
En wat zegt het kind?

d.d. 25-03-2019



Welkom

o Wie zijn wij?

o Wat doen wij?

o Visie / werkwijze

o Kindercoaching vs 

echtscheidingshulpverlening





Wie zijn wij?

o Combinatie Jeugdzorg

o Omgangshuis / echtscheidingshulpverlening / 

kindercoaching



Wat doen wij?

Stem van het kind

Elk kind heeft het recht om zich in vrijheid te kunnen 

verbinden met zijn beide ouders, ook als ouders gescheiden 

zijn. Door kindercoaching bieden wij kinderen een veilige 

context om hun stem aan ouders te laten horen. Er wordt 

ruimte gemaakt om te kunnen spreken over ervaringen van 

last, verlies en pijn. Door het versterken van het kind ontstaat 

er veerkracht en zelfvertrouwen. Het geven van een stem 

betekent dat het probleemoplossend vermogen van het kind 

vergroot wordt, dit betekent niet dat het kind beslist, over 

bijvoorbeeld de omgangsregeling. Ouders maken uiteindelijk 

de beslissing. 



Visie en werkwijze

o Verstevigen van de stem van het kind

o Het kind kan zijn eigen verhaal 

verwoorden/beschrijven/vorm geven

o Het kind is zich bewust van zijn positie, 

gedrag en omgeving en het effect daarvan 

(zelfreflectie)

o Het kind kan zijn wensen en lasten kenbaar 

maken aan ouders (normaliseren ouder-kind 

contact)



o Ouders kunnen luisteren naar de boodschap 

van het kind en daarop reageren, zodat het 

kind zich gehoord voelt. 

o Ouders reflecteren op hun eigen gedrag

naar aanleiding van de boodschap van 

hun kind.

Visie en werkwijze



• Levenslijn

• Externaliseren (strijdmonster)

• Rollenspellen

• Spelvormen

• Interview

• Duplo

Hoe?





Ouder BOuder A

kind

Reorganisatie van het ouderschap



Weg van welzijn/weg van strijd

Welzijn Strijd

Stilstaan bij kind Kind niet horen

Oordeel uitstellen Veroordelen

Normaliseren/

relativeren

Problematiseren

Reflectie Geen eigen aandeel 

zien

Meerstemmigheid Tunnelvisie

Versterken Beschermen



Meisje van 9 jaar:

‘Ik wilde niet naar de scouting, maar toen heeft papa mij 

gedwongen’

o Stilstaan bij het kind: Wat vind je niet fijn aan de 

scouting? Weet papa dat ook? Hoe zou je dat duidelijk 

kunnen maken aan papa?

o Zeggen wat je er van vindt, zonder de andere ouder 

persoonlijk af te vallen: Dat lijkt me niet fijn voor je. 

Misschien kan je er nog eens met papa op terug 

komen?

o Verbreden: Misschien denkt papa dat je het nog leuk 

kan gaan vinden. Misschien wil papa eerst proberen    

of er iets kan veranderen voordat je op geeft.

Voorbeelden



Twee jongetjes van 8 en 10 jaar:

‘Bij mama mogen we tijdens het eten met de Ipad aan

tafel zitten’

o Stilstaan bij het kind: Vinden jullie dat fijn? Of is dat

juist iets waar je last van hebt?

o Zeggen wat je er van vindt, zonder de andere ouder 

persoonlijk af te vallen: bij mij zijn er andere regels. 

Mama bepaalt de regels in haar huis.

o Verbreden:  iedereen doet het anders, zo zullen er nog 

wel meer dingen zijn die bij mama anders zijn dan bij 

mij. 

Voorbeelden



Oefenen



Vragen?


