Rotterdam > ouderversie 
	U en uw ex-partner zijn  uit elkaar gegaan. Met behulp van deze vragenlijst willen we  graag meer te weten komen over de situatie van uw gezin. Wilt u de hierna volgende vragen zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden? 
	Inleiding 
	Inleiding 
	1) Sinds wanneer is uw relatie definitief beëindigd?
	 -(maand-jaar) 
	2) Wie van u heeft besloten om uit elkaar te gaan?  
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Gezamenlijk 

	LI
	Lbl
	Figure

	Ik 

	LI
	Lbl
	Figure

	Mijn ex-partner (ga verder naar vraag 4) 


	3) Sinds wanneer bent u serieus gaan nadenken om de relatie te beëindigen? 
	-(maand-jaar) (ga verder naar vraag 5) 
	4) Kunt u zich (inmiddels) ook in dit besluit vinden? 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Ja 

	LI
	Lbl
	Figure

	Nee 



	Ouderschapsplan 
	Ouderschapsplan 
	5) Heeft u samen met uw partner een ouderschapsplan gemaakt ? 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Ja 

	LI
	Lbl
	Figure

	Nee (ga verder naar vraag 8) 


	6) Bent u tevreden met dit ouderschapsplan? 
	Ja, beiden 
	Figure

	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Alleen ik ben tevreden, omdat 

	LI
	Lbl
	Figure

	Alleen mijn ex-partner is tevreden, omdat 

	LI
	Lbl
	Figure

	We zijn beiden ontevreden, omdat 


	7) Houden u en uw ex-partner zich aan het ouderschapsplan ? 
	Ja, beide 
	Figure

	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Alleen ik houd me aan het ouderschapsplan 

	LI
	Lbl
	Figure

	Alleen mijn ex-partner houdt zich aan het ouderschapsplan 

	LI
	Lbl
	Figure

	We houden ons beide aan het ouderschapsplan. .Eventuele toelichting: .



	Communicatie over de kinderen 
	Communicatie over de kinderen 
	We willen graag van u weten of en hoe goed u met uw ex-partner communiceert over uw kinderen.  U kunt een cijfer van 1 tot en met 10 geven voor ieder onderwerp. 
	8) De communicatie over de omgangsregeling 1 Geen communicatie  
	8) De communicatie over de omgangsregeling 1 Geen communicatie  
	8) De communicatie over de omgangsregeling 1 Geen communicatie  
	10 Uitstekende communicatie 

	9) De communicatie over medische zaken 1 Geen communicatie  
	9) De communicatie over medische zaken 1 Geen communicatie  
	10 Uitstekende communicatie 


	10)  Soms heeft u toestemming nodig van uw ex-partner om over zaken te beslissen die  over uw kinderen gaan. Hoe verloopt de communicatie hierover? 1 10 Geen communicatie  Uitstekende communicatie 

	Juridisch 
	Juridisch 
	11) Heeft u juridische hulp voor de afwikkeling van de scheiding? 
	Ja 
	Ja 
	Ja 

	Nee 
	Nee 


	12) Is er een juridische procedure in voorbereiding? 
	Ja 
	Ja 
	Ja 

	Nee 
	Nee 


	13)  Is er een juridische procedure gaande? 
	Ja 
	Ja 
	Ja 

	Nee (ga verder naar vraag 15) 
	Nee (ga verder naar vraag 15) 


	14)  Waarover gaat deze procedure? 
	De omgangsregeling 
	De omgangsregeling 
	De omgangsregeling 

	Financiële zaken 
	Financiële zaken 


	Anders, namelijk…. 

	Achtergrond 
	Achtergrond 
	15) Hoe is uw financiële situatie? 
	Slecht, of erg moeilijk. 
	De financiën brengen niet direct problemen met zich mee 
	De financiën brengen niet direct problemen met zich mee 
	De financiën brengen niet direct problemen met zich mee 

	Financieel gezien gaat het mij erg goed 
	Financieel gezien gaat het mij erg goed 


	16)  Hoe was de financiële situatie tijdens uw relatie? 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Slecht of erg moeilijk 

	LI
	Lbl
	Figure

	De financiën brachten niet direct problemen met zich mee 

	LI
	Lbl
	Figure

	Financieel gezien ging het ons erg goed 


	17) Hoe zou u de situatie tijdens de relatie met uw ex-partner omschrijven? 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Bijna altijd vredig 

	LI
	Lbl
	Figure

	We hadden geregeld meningsverschillen of ruzie 

	LI
	Lbl
	Figure

	We hadden vaak ernstige meningsverschillen of erge ruzie 


	18)  Hebben ruzies weleens tot geweld geleid? 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Nooit 

	LI
	Lbl
	Figure

	Fysiek 

	LI
	Lbl
	Figure

	Psychisch 

	LI
	Lbl
	Figure

	Seksueel 


	19)  Maakt u zich ten aanzien van uw ex-partner zorgen over: 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Overmatig gebruik van alcohol 

	LI
	Lbl
	Figure

	Overmatig gebruik van drugs

	LI
	Lbl
	Figure

	 Psychische problemen 

	LI
	Lbl
	Figure

	Mishandeling of verwaarlozing van de kinderen (veiligheid van de kinderen) 


	Andere criminele geschiedenis Eventuele toelichting: 
	Figure


	De kinderen 
	De kinderen 
	In ieder gezin komen weleens ruzies voor. Wilt u onderstaande situaties beoordelen met een cijfer van 1 tot en met 10? 
	20)  In hoeverre waren uw kinderen getuige van eventuele ruzies tussen u en uw ex-partner? 
	1          Nooit  
	1          Nooit  
	1          Nooit  
	10Altijd 

	21) Waren uw kinderen weleens bij de ruzie aanwezig of betrokken? 1          Nooit  
	21) Waren uw kinderen weleens bij de ruzie aanwezig of betrokken? 1          Nooit  
	10Altijd 

	22) Hoe gaat het sinds de scheiding met uw kinderen? (als u meer kinderen heeft,  kunt u 
	22) Hoe gaat het sinds de scheiding met uw kinderen? (als u meer kinderen heeft,  kunt u 


	meerdere antwoorden geven) Het functioneren van mijn kind op school is… De stemming van mijn kind is… De vriendschappen van mijn kind zijn… Waar Waar Waar Verbeterd Ongeveer hetzelfde Verslechterd 
	23)  .Hier volgen stellingen over het contact tussen uw kinderen en uw ex-partner. Wilt  u aangeven of de stelling in uw situatie ‘waar’, ‘een beetje waar’ of ‘niet waar’ is? (als  u meer kinderen heeft, kunt u meerdere antwoorden geven). 
	Mijn kinderen praten  weleens negatief over mijn ex-partner Mijn kinderen verzetten zich weleens tegen het bezoeken van  mijn ex-partner Mijn kinderen zeggen dat ze de relatie met mijn ex-partner willen beëindigen Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar 

	Opvoedrol 
	Opvoedrol 
	24)  Onderstaande stellingen gaan over het contact tussen uw kind en u als ouder, in vergelijking met de situatie voor de scheiding Hoeveel praat u met uw kind (over zijn/haar gevoelens)? Hoe vaak bent u samen met uw kind? Hoe vaak moet uw kind voor zichzelf zorgen? Waar Waar Waar Vaker Ongeveer even vaak Minder vaak 

	Gewenste hulp 
	Gewenste hulp 
	25) .Mocht u momenteel hulp, ondersteuning of begeleiding willen, wat lijkt u dan de meest passende vorm? (misschien  heeft u gehoord of gelezen over bepaalde behandelingen, deze kunt u ook benoemen) 
	26)  Zou u graag ervaringen willen horen van: 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Andere ouders die een scheiding hebben meegemaakt 

	LI
	Lbl
	Figure

	Kinderen van andere ouders die een scheiding hebben meegemaakt 

	LI
	Lbl
	Figure

	Geen van bovenstaande 


	27) .Zou u zich comfortabel voelen om samen met uw ex-partner deel te nemen aan bemiddeling (mediation)? 
	Ja 
	Figure

	Nee, omdat 
	Figure

	28)  Wilt u nog iets kwijt, dan kan dat hieronder en/of in gesprek met de persoon die u deze lijst gegeven heeft: 
	Figure

	Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
	Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
	Adviesblad (1) 


	Scheidingen in Rotterdam.l
	Scheidingen in Rotterdam.l
	> ouderversie 
	> ouderversie 
	Interpretatie antwoorden 
	Interpretatie antwoorden 
	Vraag 1 & 3 Een inschatting van hoe vers de scheidingssituatie voor de ouders is. Als de relatie minder dan een jaar geleden is beëindigd kan het waardevol zijn de ouders van informatie over (de gevolgen van) scheidingen te voorzien, bijvoorbeeld via informatieve websites. 
	Figure


	Hulpadvies 
	Hulpadvies 




	Triage-instrument   
	Triage-instrument   
	Door de ouders jaarlijks aan de Scheidingscheck te onderwerpen kan men volgen of de afwikkeling van de scheiding zonder ernstige conflicten blijft verlopen. Als de situatie lijkt te veranderen, adviseren we dit instrument nogmaals af te nemen. 

	bij conflictscheidingen 
	bij conflictscheidingen 
	Ter informatie aan ouders is het volgende aanbod beschikbaar: Villa Pinedo online workshop, Compaiz-online hulp, Compaiz-online platform, Divorce Lounge met ervaringsdeskundige ouders, 
	Ter informatie aan ouders is het volgende aanbod beschikbaar: Villa Pinedo online workshop, Compaiz-online hulp, Compaiz-online platform, Divorce Lounge met ervaringsdeskundige ouders, 
	Villa Pinedo face-to-face met ervaringsdeskundige kinderen, Stichting Jonge Helden advies-site, Alles over scheiding adviessite, Nieuwsbrief Echtscheiding, KIES gescheiden opvoeden. 
	Vraag 2 & 4 
	Als één van de ouders zich niet kan vinden in het besluit om te scheiden, brengt dit een groot risico op een conflictueuze scheiding met zich mee. 
	Vraag 5, 6 & 7 
	Problemen met het opstellen van een ouder-
	Problemen met het opstellen van een ouder-
	Problemen met het opstellen van een ouder-
	Bij een problematische omgang of 

	schapsplan of de omgang 
	schapsplan of de omgang 
	afwezigheid van een ouderschapsplan: 

	TR
	• Kindplan 

	TR
	• BOR 

	TR
	• Mediation 

	TR
	• ONS (Ouderschap Na Scheiding) 

	TR
	• Ouderschap Blijft 

	TR
	• Rotterdams Omgangshuis 


	Vraag 8, 9 & 10 
	Problematische communicatie tussen de 
	Problematische communicatie tussen de 
	Problematische communicatie tussen de 
	Als één of meerdere onderdelen in de 

	ouders 
	ouders 
	communicatie een onvoldoende opleveren: 

	TR
	• Mediation 

	TR
	• ONS (Ouderschap Na Scheiding) 

	TR
	• Zicht op de Toekomst 

	TR
	• Ouderschap Blijft 

	TR
	• Kinderen uit de Knel 



	Adviesblad (2) 
	Scheidingen in Rotterdam 
	Scheidingen in Rotterdam 
	> ouderversie 
	> ouderversie 
	Interpretatie antwoorden Hulpadvies 
	Interpretatie antwoorden Hulpadvies 
	Interpretatie antwoorden Hulpadvies 

	Vraag 11, 12, 13 Juridische betrokkenheid Om juridisch procederen te verminderen & 14 of te voorkomen: 
	Vraag 11, 12, 13 Juridische betrokkenheid Om juridisch procederen te verminderen & 14 of te voorkomen: 
	Figure

	• Mediation 
	• Mediation 
	Vraag 15 & 16 
	Financiële problemen of een (sterk) veran-Als de financiële situatie spanningen oplevert: derde financiële situatie sinds de scheiding 
	•
	•
	•
	 Stichting samen gratis scheiden 

	•
	•
	 Mediation 


	Vraag 17 & 18 
	Ernstige ruzies en/of geweld tijdens de relatie verhogen het risico op een conflictueuze scheiding aanzienlijk 
	Vraag 19 
	Zorgen over middelengebruik, psychische • Als er sprake is van verslavingsproblematiek 
	problematiek en/of veiligheid van de kinderen .is specifieke behandeling aangewezen. Bij psychische problemen is diagnostiek aangewezen. Als er oprechte zorgen over de veiligheid van de kinderen zijn:  
	•
	•
	•
	 Onderzoek Veilig Thuis 

	• 
	• 
	Raadsonderzoek door Raad voor 


	de Kinderbescherming 
	Vraag 20 & 21 
	Ruzie en strijd tussen ouders 
	Wanneer de strijd tussen ouders tot felle ruzies leidt: 
	•
	•
	•
	 Villa Pinedo online workshop 

	• 
	• 
	Villa Pinedo face-to-face met 


	ervaringsdeskundige kinderen 
	•
	•
	•
	 Succesvol scheiden 

	•
	•
	 Zicht op de Toekomst 

	•
	•
	 Kinderen uit de Knel 


	Vraag 22 
	Het schoolfunctioneren, de stemming en de Als kinderen problemen ontwikkelen: vriendschappen van het kind 
	•
	•
	•
	 Triple P 

	•
	•
	 Kinderen uit de Knel 



	Adviesblad (3) 




	Scheidingen in Rotterdam.l
	Scheidingen in Rotterdam.l
	> ouderversie 
	> ouderversie 
	Vraag 23 
	Vraag 23 
	Interpretatie antwoorden 
	Interpretatie antwoorden 
	Ernstig verstoorde relatie tussen kind en ex-partner 
	Het ouder-kind contact 


	Hulpadvies 
	Hulpadvies 
	Hulpadvies 

	Als een kind zich sterk afwijzend opstelt tegenover één van de ouders, kan het kind hier gegronde redenen voor hebben. Wanneer er geen aannemelijke reden aan ten grondslag ligt is het raadzaam te achterhalen waar de afwijzende houding door veroorzaakt wordt. Een loyaliteitsconflict kan aan deze problemen ten grondslag liggen. 
	Vraag 24 
	Vraag 24 
	Wanneer het ouder-kind contact is verslechterd: 
	•
	•
	•
	 Villa Pinedo online workshop 

	• 
	• 
	Villa Pinedo face-to-face met 


	ervaringsdeskundige kinderen 
	•
	•
	•
	 !JES 8-12 jr of 12-18 jr 

	•
	•
	 Zicht op de Toekomst 

	•
	•
	 Triple P 

	•
	•
	 Kinderen uit de Knel 


	Vraag 25, 26 & 27 Adviessites voor ouders 
	De behoeften en wensen van de ouder. Laat de stem van de ouder meewegen bij de keuze van het hulpaanbod. Wanneer een cliënt zich kan vinden in de keuze voor bepaalde hulp komt dit de motivatie en daarmee de werking ten goede. 
	Voor ouders die te maken krijgen met scheiding, zijn er diverse online adviessites en platforms waar ze bij professionals terecht kunnen met hun vragen, hun gevoelens en verhaal kunnen delen met lotgenoten 
	Voor ouders die te maken krijgen met scheiding, zijn er diverse online adviessites en platforms waar ze bij professionals terecht kunnen met hun vragen, hun gevoelens en verhaal kunnen delen met lotgenoten 
	Divorce Lounge met ervaringsdeskundige ouders, Villa Pinedo face-to-face met ervaringsdeskundige kinderen, Villa Pinedo online workshop, Compaiz-online hulp, Compaiz-online platform, Bewust uit elkaar, Stichting Jonge Helden advies-site, Alles over scheiding adviessite, Nieuwsbrief Echtscheiding, Nieuwe Stap. 

	Verwerken van de scheiding Een samengesteld gezin 
	Scheidingen leveren vaak sterke emoties op • Praten over verlies en bij het verwerken van het verlies kan hulp • Life Marks coachingspraktijk wenselijk zijn 
	Na scheiding kan er een nieuw, samengesteld • Stichting Nieuw Gezin gezin ontstaan. Ook deze situatie kan soms vragen om advies, begeleiding of hulp 




	Vragenlijst Scheidingen in Rotterdam > kindversie 
	Vragenlijst Scheidingen in Rotterdam > kindversie 
	vanaf 10 jaar 
	vanaf 10 jaar 
	vanaf 10 jaar 

	Jouw ouders zijn uit elkaar gegaan. Misschien heb je van vrienden of vriendinnen wel eens  gehoord dat meer ouders dit doen. Bij  de ene vader en moeder gaat dit makkelijker dan bij de andere. Met behulp van deze vragenlijst willen we graag meer te weten komen over hoe dit voor jou is. Als het nodig is, kunnen we je helpen. De vragen gaan over het uit elkaar gaan, de situatie toen je ouders  samen waren en wat jij nu voelt en denkt. 

	Inleiding 
	Inleiding 
	Inleiding 

	1) Wanneer hoorde jij dat je ouders uit elkaar zouden gaan?
	 -(maand-jaar) 
	2) Hebben je ouders afgesproken wanneer je bij je vader en wanneer je bij je moeder zult zijn? 
	L
	Sect
	LI
	Lbl
	Figure

	Ja 


	LI
	Lbl
	Figure

	Nee (ga verder bij vraag 5) 

	LI
	Lbl
	Figure

	Weet ik niet (ga verder bij vraag 5) 


	3) Zo ja, weet jij deze afspraken ook? 
	Ja 
	Ja 
	Figure

	Nee, want 
	Figure


	4) Worden de afspraken nagekomen? 
	Ja 
	Ja 
	Figure

	Nee, want 
	Figure


	5) In ieder gezin is er weleens ruzie. Wil je achter de zin invullen of deze voor jouw ouders ‘waar’, ‘een beetje waar’ of ‘niet waar’ is? 
	Mijn ouders maakten vaak (heel) erge ruzie, toen ze nog samen waren Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar 
	Mijn ouders worden altijd heel boos als ze het niet met elkaar eens zijn Ik word bang als mijn ouders elkaar tegenspreken Het voelt alsof ik tussen twee vuren zit als mijn ouders ruziemaken Mijn ouders denken dat ik het niet door heb als zij ruzie maken Mijn ouders zijn vaak gemeen tegen elkaar, ook als  ik in de buurt ben Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar 
	Als mijn ouders ruziemaken, maak ik me zorgen over wat er gaat gebeuren met mij Ik zie of hoor mijn ouders vaak ruziemaken Als mijn ouders ruziemaken, zeggen ze gemene dingen tegen elkaar Mijn moeder wil dat ik haar kant kies als zij en mijn vader het oneens zijn Ik denk dat het mijn schuld is als mijn ouders ruziemaken. Mijn ouders maken veel ruzie Als mijn ouders het oneens zijn, ben ik bang dat met één van hen iets ergs gebeurt Ik heb het gevoel dat ik een kant moet kiezen als mijn ouders het oneens zijn

	Vrienden, vriendinnen en school 
	Vrienden, vriendinnen en school 
	7) We zijn ook erg benieuwd hoe het op dit moment met jou gaat. Wil je hieronder aangeven hoe jouw contacten met anderen verlopen en hoe het op school gaat. Vergeleken met hoe het was toen je ouders nog samen waren, hoe goed: 
	Waar Waar Waar Kun je nu opschieten met je broers en/of zussen? (alleen van toepassing als je deze hebt) Kun je nu opschieten met andere jongens en meisjes? Kun je nu opschieten met je moeder? Beter Ongeveer hetzelfde Minder goed 
	Kun je nu opschieten met je vader? Kun je in je eentje bezig zijn met iets? Gaat het nu op school? Sinds de scheiding voel ik me vaak ongelukkig of verdrietig. Waar Waar Waar Beter Ongeveer hetzelfde Minder goed Waar Waar Waar Waar Beetje waar Niet waar Vragenlijst - Scheidingen in Rotterdam - kindversie  (vervolg) 

	Contact met je ouders 
	Contact met je ouders 
	8) We willen graag weten hoe het contact met je ouders verloopt sinds de scheiding. 
	Hoe vaak praat je met je moeder over hoe je je voelt, vergeleken  met toen je ouders nog samen waren? Hoe vaak praat je met je vader over hoe je je voelt, vergeleken  met toen je ouders nog samen waren? Hoe vaak ben je samen met één of beide ouders, vergeleken  met toen je ouders nog samen waren? Hoe vaak moet je voor jezelf zorgen, vergeleken  met toen je ouders nog samen waren? Waar Waar Waar Vaker Ongeveer hetzelfde Minder vaak 
	9) Voel je je veilig als je bij je ouders bent? 
	Ja, bij beiden 
	Ja, bij beiden 
	Figure


	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Alleen bij mijn moeder 

	LI
	Lbl
	Figure

	Alleen bij mijn vader 


	Nee, bij geen van beiden 
	Figure

	10) Naar wie ga je toe als je problemen hebt? 
	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Naar mijn moeder 

	LI
	Lbl
	Figure

	Naar mijn vader 

	Sect
	LI
	Lbl
	Figure

	Naar beiden 


	LI
	Lbl
	Figure

	Naar iemand anders, namelijk 

	LI
	Lbl
	Figure

	Ik houd mijn problemen voor me. 


	11) Als je hulp of begeleiding zou willen, welke vorm zou dan het beste bij jou passen? (meerdere antwoorden mogelijk) 
	Niets, met rust gelaten worden 
	Figure

	L
	LI
	Lbl
	Figure

	Praten met andere kinderen die (ongeveer) hetzelfde hebben meegemaakt. .Ervaringen delen en vragen hoe zij de situatie beleven en er mee om gaan. 

	LI
	Lbl
	Figure

	Hulp bij mijn emoties (verdriet, boosheid, angst…) 

	LI
	Lbl
	Figure

	Hulp bij het praten met mijn ouders (praten over mijn wensen en mijn gevoelens) 


	Anders, namelijk 
	Figure

	Wil je nog iets kwijt, dan kan dat hieronder en/of in gesprek met de persoon die je deze lijst gegeven heeft: 
	Figure

	Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
	Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst! 
	Als je nog vragen hebt of verder wil praten over deze vragenlijst,  dan kun je terecht  bij de persoon die deze lijst aan je heeft gegeven. 
	Adviesblad (1) 


	Scheidingen in Rotterdam.l
	Scheidingen in Rotterdam.l
	> kindversie vanaf 10 jaar 
	> kindversie vanaf 10 jaar 
	Interpretatie antwoorden 
	Interpretatie antwoorden 
	Interpretatie antwoorden 

	Vraag 1 Een inschatting van hoe vers de scheidingssituatie voor het kind is en wanneer de ouders het kind geïnformeerd hebben. 
	Figure


	Hulpadvies.l
	Hulpadvies.l
	Hulpadvies.l

	Vraag 2, 3 & 4 Verloop van de omgang. Bij omgangsproblemen: 
	Vraag 2, 3 & 4 Verloop van de omgang. Bij omgangsproblemen: 
	Figure






	Triage-instrument   
	Triage-instrument   
	•
	•
	•
	 KIES omgangsbegeleiders 6-18 jr 

	•
	•
	 Rotterdams Omgangshuis 



	bij conflictscheidingen 
	bij conflictscheidingen 
	Ruzie tijdens de relatie vergroot de kans .aanzienlijk op ruzie na de scheiding. .
	Vraag 5 

	Vraag 6 
	Vraag 6 

	Een gemiddelde score van 2.0 of hoger duidt Bij ernstige ruzie tussen ouders: 
	op behoorlijke ruzie tussen ouders. NB: zie handleiding voor het • Als ik kon toveren 3-6 jr berekenen van de score • Let op de kleintjes 7-12 jr 
	•
	•
	•
	•
	 Heibel thuis 12-16 jr 

	•
	•
	 Zicht op de Toekomst 

	•
	•
	 Kinderen uit de Knel 


	Vraag 7 

	Problemen bij het kind op sociaal-emotioneel gebied of schoolfunctioneren. 
	Bij kindproblemen: 
	Bij kindproblemen: 
	•
	•
	•
	 Stoere Schildpadden 4-6 jr 

	•
	•
	 Dappere Dino’s 6-8 jr 

	•
	•
	 Kameleon 8-12 jr of 12-18 jr  

	•
	•
	 Jonge Helden 8-12 jr of 12-18 jr 

	•
	•
	 KIES coach 8-12 jr 

	•
	•
	 KIES voor mij! 3-18 jr 

	• 
	• 
	KIES bijzondere kind 


	(bij ADD, ADHD, PDD-NOS etc.) 
	• Praten over verlies 
	Vraag 8 

	Contact tussen kind en ouders Bij problemen in de ouder-kind relatie: 
	Contact tussen kind en ouders Bij problemen in de ouder-kind relatie: 
	• Villa Pinedo face-to-face met 
	• Villa Pinedo face-to-face met 
	ervaringsdeskundige kinderen 
	• 
	• 
	• 
	Villa Pinedo online workshop 

	•
	•
	 Triple P 

	•
	•
	 Zicht op de Toekomst 

	•
	•
	 Kinderen uit de Knel 

	•
	•
	 !JES 8-12 jr of 12-18 jr 



	Adviesblad (2) 

	Scheidingen in Rotterdam.l
	Scheidingen in Rotterdam.l
	> kindversie vanaf 10 jaar 
	> kindversie vanaf 10 jaar 
	Interpretatie antwoorden 
	Interpretatie antwoorden 
	Veiligheid van het kind 
	Vraag 9 


	Hulpadvies 
	Hulpadvies 
	Bij ernstige zorgen over de veiligheid van het kind: 
	•
	•
	•
	 Onderzoek Veilig Thuis 

	• 
	• 
	Raadsonderzoek door 


	Raad voor de Kinderbescherming 




	Triage-instrument   .
	Triage-instrument   .
	Vraag 10 Steun bij problemen • Een belangrijk steunfiguur anders dan .de ouders; betrekken bij de hulpverlening. 
	Figure


	bij conflictscheidingen 
	bij conflictscheidingen 
	Vraag 11 
	Behoefte en wensen van het kind op het • Laat de stem van het kind meewegen gebied van hulpverlening bij de keuze van het hulpaanbod. 
	• Om echt goed recht te kunnen doen aan de 
	stem van het kind kan een kindbehartiger worden aangesteld. 
	Adviessites voor kinderen 
	Voor kinderen die te maken krijgen met de scheiding van de ouders zijn tal van online adviessites en platforms te vinden waar ze terecht kunnen met hun vragen bij professionals, hun gevoelens kunnen delen en hun verhaal kunnen delen met lotgenoten 
	•
	•
	•
	•
	 Villa Pinedo 

	•
	•
	 Help ff 

	•
	•
	 INBOX 

	•
	•
	 Alles over scheiding, 

	•
	•
	 Jonge Helden 

	•
	•
	 Compaiz 

	•
	•
	 Ouders uit elkaar 



	Preventief en laagdrempelig programma 
	Voor kinderen (en hun ouders) aan het begin • Zandkastelen 4-17 jr van de scheidingsperiode. 
	Bijlage 6 
	Bijlage 6 

	Websites hulpverlening bij scheiding.l
	Websites hulpverlening bij scheiding.l
	Algemeen 
	Algemeen 
	Algemeen 
	Onze Scheiding NJI Mediators Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam Gemeente Rotterdam sociale kaart Gemeente Rotterdam scheiden en scheidingscheck 
	Onze Scheiding NJI Mediators Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam Gemeente Rotterdam sociale kaart Gemeente Rotterdam scheiden en scheidingscheck 


	Advieswebsites voor kinderen 
	Advieswebsites voor kinderen 
	Villa Pinedo Alles over scheiding Voor jonge helden Ouders uit elkaar Praten over verlies Compaiz 
	Villa Pinedo Alles over scheiding Voor jonge helden Ouders uit elkaar Praten over verlies Compaiz 


	Interventies voor kinderen 
	Interventies voor kinderen 
	Stoere schildpadden Dappere dino’s Jonge helden KIES Zandkastelen Als ik kon toveren Let op de kleintjes Heibel thuis Kindbehartiger 
	Stoere schildpadden Dappere dino’s Jonge helden KIES Zandkastelen Als ik kon toveren Let op de kleintjes Heibel thuis Kindbehartiger 


	Advieswebsites voor ouders 
	Advieswebsites voor ouders 
	Samen gratis scheiden Praten over verlies Villa Pinedo Kindplan Nieuwe stap Nieuw gezin Alles over scheiding 
	Samen gratis scheiden Praten over verlies Villa Pinedo Kindplan Nieuwe stap Nieuw gezin Alles over scheiding 


	Interventies voor ouders 
	Interventies voor ouders 
	KIES gescheiden opvoeden Ouderschap na scheiding Coachingspraktijk Mediation Mediation Succesvol scheiden Nederland 
	KIES gescheiden opvoeden Ouderschap na scheiding Coachingspraktijk Mediation Mediation Succesvol scheiden Nederland 



	Interventies voor gezinnen 
	Interventies voor gezinnen 
	Interventies voor gezinnen 
	!JES Begeleide omgangsregeling Kinderen uit de Knel Omgangshuis Omgangsbegeleiding Ouderschap Blijft Zicht op de toekomst 
	!JES Begeleide omgangsregeling Kinderen uit de Knel Omgangshuis Omgangsbegeleiding Ouderschap Blijft Zicht op de toekomst 


	Triage-instrument bij conflictscheidingen 
	Figure

	Training 
	Training 



	Signalering en doorverwijzing bij Conflictscheiding 
	Signalering en doorverwijzing bij Conflictscheiding 
	Voor wie 
	De training ‘Signalering en doorverwijzing bij Conflictscheiding’ is bedoeld voor professionals die in hun werkzaamheden te maken krijgen met ouders, kinderen en/of familieleden van ouders die een conflict-scheiding doormaken. 
	Achtergrond 
	De ernst van conflictscheidingen en het onvermogen van ouders en omgeving om de strijd te beperken kunnen een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van de kinderen. Om erger te voorkomen is passende hulp in een zo vroeg mogelijk stadium van de conflictscheiding noodzakelijk. Het afgelopen anderhalf jaar heeft een Rotterdams projectteam, bestaande uit de gemeente Rotterdam, de Raad voor de Kinderbescherming, de Hogeschool Rotterdam, FlexusJeugdplein en Horizon Jeugdzorg & Onderwijs, gewerkt aan het verbete
	Inhoud 
	Tijdens de training wordt theoretische kennis opgedaan over de signalen die voorafgaan aan en gepaard gaan met een conflictscheiding. Ook wordt er geoefend met het gebruik van het instrument in de praktijk. Daarbij wordt onder andere antwoord worden gegeven op de vraag: ‘hoe kondig ik het gebruik van het instrument aan bij mijn cliënten’. Ook wordt het gesprek geoefend, door de deelnemers onderling en waar mogelijk met ervaringsdeskundigen, waarin het uiteindelijke hulpadvies wordt besproken met de ouders e
	Resultaat 
	Na de training ‘Signalering en doorverwijzing bij Conflictscheiding’ is men in staat om te werken met het ontwikkelde instrument bij conflictscheidingen. Vanaf de introductie van het instrument bij de cliënt tot aan het bespreken van het hulpadvies. Ook kan men de signalen bij het proces van een conflictscheiding eerder herkennen en beschikt men over handreikingen voor een passend aanbod in verschillende situaties. 
	Aanmelding 
	Aanmelden kan via de website van de Horizon Academie: 
	. 
	www.horizon.eu/academie


	Een trainingssessie duurt de gehele dag en wordt verzorgd door twee trainers. Eén trainingssessie biedt plaats aan 12-24 deelnemers. De training zal aangeboden worden door trainers van de Horizon Academie. 
	Figure
	Figure




