
Klaar is KEES…?!
KENNISPLATFORM KIND EN (ECHT)SCHEIDING

2 MAART 2017



KEES – Bundeling van kennis
KENNISPLATFORM KIND EN (ECHT)SCHEIDING

2 MAART 2017



Probleemschets

 Naar schatting 70.000 kinderen per jaar maken een scheiding van de ouders mee,                       
3500 kinderen in de knel vanwege een vechtscheiding

 Gevolg:

 Loyaliteitsconflict

 Grensoverschrijdend, agressief en delinquent gedrag

 Emotionele problemen, depressiviteit

 Lagere schoolresultaten

 Problemen in vriendschapsrelaties

 Een slechtere band met (een van) de ouders

 Op lange termijn een lager opleidingsniveau, grotere kans op depressie, zwakke relatie met de ouders , groter 

risico om later zelf te scheiden

 Taskforce Kindermishandeling: veiligheid van kinderen en het voorkomen van schade aan hun 
ontwikkeling & goede informatievoorziening en kwalitatief goede interventies zijn van belang

To do:
1. tijdige signalering

2. weten wat voor 

aanbod beschikbaar is

3. van elkaar weten wie 

welke rol vervult

4. weten bij wie ouders 

en kinderen voor 

ondersteuning terecht 

kunnen



Vier deelprojecten

1. Bundeling van beschikbare kennis en interventieaanbod

2. Ontwikkelen en pilottesten van taxatie-instrument

3. Ontwikkelen en pilottesten van routekaart

4. Opzetten digitaal platform



Deelproject 1 (september ‘15 – mei ‘16)

 Wetenschappelijke kennis over beïnvloedende factoren van interventies 

rondom (v)echtscheiding

 Beschikbaar aanbod in de drie noordelijke provincies

 Effectiviteit van het aanbod 

 Advies over het invullen van hiaten in het aanbod



Werkwijze

 Praktijkgerichte benadering

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

Opvoedhulp, Yorneo)

 Cliëntenpanel

 Panel van professionals: o.a. coördinator CJG, RegisterMediator, 

medewerker gebiedsteam, jurist, regiecentrum

 Beperking: representativiteit



Factoren bepalend voor de impact van 

de scheiding

 Inhoud, intensiteit, aard en frequentie van het conflict tussen de ouders

 Psychologische of psychiatrische problematiek ouder(s)

 Tegengestelde visie op het belang van het kind

 Bijkomende gezinsveranderingen

 Goede band met (ten minste 1) ouder

 Co-ouderschap

 Steun uit het sociale netwerk

 Kennis bij de ouders over de gevolgen van een scheiding voor het kind

 Goede kwaliteit van opvoeden van de beide ouders

 Coping-vaardigheden kind

Risico

Beschermend



Typen interventies

 Kindgerichte interventies in groepsverband & groepsprogramma’s voor 

ouders

 Doel: bieden van sociale steun, vergroten van coping vaardigheden en psycho-educatie

 Mediation voor ouders

 Doel: komen tot afspraken



Weinig onderzoek naar effectiviteit

Voorzichtige conclusies t.a.v. interventiekenmerken:

 Gericht op zowel ouders als kind

 Kortdurende (max. 10 bijeenkomsten), gestructureerde interventies voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd: helpen bij het omgaan met de problemen rondom een scheiding

 Interventie binnen twee jaar na de scheiding effectiever dan later

 Mediation: kinderen minder blootgesteld aan juridische procedures & vergroting betrokkenheid 
beide ouders

 Psycho-educatie kind: voorkomt intergenerationele problematiek en schuldgevoelens kind

 Psycho-educatie ouders: belangen van kind beter in het vizier



Praktijkervaringen effectiviteit

 Grote verschillen tussen de fase van rouw waarin de ouders verkeren

 Een strikte levensovertuiging

 De reden van de scheiding en de mate van onzekerheid over de 

toekomst

 Meerzijdige partijdigheid van de betrokken hulpverlener(s)

 Kennis professionals van juridische procedures

 Kennis professionals van belangen van het kind

Belemmerend

Bevorderend



Goed onderbouwde interventies

 Ouderschap Na Scheiding, Stoere Schildpadden, Dappere Dino’s, 

Ouderschap blijft, KIES – kinderen in echtscheidingssituaties, !JES het 

brugproject

 Richten zich o.a. op:

 ouderlijke conflicten

 een goed functionerende thuiswonende ouder

 steun van de sociale omgeving

 vaardigheden van het kind in omgaan met de scheiding



Aanbod in Noord Nederland

Villa Pinedo

Kinderen uit de knel

Ouderschap blijft

Triple P Family Transitions

Eigen Kracht Conferentie
EMDR

Individuele begeleiding

Wijzer bij scheiden

Complexe scheidingen

Family Factory: De tijd van je leven
Family Life

Marriage Course Nederland

Partnersteun

Emotionally Focused Therapy

EFT- Houd me vast programma

Cursussen voor ouders in stiefgezinnen

Familiekwestie

KIES

Jonge helden, KameleonprogrammaDappere Dino’s

Stoere schildpadden

Lotgenotengroep Kinderen en echtscheiding

Gespreksgroepen voor ouders

MediationBemiddeling bij omgangsregeling

Preventieve advisering GGD

Consultatieteam Complexe Scheidingen

Ouderschap Na Scheiding

OKEE- begeleidingstraject

Let op de kleintjes

Herrie in huis

Met je vingers in je oren

Creatieve therapie



Aanbod in Noord Nederland

 KIES is het meest bekende groepsaanbod voor kinderen

 Groepsaanbod veelal gericht op 8-12 jarigen

 Indruk: veel gebruik van individuele begeleidingstrajecten 

(bijv. schoolmaatschappelijk werk, JGZ of psychologenpraktijken)

 Voor ouders (online) informatie over de gevolgen van een scheiding voor 

kinderen

 Pedagogische adviesgesprekken en gezinsgesprekken mogelijk, niet altijd 

specifiek gericht op scheidingsproblematiek



Ervaren hiaten

 Hulpaanbod (financiën, huisvesting, opvoeding, juridische en praktische 

zaken) versnipperd

 Wachttijden (groeps)aanbod

 Kosten (bijv. eigen bijdrage) soms een belemmering en zelfs een 

escalerende factor

 Aanbod voor het netwerk ontbreekt (bijv. familieleden van gezinnen in 

scheiding)

 Belangen kind onvoldoende behartigd

 Aanbod niet altijd maatwerk



Advies (1)

 Kruisbestuiving tussen jeugdhulp, juridische ondersteuning en 

volwassenenhulp

 Vergroot (de bekendheid van) het preventieve aanbod

 Tijdige inzet gespecialiseerde hulp, tijdig afschalen lichte hulp

 Ga na waarom niet alle goed onderbouwde groepsinterventies 

uitgevoerd worden

 Ontwikkel een ‘zwaardere’ variant van KIES

 Onderzoek de mogelijkheid van een preventieve aanpak in het onderwijs

Toegang tot hulp

Aanbod



Advies (2)

 Werk samen mèt ouders, jeugdigen en het systeem

 Onderbouw interventies goed en maak effectiviteit inzichtelijk

 Zorg voor brede implementatie Richtlijn Scheiding en problemen van 

jeugdigen (www.richtlijnenjeugdhulp.nl)

 Waarborg expertise (beginnende) professionals

Kwaliteit



Take-home messages

 Er is veel aanbod

 Weinig is aantoonbaar goed onderbouwd, weinig bewezen effectief

 Onderneem actie op ervaren hiaten, o.a.:

 meer kruisbestuiving tussen jeugdhulp en juridische ondersteuning en 

volwassenenhulp

 Werk samen mèt ouders, jeugdigen en het systeem

 Onderbouw interventies goed en maak effectiviteit inzichtelijk
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Taxatie-instrument

Doel zoals geformuleerd in de projectaanvraag: 

 Het doel van het taxatie-instrument is om vroegtijdig problemen te 

signaleren die mogelijk wijzen op het ontstaan van een vechtscheiding



Ontwikkeling taxatie-instrument

 Stellingen op basis van input deelproject 1 en uitkomsten enquête

 Aanpassen stellingen op basis van input panelgroepen

 Pilots aan de hand van casussen op papier

 Aanpassen stellingen en instructie op basis van input pilottesters

 Instructie ontwikkelen en uitvoeren

 Testen in de praktijk door pilottesters

 Praatplaten ontwikkelen

 Instructie, praatplaten en taxatielijst definitief maken  



Belangrijkste punten uit enquête

 204 respondenten

 80% (164) heeft wekelijks of vaker te maken met scheidingsproblematiek

Categorie 1 = gemeente, onderwijs en huisarts/medisch specialist

Categorie 2 = advocatuur, zorgaanbieder, mediator, Jeugdbescherming/Veilig Thuis

 Van de respondenten uit Categorie 1 gebruikt 70% geen instrument om de ernst te taxeren, bij 
Categorie 2 is dit 45%. 

 41% van de respondenten in Categorie 1 en 59% van Categorie 2 heeft vaak of (bijna) altijd een 
gesprek met kinderen om de aard en ernst van de scheidingsproblematiek in kaart te brengen

 47% van Categorie 1 en 63% van Categorie 2 heeft dit gesprek vaak of (bijna) altijd met 
de ouders

 Een instrument, meer kennis en meer competenties kunnen helpen om de ernst nog beter              
te taxeren. 



Kennis ophalen

Panelgroepen:

Bij elk deelproject zijn panelgroepen ingeschakeld om input te leveren en 

feedback te geven vanuit hun eigen specifieke deskundigheid 

Ervaringsdeskundigen:

Een cliëntenpanelgroep bestaande uit ouders dachten vanuit hun eigen 

ervaring mee



Input panelgroepen en pilottesters

 Feedback op inhoud en volgorde van de stellingen

 Ervaringen met de afname

 Tijdsinvestering

 Vormgeving taxatielijst

 Manier van afnemen

 Eisen aan de vaardigheden van de hulpverlener 



Taxatie-instrument

 Praatplaten

 Taxatielijst

 Drie domeinen – 44 stellingen

 Kind

 Ouders

 Netwerk

 Belevingsvragen



En zo ziet dat er uit

http://www.platformkees.nl/instrumenten/introductie/

http://www.platformkees.nl/instrumenten/introductie/


Take-home message

 Taxatie-instrument KEES is nog volop in 

ontwikkeling, we hebben jullie praktijkervaringen 

nodig om het nog beter uit de verf te laten komen!
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Routekaart

Doel zoals geformuleerd in de projectaanvraag: 

“Er is een flowchart beschikbaar die ouders/kinderen, hulpverleners in Noord 

Nederland, ondersteunen bij het vinden van de meest passende 

hulpverlening door het beantwoorden van vragen. De flowchart  kan zich 

richten op kindniveau, verzorgende of niet verzorgende ouders”.



Stappen Routekaart

 Input deelproject 1 & 2, enquête ontwerpen mbv panelgroep

 Enquête uitgezet bij ouders, jongeren en professionals

 Panelbijeenkomst mei 2016, uitkomsten enquête besproken, input voor 

ontwerpen routekaart

 Ontwerp Routekaart + instructie

 Testen Routekaart

 Bijstellen Routekaart

 Routekaart op www.platformkees.nl



Kennis ophalen

Panelgroepen:

Bij elk deelproject zijn panelgroepen ingeschakeld om input te leveren en 

feedback te geven vanuit hun eigen specifieke deskundigheid 

Ervaringsdeskundigen:

Een ervaringsdeskundigen panel bestaande uit ouders en kinderen dachten  

vanuit hun eigen ervaring mee



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



Ontwerp

4 fasen van conflict gebaseerd op escalatieladder Glasl

A. Gezamenlijk overleg

B. Rationele fase

C. Emotionele fase

D. Strijdfase



Ontwerp

4 Hulpvormen

1. Lezingen, informatie via websites en andere media

2. Adviesgesprekken

3. Training, begeleiding en bemiddeling

4. Behandeltrajecten



En zo ziet dat er uit 

http://www.platformkees.nl/instrumenten/routekaart/

http://www.platformkees.nl/instrumenten/routekaart/


Take-home message

 In de routekaart zijn de routes uitgestippeld en het hulpaanbod vanuit de 

noordelijke provincies is hieraan gekoppeld.                                                     

Dit hulpaanbod moet up-to-date gehouden worden.

 Help ons om op het goede pad te blijven!
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Take-home messages

 Er is veel aanbod, maar weinig is aantoonbaar goed onderbouwd en 

weinig bewezen effectief

 Onderneem actie op ervaren hiaten, o.a.:

 Meer kruisbestuiving tussen jeugdhulp en juridische ondersteuning en 

volwassenenhulp

 Werk samen mèt ouders, jeugdigen en het systeem

 Onderbouw interventies en maak effectiviteit inzichtelijk

 Taxatie-instrument KEES is nog volop in ontwikkeling, we hebben jullie 

praktijkervaringen nodig om het nog beter uit de verf te laten komen!

 In de routekaart zijn de routes uitgestippeld en het hulpaanbod vanuit 

de noordelijke provincies is hieraan gekoppeld. Dit hulpaanbod moet 

up-to-date gehouden worden. Help ons om op het goede pad te 

blijven!



Hoe nu verder?

 Website is technisch in beheer

 Verspreiding tijdens Jeugd in Onderzoek

 Vormgeven en implementeren training 

 Toekomstige ontwikkelingen:

 Minimaal: kennis verzamelen en verspreiden en onderzoek in samenwerking met 

Hogescholen en Universiteit

 Maximaal: actieve rol bij het verbeteren van de begeleiding en/of behandeling van 
(v)echtscheiding door structureel onderzoek naar effectiviteit van interventies en de 
resultaten publiceren, het inspelen op vragen van de praktijk, het blijven ontwikkelen van 
digitale ondersteuningsmiddelen en het indien nodig het (door)ontwikkelen van interventies

 Platform = halen en brengen



Ambities KEES

 Continueren en actualiseren: het netwerk van stakeholders (o.a. gemeenten, wijk- en 

gebiedsteammedewerkers, de rechtbank, advocaten, kindbehartigers, ouders) is van waarde

 Transformatie in het werkveld: meer van betrekking naar inhoud, in samenwerking met 

minimaal de driehoek gemeenten, onderwijs/onderzoek, hulpverleningsinstanties en dat zo 

dicht mogelijk bij de gezinnen zelf: in de wijk- en gebiedsteams

 Bevordering van preventie en adequate hulpverlening bij (v)echtscheidingen door kennis en 

aanbod te ontsluiten, bij te dragen aan juiste en tijdige doorverwijzing naar passende hulp en 

vergroten deskundigheid binnen het brede jeugddomein

 Inhoud is leidend & partijen committeren zich actief aan het vervolg



KEES staat in de grondverf!



Bedankt voor jullie aandacht!

www.platformkees.nl

De organisatie van vandaag:

 Beatrijs Schokkenbroek schokkenbroek.bc@jeugdhulpfriesland.nl

 Janneke Metselaar janneke.metselaar@nhl.nl

 Willy de Lang lang.wde@jeugdhulpfriesland.nl

 Nienke Boomstra boomstra.n@jeugdhulpfriesland.nl

 Detta Mellema d.mellema@elker.nl

 Chantal Zwama c.zwama@elker.nl

 Floor Schouten floor.schouten@yorneo.nl

 Judith Horstman judith.horstman@yorneo.nl

http://www.platformkees.nl/

