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Vandaag
- Introductie
- Uitproberen
- Plenair bespreken
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Inleidend: Screening en triage

Informatie verzamelen
- Wat is er aan de hand?
- Hoe ernstig is het?
- Wat werkt?

Screening en triage
Snelle beoordeling van situatie 
zodat ouders en kinderen 
meteen de juiste hulp krijgen.

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/


Inleidend: Screening en triage

Informatie verzamelen
- Wat is er aan de hand?
- Hoe ernstig is het?
- Wat werkt?

Screeningsinstrumenten ondersteunen
- Structuur
- Thema’s van belang
- Onderwerpen voor gesprek
- Input voor samen beslissen over passende hulp

Meestal niet vervangend voor veiligheidsscan
- Verband met veiligheid, niet uitputtend
- Vaak geen gevalideerd veiligheidsoordeel 

(wel bij bijvoorbeeld: ARIJ)

Screening en triage
Snelle beoordeling van situatie 
zodat ouders en kinderen 
meteen de juiste hulp krijgen.
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http://richtlijnenjeugdhulp.nl/scheiding/


www.familiescanbijscheidingen.nl

Olaf Goorden 
onderzoeker/ontwikkelaar
Altra, iHUB, Ouderschap Blijft
o.goorden@altra.nl

Referentie: 
Gebruik bij het citeren uit of refereren aan de Familiescan of dit onderdeel van de presentatie de volgende referentie: Goorden, O., Beek, D. te, & Draaisma, N. (2017). FamilieScan bij 
scheiding: Instrument voor screening en triage bij scheidingshulp. Amsterdam: Altra Onderwijs en Jeugdhulp.

http://www.altra.nl/
http://www.altra.nl/
https://www.ihubontwikkelplein.nl/
https://www.ihubontwikkelplein.nl/
https://henryhandsome.nl/
https://henryhandsome.nl/
http://www.altra.nl/
https://www.ihubontwikkelplein.nl/
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/313351-Ouderschap-blijft
mailto:o.goorden@altra.nl


Introductievideo FamilieScan

Klik voor de introductievideo

Je wordt doorgestuurd naar een externe website: Vimeo.

https://vimeo.com/271733980


11 onderwerpen

wijkteams/specialisten
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2.

3.

4.

...

screening en triage

wetenschap en praktijk

Klinische blik



Je maakt je geen zorgen

Je weet het nog niet

Je maakt je zorgen

Je maakt je veel zorgen

Antwoorden vertalen per vraag naar:







• Evalueren en doorontwikkelen.

• Onderwerpen uitbreiden en verbinden:
FamilieScan bij…

• Technologie benutten voor andere 
vragenlijsten.

Ambities

Voor meer informatie:
Olaf Goorden 
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Klaar is KEES…?!
Bundeling van kennis, taxatie-instrument & 

routekaart

KENNISPLATFORM KIND EN (ECHT)SCHEIDING

25 MAART 2019, UTRECHT

CONGRES BOUW EEN BRUG. HET KIND CENTRAAL BIJ CONFLICTSCHEIDINGEN
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Vier deelprojecten

 Beoogde opbrengst:

1. Bundeling van beschikbare kennis en interventieaanbod

2. Ontwikkelen en pilottesten van taxatie-instrument

3. Ontwikkelen en pilottesten van routekaart

4. Opzetten digitaal platform

 Praktijkgerichte benadering

 Projectgroep (NHL Hogeschool, Jeugdhulp Friesland, Elker Jeugd- en 

Opvoedhulp, Yorneo)

 Cliëntenpanels en panels van professionals: o.a. coördinator CJG, 

RegisterMediator, medewerker gebiedsteam, jurist, regiecentrum

 Beperking: representativiteit



Ervaringen met het taxatie-instrument

“De kaart geeft houvast in 

het uitvragen.”

“Handig om het overzicht te 

gebruiken met ouders. Is afhankelijk 

van de persoonlijkheid, met iemand  

met trekken van autisme is het handig 

om samen te doorlopen voor 

overzicht en kaders in het gesprek.”

“Handig hulpmiddel om de 

belangrijkste informatie te 

verzamelen. Nog even wennen 

hoe toe te passen, maar zeker 

bruikbaar.”

“Praatkaart is een handige 

leidraad voor een gesprek”

“Wanneer er nog goede communicatie en 

bewustwording is bij ouders kan je als ondersteuner 

nog in het groene vlak blijven. Niet ingaan op de 

problemen die worden aangedragen over de 

andere ouder.”

“Dat je als hulpverlener veel richting 

kan geven aan het gesprek.”

“Onderwerpen op de praatplaat worden op een 

natuurlijke manier besproken. Ook fijn om te kijken naar 

de toekomst: Hoe nu verder met welk traject?”



Belangrijkste punten uit enquêtes

 Belemmeringen bij het inzetten van juiste hulp:

 Professionals: 
- onvoldoende kennis van de sociale kaart

- te weinig samenwerking

- duurt te lang voordat hulp start

 Ouders:
- ex-partner die niet meewerkt

- lange wachttijden

- onvoldoende kennis bij hulpverleners

 Jeugdigen:
- ouders hadden geen behoefte aan hulp, dus kwam er geen hulp

- niemand signaleerde mijn problemen

- onbekendheid over de mogelijkheden voor hulp



Belangrijkste punten uit enquêtes 2

 Wat kan helpen bij het toe leiden naar de juiste hulp?

 Professionals: 
- meer samenwerking

- duidelijke sociale kaart of verwijskaart

- wachtlijsten wegwerken

 Ouders: 
- kennis over hoe om te gaan met kinderen in een echtscheiding

- één duidelijk plek waar de hulp te vinden is

- vroegtijdig inzetten van hulp

 Jeugdigen:
- meer bekendheid bij scholen en huisartsen over hulpmogelijkheden

- vroegtijdig signaleren van problemen en inzetten van hulp

- meer hulpmogelijkheden voor kinderen



KEES staat in de grondverf!

Feedback is welkom!

www.platformkees.nl

 Janneke Metselaar janneke.metselaar@nhl.nl

 Willy de Lang lang.wde@jeugdhulpfriesland.nl

 Detta Mellema d.mellema@elker.nl

 Floor Schouten floor.schouten@yorneo.nl

http://www.platformkees.nl/


Een triage-instrument ontwikkeld op basis van onderzoek in de Rotterdamse praktijk

Signalering en doorverwijzing bij conflictscheiding

Raymond Gutterswijk
onderzoeker
Horizon, iHUB
raymond.gutterswijk@horizon.eu

http://www.horizon.eu/
https://www.ihubontwikkelplein.nl/
mailto:raymond.gutterswijk@horizon.eu


Onderzoek naar conflictscheidingen

Doelen

Signalering en screening van risicofactoren bij conflictscheiding

Doorverwijzing naar passende hulp

Professionalisering (jeugd)professionals en rechters

Stem van het kind horen



Methoden



Indicatoren bij conflictscheiding
Kenmerken van de ouders:

• Psychische problemen bij één of beide ouders

• Middelenmisbruik (drugs/alcohol) door één of beide ouders

• Gebrek aan onderhandelingsvaardigheden

Kenmerken van de scheiding en het conflict:

• Eén van de ouders weigert de scheiding de accepteren

• Eén van de ouders ontkent de scheiding

• De ouders hadden ernstige conflicten/meningsverschillen tijdens de relatie

• Binnen de relatie was er sprake van psychisch, fysiek of seksueel misbruik

• Er komt geen ouderschapsplan tot stand

• Er worden juridische procedures gestart

• De communicatie tussen de ouders is enkel negatief, zeer beperkt of afwezig

• De kinderen worden door de ouders in de conflicten betrokken

Effecten op de ouder-kind relatie:

• Het pedagogisch handelen van de ouders is onvoldoende

In sommige gevallen vindt er geweld jegens de kinderen plaats

• De kwaliteit van de ouder-kind relatie neemt af

Effecten op de kinderen: 

• Kinderen vertonen gedrags- en/of emotionele problemen

• Het schoolfunctioneren vermindert sterk

• Er treedt oudervervreemding op



Stem van het kind

Registratie dossiers

• Op welke wijze is het kind gehoord?

• Op welke wijze heeft ‘de stem van het kind’ bijgedragen aan de 
besluitvorming omtrent de conflictueuze scheiding?

De stem van het kind wordt nauwelijks gehoord in de besluitvorming rondom de
scheiding en omgang. In 9/30 gezinnen vonden 1 of meerdere gesprekken
plaats. Slechts in 5/25 gevallen werd veel waarde gehecht aan de stem van het
kind.



Behoeften van het kind

Focusgroepen / Q-sort

5 groepen:

- Kinderen hebben behoefte aan inspraak in het hulpverleningsproces

- Kinderen zouden graag hun ervaringen delen met lotgenootjes

- Kinderen wensen hulp bij het omgaan met hun emoties

- Kinderen wensen ondersteuning bij de communicatie met hun ouders

- Kinderen die liever niet over de situatie praten; zij willen graag ‘met rust gelaten 

worden’



Triage-instrument bij conflictscheiding

Handleiding

Vragenlijst voor beide ouders

Adviesblad voor ouders

Vragenlijst voor kinderen vanaf 10 jaar

Adviesblad voor kinderen

Escalatieladder (Glasl, 1941)



Webapplicatie

onzescheiding.eu



Advies



Stappenplan



Actieplan



Uitproberen

Neem een voorbeeld in gedachten.

• Uit je eigen omgeving.
• Uit je caseload.
• Casus op de volgende dia.
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