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Analyse enquêtes over toeleiden naar passende hulp 

Onderstaand vindt u een beknopte weergave van een aantal (opvallende) uitkomsten van de 

enquêtes. Er zijn drie enquêtes opgesteld;  één voor professionals, één voor ouders en één voor 

jeugdigen die te maken hebben (gehad) met scheiding. Deze zijn uitgezet onder professionals die in 

een eerdere enquête van KEES hadden aangegeven opnieuw benaderd te willen worden en verder 

via het netwerk van KEES. Bij ouders via het cliëntenpanel en het  netwerk van KEES en jeugdigen 

via de NHL onder studenten Zorg en Welzijn. Tussen 21 april en 8 mei 2016 hebben respondenten de 

mogelijkheid gehad om de enquêtes in te vullen. 

 

PROFESSIONALS 

 

66 professionals hebben de enquête ingevuld. Zij zijn werkzaam in de provincies: 

Drenthe:    27%   N=18 

Friesland:   23%   N=15 

Groningen:   17%   N=11 

Elders in het land:  23%   N=15 

Meerdere provincies: 10%   N=7 

 

Voornaamste werkvelden: 

Categorie 1:   26%  N=17 

Gemeente (wijkteam/CJG) / vrij toegankelijke hulp 

Categorie 2:  17%  N=11 

Mediators / advocatuur 

Categorie 3:  27%  N=18 

Niet vrij toegankelijke (specialistische) hulp 

 

De meeste professionals vielen binnen deze categorieën, maar ook enkelen uit het onderwijs, 
huisartsen en medewerkers jeugdbescherming hebben het ingevuld. Zij vormen het resterende 
percentage.  

 

Hoe vaak heb je in je huidige functie met scheidingsproblematiek te maken? 

 

 
 

Hoe vaak krijg je vragen met betrekking tot de scheiding? 

De meerderheid van de respondenten uit categorie 1 geeft het volgende aan: 

Zowel voor, tijdens als na de scheiding krijgen we af en toe tot regelmatig vragen gericht op 

hulp voor de (ex-)partnerrelatie, het (nieuwe) gezin, de ouder individueel of het kind. We krijgen 

af en toe tot nooit juridische of financiële vragen.  

De meerderheid van de respondenten uit categorie 2 geeft het volgende aan: 

Voor en na de scheiding krijgen we nooit of af en toe vragen gericht op hulp voor de  

(ex-)partnerrelatie, het (nieuwe) gezin, de ouder of het kind. Tijdens de scheiding komen hier 

regelmatig tot vaak vragen over. Juridische en financiële vragen krijgen we regelmatig tot vaak. 

De meerderheid van de respondenten uit categorie 3 geeft het volgende aan: 
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Voor en tijdens de scheiding krijgen we af en toe tot regelmatig vragen gericht op hulp voor 

de (ex-)partnerrelatie, het (nieuwe) gezin, de ouder of het kind. Na de scheiding krijgen wij hier 

vaak vragen over. Juridische en financiële vragen krijgen wij af en toe of nooit.  

 

Hoe vaak pak je de vragen zelf op en hoe vaak verwijs je door of haal je er externe expertise bij? 

De meerderheid van de respondenten uit categorie 1 geeft het volgende aan: 

Vragen gericht op hulp voor de (ex-)partnerrelatie, het (nieuwe) gezin, de ouder of het kind 

pakken wij af en toe tot regelmatig zelf op. Af en toe verwijzen we mensen met vragen over 

deze onderwerpen door. Juridische en financiële vragen pakken we vrijwel nooit zelf of, we 

verwijzen hierbij vaak door.  

De meerderheid van de respondenten uit categorie 2 geeft het volgende aan: 

Vragen over alle onderwerpen pakken wij regelmatig tot vaak zelf op. We verwijzen af en toe 

door. 

De meerderheid van de respondenten uit categorie 3 geeft het volgende aan: 

We pakken vragen gericht op hulp voor de (ex-)partnerrelatie, het (nieuwe) gezin, de ouder of 

het kind regelmatig tot vaak zelf op, we verwijzen af en toe door bij vragen op dit gebied. 

Juridische en financiële vragen pakken wij vrijwel nooit zelf ook. Een deel van ons verwijst 

vervolgens door, een ander deel niet.  

 

Welke belemmeringen ervaar je bij het toeleiden van mensen naar hulp? 

Categorie 1: 

- veel papierwerk 

- onvoldoende kennis van de sociale kaart (wordt door meerdere respondenten genoemd) 

- moeite met het adequaat inschatten van de positie en eventuele beschadigingen van het kind 

- gebrek aan kennis over het juridische en financiële kaders 

Categorie 2: 

- financieringsmogelijkheden/kosten van de hulpverlening 

- gebrek aan hulpverleningskaart met de kosten erbij (wordt door meerder respondenten 

genoemd) 

- te weinig samenwerking (wordt door meerder respondenten genoemd) 

- wachttijden bij de hulp/wachten op verwijzing (wordt door meerdere respondenten genoemd) 

- onvoldoende toegankelijke, beschikbare en deskundige hulpverlening 

- toestemming  nodig van ouders om met kinderen te spreken 

Categorie 3: 

- het duurt te lang voordat hulp start (de problematiek speelt al lang) / hulpvraag in laat stadium 

van scheiding 

- rechten ouders prevaleren boven rechten kind 

- psychiatrische problematiek van ouders 

- onduidelijk waar de cliënt terecht kan (wordt door meerder respondenten genoemd) 

- juridische trajecten die nog doorlopen 

 

Quote: “Het is een grote brei aan (goede) hulpverlening. Als een cliënt in crisis verkeert is 

het eigenlijk niet mogelijk om snel de passende hulp te vinden.” 

 

De meeste belemmeringen worden ervaren bij het toeleiden naar praktische hulp (denk aan 

woonruimte), gevolgd door toeleiding naar niet vrij toegankelijke (specialistische) hulp.  

 

In welke mate beschik jij over onderstaande kennis? 

Sociale kaart relatieondersteuning 

Sociale kaart hulp voor het kind 

Sociale kaart hulp voor de ouder 

Sociale kaart hulp voor het (nieuwe) gezin 

Verwijsroutes 

Signalen van een vechtscheiding 

Mediationtechnieken 
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Juridische werkveld 

Beschikbaarheid van hulp/wachttijden 

Conflicthantering 

Motiverende gespreksvoering 

 

De meerderheid van de respondenten uit categorie 1 en 3 geven aan in ruime mate kennis te hebben 

van de sociale kaart. Respondenten uit categorie 2 zeggen expert te zijn wat betreft kennis van het 

juridisch werkveld. Kennis van de verwijsroutes is bij de meerderheid van alle respondenten in ruime 

mate aanwezig.  

 

De meeste respondenten voelen zich voldoende toegerust om gezinnen snel toe te kunnen leiden 

naar passende hulp.  

 

Hoe tevreden ben je over de mate waarin je gezinnen snel toe kan leiden naar passende hulp? 

Categorie 1:  6,6 

Categorie 2:  6 

Categorie 3: 7,1 

 

Wat zou kunnen helpen bij betere toeleiding naar hulp? 

Met name meer samenwerken en verbinden komt naar voren. Er wordt genoemd dat er te veel 

concurrentie en versnippering is binnen het werkveld. Ook is er behoefte aan overzicht in de vorm van 

een sociale kaart of verwijskaart en aan meer kennis en gespreksvaardigheden. Organisaties zouden 

meer kennis met elkaar uit moeten wisselen, wordt genoemd. Verder noemen enkelen dat het 

uitoefenen van meer druk op ouders om mee te werken aan hulpverlening kan helpen en het 

wegwerken van wachtlijsten, zodat mensen snel hulp kunnen krijgen.  

 

Quote: “Een overzicht in de vorm van een sociale kaart zou helpend zijn. Waar alle 

mogelijkheden aan hulpverlening m.b.t. scheiding in staat, zowel voor ouders als kinderen.” 

 

Conclusie: 

De professionals uit verschillende werkvelden geven aan zich voldoende toegerust te voelen bij het 

toeleiden van cliënten naar de meest passende hulp op gebied van echtscheiding. Toch geven zij ook 

aan hierbij regelmatig belemmeringen te ervaren, zoals onvoldoende kennis hebben van de sociale 

kaart, te weinig samenwerking en lange wachttijden. Wat kan helpen om deze belemmeringen te 

verminderen is een helder overzicht van de sociale kaart en betere samenwerking.  

 

OUDERS 

 

50 gescheiden ouders hebben de enquête ingevuld.  

Drenthe:       14% 
Friesland:     4% 
Groningen:   12% 
Elders:          70% 

Man:      34% 
Vrouw:   66% 
 
Gemiddeld aantal jaren geleden gescheiden: 6,8 
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Had je voor/tijdens/na de scheiding behoefte aan hulp?

 

Heb je hulp gekregen voor/tijdens/na de scheiding? 

 

 

Welke vorm van hulp kreeg je voor de scheiding? 

Voornamelijk relatietherapie. Ook mediationgesprekken en hulp van maatschappelijk werk. De 

respondenten zijn het vaakst verwezen door de huisarts, maar ook een groot deel geeft aan alles zelf 

te hebben geregeld.  

Gemiddelde wachttijd voordat de hulp startte: 8,6 weken 

Welke vorm van hulp kreeg je tijdens de scheiding? 

Voornamelijk hulp van therapie, juridische hulp en mediation, maar ook school, jeugdhulp, rechtbank, 

predikant en netwerk worden genoemd. De respondenten zijn het vaakst verwezen door de huisarts, 

maar ook een groot deel geeft aan alles zelf te hebben geregeld.  

Gemiddelde wachttijd voordat de hulp startte: 4,8 weken 

Welke vorm van hulp kreeg je na de scheiding? 

Voornamelijk hulp van psychologen en maatschappelijk werk, maar ook advocaten, mediation en 

huisarts worden genoemd. De respondenten zijn het vaakst verwezen door de rechtbank en door de 

huisarts. 

Gemiddelde wachttijd voordat de hulp startte: 23 weken (vermoeden van typfouten bij invullen) 

Inzet van hulpverlening 
 

Welke belemmeringen heb je ervaren bij het vinden van de best passende hulp? 

Voornamelijk wordt aangegeven dat het niet op één lijn zitten met de ex-partner in de weg stond. Ook 

lange wachttijden en onbekendheid wat betreft de mogelijkheden voor hulp. Verder noemen enkelen 
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dat hulpverleners die niet neutraal zijn, weinig kennis hebben en niet samenwerken, belemmeren bij 

het krijgen van de juiste hulp. 

Hoe tevreden ben je over de manier waarop hulp is ingeschakeld? 

Gemiddeld rapportcijfer: 4,2 

Hebben professionals de juiste inschatting gemaakt bij het inzetten van hulp? 

Veel te licht:   52,8% 

Iets te licht:   19,4% 

Absoluut:   5,6% 

Veel te zwaar:   5,6% 

Niet van toepassing:  13,9% 

Wat zou helpen bij betere toeleiding naar hulp? 

Voornamelijk wordt aangegeven dat er behoefte is aan informatie over hoe om te gaan met kinderen 

in een echtscheidingssituatie. Verder het vergroten van kennis bij huisartsen, scholen en 

hulpverleners, één duidelijke plek waar je hulp kan krijgen en vroegtijdig inzetten van hulp 

(begeleiding vanaf het begin) worden genoemd als helpend.  

Wat wil je tenslotte nog kwijt? 

De belangrijkste punten die genoemd worden zijn dat er meer samenwerking nodig is en helderheid 

wat betreft de sociale kaart. Ook meer aandacht voor preventie en verkorten van wachttijden wordt als 

belangrijk ervaren.  

Conclusie: 

Ouders hebben voor, tijdens en na de scheiding in verschillende mate behoefte aan diverse soorten 

hulp. De meerderheid geeft echter aan niet de hulp gekregen te hebben waar zij behoefte aan 

hadden. Zij zijn dan ook niet tevreden over de manier waarop hulp is ingeschakeld. Lange wachttijden 

en onbekendheid wat betreft mogelijkheden voor hulp stonden hen hierbij in de weg. Ouders geven 

aan behoefte te hebben aan kennis over de juiste omgang met kinderen in een echtscheidingssituatie 

en aan het vergroten van kennis onder huisartsen en scholen over scheidingsproblematiek en 

mogelijkheden voor hulp.  

JEUGDIGEN 

 

25 jeugdigen hebben de enquête ingevuld. 

Man:      8% 
Vrouw:   92% 
 
Gemiddelde leeftijd: 23 jaar 
Gemiddeld aantal jaren dat de scheiding geleden is: 10 jaar 
Gemiddelde leeftijd ten tijde van de scheiding: 13 
 

Drenthe:       8% 
Friesland:     28% 
Groningen:   44% 
Elders:          20% 
 
 

Had je voor/tijdens/na de scheiding behoefte aan hulp?  
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Heb je hulp gekregen voor/tijdens/na de scheiding ?  

 

Welke vorm van hulp kreeg je voor de scheiding? 

Eén jeugdige geeft aan dat de ouders relatietherapie kregen. Eén geeft aan dat er geen hulp kwam, 

omdat problemen niet gesignaleerd werden.   

Welke vorm van hulp kreeg je tijdens de scheiding? 

Twee jeugdigen geven aan dat zij hulp van een psycholoog kregen. Ook wordt maatschappelijk werk 

twee keer genoemd.    

Welke vorm van hulp kreeg je na de scheiding? 

Twee jeugdigen hebben hulp van een psycholoog gekregen. Eén jeugdige kreeg hulp van JGZ/GGD 

via school. 

Inzet van hulpverlening 
 

Welke belemmeringen heb je ervaren bij het vinden van de best passende hulp? 

Voornamelijk wordt genoemd dat de ouders geen behoefte aan hulp hadden en dat er daardoor ook 

geenhulp kwam. Meerdere jeugdigen geven aan dat niemand de problemen signaleerde en dat het 

voor hen onbekend was waar zij hulp konden krijgen.  

Wat heeft goed gewerkt? 

Voornamelijk wordt genoemd dat het netwerk heeft geholpen bij het signaleren van problemen, het 

bieden van steun en het verwijzen naar hulp. Ook noemt één jeugdige dat het helpen was om 

dezelfde hulpverlener als de ouders te hebben. 

Hoe tevreden ben je over de manier waarop hulp is ingeschakeld? 

Gemiddeld rapportcijfer: 2,9 

Hebben professionals de juiste inschatting gemaakt bij het inzetten van hulp? 

Absoluut:   14,3% 

Iets te licht:   14,3% 

Veel te licht:   14,3% 

N.v.t.:   57,1% 

 

Wat zou helpen bij betere toeleiding naar hulp? 

Meerdere jeugdigen geven aan dat er meer bekendheid op scholen moet komen over de 

mogelijkheden wat betreft hulp. Ook zou de huisarts beter op de hoogte moeten zijn van de 

problemen die binnen gezinnen spelen, zodat deze tijdig kan verwijzen naar passende hulp. Verder 

wordt genoemd dat externe hulp bij het maken van goede afspraken helpend is, dat het vroegtijdig 

signaleren van problemen en inzetten van hulp kan helpen en dat er meer hulp voor kinderen zou 

moeten komen.  

Wat wil je tenslotte nog kwijt? 

Twee jeugdigen noemen dat hulp aan kinderen alleen nuttig is als de ouders meewerken en daarvoor 

is psycho-educatie aan ouders nodig. Ook vinden enkele jeugdigen dat er meer bekendheid moet 

komen over de mogelijkheden voor hulp aan kinderen en dat er goed naar hen geluisterd moet 

worden.  
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Conclusie: 

Jeugdigen hebben voor, tijdens en na de scheiding in verschillende mate behoefte aan diverse 

soorten hulp. De meerderheid geeft echter aan niet de hulp gekregen te hebben waar zij behoefte aan 

hadden. Zij zijn dan ook niet tevreden over de manier waarop hulp is ingeschakeld. De problemen van 

de jeugdigen werden onvoldoende gesignaleerd door zowel de ouders als door andere volwassenen 

in het netwerk. Ze denken dat meer bekendheid op scholen en bij huisartsen wat betreft problematiek 

en mogelijkheden voor hulp kan helpen bij betere toeleiding naar hulpverlening.   

 

 


