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Voorwoord
Na 2 jaar veel theoretische kennis opgedaan te hebben, veel over mezelf te hebben geleerd en veel
leuke en lieve mensen te hebben ontmoet, 1 jaar een geweldige stage te hebben gelopen en een
leerzame minor te hebben gevolgd is het moment dan toch daar. De afstudeerfase is begonnen.
‘Samen scheiden’ is de titel van dit eindonderzoek geworden. Hoewel ouders gaan scheiden en dus
uit elkaar gaan, moeten ze het wel samen als ouders regelen. Dit om het zo goed mogelijk te
organiseren voor de kinderen en voor henzelf. Tevens is het belangrijk dat zij, indien nodig, hulp
krijgen van organisaties, zoals het CJG en het maatschappelijk werk, advocaten en mensen uit de
omgeving om de scheiding zo goed mogelijk af te sluiten.
Gedurende de afstudeerfase van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Avans
Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch is er hard gewerkt om een goed onderzoek af te leveren. Van
begin af aan is er met zeer veel motivatie en enthousiasme gewerkt aan dit onderzoek. Doordat dit
het eerste jaar was dat het onderzoek alleen uitgevoerd moest worden, was het in het begin even
zoeken. Het individueel afstuderen heeft mij nog verder ontwikkeld. Alles moest zelfstandig
uitgevoerd worden en daardoor heb ik nieuwe kwaliteiten ontdekt, ik ben een doorzetter en ben
gemotiveerd alles tot een goed einde te brengen. Ik ben dan ook zeer trots op het eindresultaat!
Hoewel het een individueel afstudeertraject was heb ik van alle kanten hulp gehad. Zo heb ik mijn
onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel en hun
enthousiasme heeft mij zeker gemotiveerd. Ik wil daarom alle medewerkers van voornamelijk het
basisteam jeugd en gezin zeer bedanken voor hun medewerking, hun enthousiasme en hun
vertrouwen in mij. In het bijzonder wil ik Ingrid Rankenberg bedanken die mij gedurende het
onderzoek begeleid heeft. Met alle vragen kon ik bij haar terecht, voor feedback en het
doorspreken van het onderzoek zijn verschillende afspraken gemaakt. Super bedankt hiervoor! Ook
mijn docentbegeleider Henriette van Balkom en de studenten van de onderzoeksgroep wil ik
bedanken voor het beantwoorden van al mijn vragen en het kritisch bekijken van mijn
conceptversies.
Ik wens u veel leesplezier bij het lezen van mijn eindrapport!
Rachel van Roosmalen
29 mei 2015
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Samenvatting
In dit eindrapport kunt u lezen op welke manier gezinnen in (echt)scheiding het beste ondersteund
kunnen worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Centrum Jeugd en Gezin (hierna
CJG) in Schijndel. Door de transitie is de gehele jeugdzorg toegewezen aan de gemeenten. In
Schijndel heeft de gemeente besloten dat het CJG dit op zich gaat nemen. Doordat het CJG nu de
gehele jeugdzorg toegewezen heeft gekregen zijn er nieuwe vragen ontstaan. Een van deze vragen
betreffen de gezinnen in (echt)scheiding. Jaarlijks maken zo’n 70.000 kinderen een (echt)scheiding
van hun ouders mee, dit is tevens een groeiende problematiek. De probleemstelling, die naar
aanleiding van deze verandering en groeiende problematiek is ontstaan, luidt als volgt: ‘Hoe
kunnen de professionals van het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel gezinnen in een
(echt)scheidingssituatie ondersteunen, zodanig dat het kind zich kan blijven ontwikkelen?’ Bij deze
probleemstelling zijn een doelstelling en verschillende deelvragen geformuleerd.
Om antwoord op deze probleemstelling en deelvragen te geven is er een literatuuronderzoek
uitgevoerd. Tevens zijn 7 professionals van het basisteam jeugd en gezin, onderdeel van het CJG,
geïnterviewd. Deze interviews zijn gehouden met behulp van een topiclijst. Een stuk algemene
informatie, begeleiding aan kinderen en de begeleiding aan de ouders is hierbij aan bod gekomen.
Tevens is er contact geweest met het CJG in Sint-Oedenrode om de aanpak te vergelijken.
De belangrijkste conclusies zijn hieronder kort weergegeven. Kinderen kunnen gevolgen
ondervinden door de (echt)scheiding van hun ouders. Deze gevolgen kunnen ontstaan als ouders
conflicten hebben, kinderen worden hier namelijk verdrietig, boos en angstig van. De gevolgen zijn
op te delen in praktische en emotionele gevolgen. Praktisch kunnen kinderen te maken krijgen met
het verhuizen naar een ander dorp en/of school en de komst van een stiefvader of -moeder.
Tevens kan de financiële situatie achteruitgaan. Emotioneel kunnen de kinderen een lager
opleidingsniveau behalen, hebben zij meer internaliserende- en/of externaliserende problemen,
minder contact met de ouders, meer problemen met vriendschaps- en liefdesrelaties en een groter
eigen scheidingsrisico.
Na aanleiding van de interviews kwam naar voren dat er voornamelijk gewerkt werd op basis van
ervaring, waarbij door sommige professionals gebruik gemaakt werd van methoden zoals triple P
en het oplossingsgericht werken. Bij de ouders gaven sommige professionals aan de hulpvraag in
kaart te brengen, uit te gaan van de vragen van ouders en de verantwoordelijkheid bij hen te
laten. Voor de kinderen heeft het CJG de begeleiding goed geregeld. In het algemeen kunnen de
professionals elkaar en andere instellingen benaderen als zij problemen ervaren in de begeleiding.
Als interventie is het CJG in Schijndel bezig met het opzetten van een pilot voor een KIES groep.
Dit is een preventieve spel- en praatgroep voor kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Hier
leren zij omgaan met de veranderende situatie en worden eventuele problemen zo vroeg mogelijk
gesignaleerd. Het betreft een groepsgerichte interventie, waardoor zij inzien dat ze niet de enige
zijn.
Over het algemeen is het van belang dat de professionals van het CJG het kind centraal zetten en
ouders bewust maken van de factoren die het probleem in stand houden. Dit kan door middel van
het oplossingsgericht werken en de motiverende gespreksvoering. Uiteindelijk is het van belang dat
er tot een goede samenwerkingsrelatie gekomen wordt, waarbij uitgegaan wordt van de
mogelijkheden met respect voor de beperkingen, waar de nadruk ligt op de sterke punten van het
gezin en hulpbronnen van het gezin zichtbaar gemaakt worden. Dit alles wordt gedaan door middel
van meervoudige partijdigheid.
Door het analyseren van de verkregen resultaten en hier de nodige conclusies uit te trekken is er
gekomen tot een aantal aanbevelingen voor de praktijk, 3 hiervan zijn uitgewerkt in een
beroepsproduct. Zo is er een folder ontwikkeld waarin algemene informatie over de hulp aan
ouders in (echt)scheiding staat beschreven en een folder waarin informatie over de KIES groep
gegeven wordt. Is er een stroomschema waarin beschreven staat waar de gezinnen in
(echt)scheiding naar doorverwezen kunnen worden en is er een samenvattend document gemaakt.
Dit document bestaat uit 2 a4’tjes waarin kort de belangrijkste resultaten beschreven staan.
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Inleiding
Dit eindrapport is geschreven ter afsluiting van de opleiding Sociale Pedagogische Hulpverlening
aan de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Vanaf de start van dit onderzoek is samengewerkt
met het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel (Hierna: CJG). Er is voor gekozen deze opdracht uit
te voeren in opdracht van een organisatie, zodat er een bruikbaar resultaat zou zijn.
In samenwerking met de praktijkbegeleider en het onderzoeksteam is besloten om te onderzoeken
hoe de professionals van het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel gezinnen in een
(echt)scheidingssituatie kunnen ondersteunen, zodanig dat het kind zich kan blijven ontwikkelen.
Deze probleemstelling is ontstaan, doordat de professionals van het CJG steeds meer zelf moeten
doen in de ondersteuning aan gezinnen in (echt)scheiding. Om het onderzoek zo bruikbaar en
volledig mogelijk aan de praktijk af te leveren zijn alle genomen stappen doorgesproken met de
aangewezen praktijkbegeleidster, I. Rankenberg. Zij heeft de stukken doorgelezen en bijgestuurd
indien nodig. Voorafgaand aan het opstellen van dit eindrapport is alle tekst in 30 pagina’s
gemaakt, toen alle tekst compleet was is de lay-out bewerkt, waardoor het nu meer dan 30
pagina’s zijn.
In dit eindrapport is als eerst de beroepspraktijk en de doelgroep verder uitgewerkt. Het ontstaan
van het CJG en vervolgens het CJG in Schijndel zijn toegelicht. Ook de doelgroep is hierbij
uitgebreid beschreven. Hierna komt de aanleiding tot dit onderzoek, wat uitloopt in een volledige
probleemanalyse. In de probleemanalyse is het probleem van verschillende kanten belicht en
verder uitgewerkt, waardoor het probleem ook wordt afgebakend. Hieruit volgt de doelstelling,
probleemstelling en de bijbehorende deelvragen. De belangrijkste begrippen zijn hierbij uitgewerkt
in de begripsafbakening. In hoofdstuk 2 wordt het onderzoeksontwerp besproken bestaande uit;
dataverzamelingsmethode, analysemethode, onderzoekspopulatie en steekproef, verantwoording
van de meetinstrumenten en de operationalisatie. Hierin wordt uitgelegd hoe het onderzoek is
uitgevoerd en welke keuzes er vooraf en gedurende het onderzoek zijn gemaakt. Vervolgens is er
een literatuuronderzoek gedaan wat beschreven is in het theoretisch kader. Dit theoretisch kader
bestaat uit de praktische en emotionele gevolgen voor de kinderen en de hulpverlening aan ouders
en kinderen in (echt)scheiding. Het theoretisch kader bevat een beknopte versie van al de
gevonden literatuur. Hierna zijn de resultaten, verkregen uit de interviews, objectief verwerkt. De
interviews zijn opgenomen en verbatim uitgewerkt, beide vormen zijn op te vragen bij de
onderzoeker. De resultaten zijn opgedeeld in een algemeen stuk, de begeleiding aan kinderen en
de begeleiding aan ouders. Hier zijn als eerst deelconclusies uitgetrokken en dan wordt de
eindconclusie geformuleerd, waarin antwoord wordt gegeven op de probleemstelling. De discussie
komt hierna en hierin staat in verschillende paragraven beschreven hoe de kwaliteit van het
onderzoek is gewaarborgd en wat eventueel anders had gekund. Het onderzoek heeft op een
logische wijze tot verschillende aanbevelingen geleid. Deze staan beschreven in hoofdstuk 8.
Hierna wordt het beroepsproduct verantwoord, waarom het een meerwaarde heeft voor de
beroepspraktijk en hoe dit product is overgedragen. De praktijkbegeleidster heeft dit tevens
voorzien van feedback die hier vermeld staat. Als afsluiting van dit onderzoeksrapport volgt er een
individuele verantwoording, waarin per fase van onderzoek staat beschreven hoe het onderzoek is
verlopen en waarom keuzes zijn gemaakt.
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1. Probleemanalyse
In de probleemanalyse, fase 1 van het onderzoek, zal als eerst de organisatie verder worden
uitgewerkt. Dit begint met de geschiedenis en het ontstaan van het CJG en zal zich vervolgens
specifiek richten op het CJG in Schijndel. In dit zelfde hoofdstuk zal de doelgroep, de gezinnen in
(echt)scheidingen, verder worden toegelicht. Er zullen cijfers gegeven worden en er wordt
ingegaan op de verschillende samenwoonrelaties. Hierna wordt de aanleiding tot dit onderzoek
verder beschreven, hierin worden voornamelijk de transitie en de transformatie genoemd. In de
probleemanalyse zal vervolgens het probleem vanaf verschillende kanten belicht worden, zo wordt
het probleem verder uitgewerkt en zal het worden afgebakend. Dit leidt tot een concrete
probleemomschrijving met daarin de doelstelling, probleemstelling, deelvragen en de
begripsafbakening.

1.1 Beroepspraktijk en de doelgroep
1.1.1 De organisatie
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Centrum Jeugd en Gezin (hierna CJG) in
Schijndel. Het CJG kent een lang ontwikkelingsproces. In 2007 heeft de programmaminister voor
Jeugd en Gezin in samenwerking met de minister voor Wonen, Werken en Integratie een
actieprogramma opgesteld. Het was een vierjarig programma dat “Diversiteit in het jeugdbeleid”
heet. In deze vier jaar stonden de volgende 3 onderwerpen centraal: Opgroeien doe je in een
gezin, omslag naar preventie: problemen eerder signaleren en aanpakken en vrijblijvendheid
voorbij, wat inhoud dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid dient te nemen als er signalen zijn
dat een kind of gezin in de problemen raakt. Een onderdeel van dit actieprogramma was dat er
opgroei- en opvoedingsondersteuning in de buurt moest komen. Hiervoor kwamen er Centra voor
Jeugd en Gezin (CJG). Deze CJG’s werden gevestigd in elke gemeente (programmaministerie voor
Jeugd en Gezin, 2007). De professionals van het CJG kunnen ouders helpen met hun
opvoedingsvragen en kunnen problemen hierdoor voorkomen, eerder signaleren en aanpakken.
Met de ontwikkeling van het CJG komt de ondersteuning dichter bij de mensen en het CJG kan
hierdoor snelle, goede en gecoördineerde hulp geven waarbij één gezin, één plan centraal staat
(programmaministerie voor Jeugd en Gezin, 2008).
In 2007 heeft het Rijk samen met de VNG, IPO en brancheorganisaties een basismodel CJG
vastgesteld. Hierin staat vermeld aan welke preventieve taken, op het gebied van opgroeien en
opvoeden, een CJG moet voldoen. Deze taken komen voort uit de jeugdgezondheidszorg en de
WMO, verder is er een schakel nodig met Bureau Jeugdzorg en met het Zorg- en Adviesteam (ZAT)
(Jeugd en Gezin, 2010).
In de brochure van Jeugd en Gezin (2010) staan de vier kerntaken voor de CJG-professionals
vermeld:
1. Signaleren, analyseren en, indien nodig, toeleiden naar (gespecialiseerde) hulp
2. Ondersteuning en dienstverlening: voorlichting, advies, informatie en hulp
3. Integrale zorg organiseren
4. Monitoren, screenen en vaccineren
In 2007 zijn de eerste Centra voor Jeugd en Gezin gerealiseerd en in 2011 had elke gemeente een
CJG (programmaministerie voor Jeugd en Gezin, 2007).
Het CJG in Schijndel bestaat inmiddels 5 jaar en is gevestigd op Steeg 1. In het gebouw van het
CJG zit tevens BIZZI. BIZZI is een cultureel jongerencentrum waar jongeren van 13 t/m 23 jaar
naar schooltijd terecht kunnen voor ontspanning. Hier worden tevens activiteiten, workshops en
cursussen aangeboden (BIZZI, 2012). Een aantal professionals van het CJG werkt tevens voor
BIZZI, hierdoor zijn de jongeren ook bij het CJG in beeld en kunnen problemen bij deze jongeren
vroegtijdig gesignaleerd worden. De GGD en het consultatiebureau zitten ook in hetzelfde gebouw.
Het CJG in Schijndel is laagdrempelig voor ouders en jongeren, zij kunnen zelf met al hun vragen
over opvoeden en opgroeien bij het CJG terecht. Worden doorgestuurd door de huisarts, leerkracht
of andere instellingen. Of kunnen terecht bij de inloopspreekuren die wekelijks toegankelijk zijn op
de basisscholen in Schijndel. Het CJG staat ook in contact met de middelbare school, het Elde
College, in Schijndel. Dit doordat er een professional van het CJG in het ZAT zit (I. Rankenberg,
persoonlijke communicatie, 2015, februari 23).
De professionals van het CJG hanteren de methode triple P. Triple P staat voor Positief Pedagogisch
Programma. Het doel van triple P is het zelfvertrouwen en de tevredenheid van de ouders over hun
opvoeding versterken. Triple P biedt handvaten om op een preventieve manier de psychosociale
problemen bij kinderen tegen te gaan. Triple P is er op 5 niveaus, waardoor de professionals van
het CJG de ouders advies op maat kunnen geven en kunnen aansluiten bij de behoeften van de
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ouders. Niveau 1 is de algemene informatie, niveau 2 is voor de specifieke vragen, niveau 3 is voor
de lichte opvoedingsvragen en bestaat uit individuele gesprekken, niveau 4 is voor de ernstige
gedragsproblemen en bestaat uit individuele gesprekken en trainingen en tot slot niveau 5 die hulp
bied aan gezinnen met meervoudige gedragsproblemen (Graaf & Blokland, 2007).
Verder organiseert het CJG verschillende workshops en cursussen, dit aansluitend op de vragen
van de ouders. Ouders kunnen zich hiervoor vrijblijvend inschrijven en hierdoor wordt er op een
preventieve manier gewerkt (Centrum voor jeugd en gezin Schijndel, z.d.).
1.1.2 De doelgroep
Zoals hierboven al beschreven staat, kunnen vrijwel alle doelgroepen bij het CJG terecht. Dit
onderzoek zal zich richten op de ouders en kinderen in (echt)scheidingen. Hieronder wordt kort
beschreven wat deze doelgroep inhoud.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (2013) laat zien dat het aantal echtsscheidingen met
kinderen de laatste jaren is toegenomen. In 2012 stond het totaal aantal echtscheidingen op
33.273. Hiervan waren er 18.814 scheidingen waar minderjarige kinderen bij betrokken waren. In
totaal waren dit 33.834 kinderen. Dit zijn alleen de echtscheidingen die een huwelijk betroffen.
Spruijt en Kormos (2010) zijn op basis van een schatting gekomen op ongeveer 70.000
thuiswonende kinderen die jaarlijks een (echt)scheiding van hun ouders meemaken (Nederlands
Jeugd instituut, 2014).
Een echtscheiding is wettelijk gezien een huwelijk dat wordt ontbonden. Om een huwelijk te
beëindigen is er een rechtelijke uitspraak nodig. De echtgenoten dienen via een advocaat een
verzoekschrift in bij de rechtbank. De rechter zal in zijn uitspraak niet alleen het huwelijk
ontbinden, maar ook de gevolgen van de scheiding regelen. Zo moet het gemeenschappelijk
vermogen verdeeld worden en moeten er afspraken gemaakt worden over de bewoning van het
huis, de alimentatie en de uitvoering van het gezag. Tegenwoordig wonen ook veel partners samen
door middel van een geregistreerd partnerschap. Als beide partners het ermee eens zijn dat het
geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, dan kan dit geregeld worden bij een advocaat of
notaris. De advocaat of notaris zal een overeenkomst opstellen waarin de beëindiging vastgelegd
wordt en zal de gevolgen hiervan regelen. Komen de partners er samen niet uit of is de beëindiging
op verzoek van een partner dan is er wel een rechterlijke uitspraak nodig. Bij de beëindiging van
een samenwoonrelatie hoeft er geen procedure worden gevolgd. De partners moeten wel afspraken
maken over de gezamenlijke bezittingen, bewoning van het huis en eventueel het gezag van de
kinderen. Mochten zij er samen niet uit komen dan kunnen ze dit aan de rechter voorleggen
(Jansen, 2013).
Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar alle samenwoonrelaties die uit elkaar gaan en waar
kinderen bij betrokken zijn. Doordat dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het CJG in
Schijndel zal er alleen gekeken worden naar de ouders en kinderen in (echt)scheidingssituaties die
in contact zijn gekomen met het CJG.

1.2 Aanleiding tot onderzoek
Tot voorheen behandelde het CJG alleen de lichte opgroei- en opvoedingsvragen. Per 1 januari
2015 is dit veranderd, de jeugdwet is van start gegaan. Deze jeugdwet ging gepaard met twee
begrippen: de transitie en de transformatie. De transitie houdt in dat de gemeenten
verantwoordelijk is voor alle jeugdhulp. Hieronder valt ook de verantwoordelijkheid voor de
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en het verwerken van de
meldingen omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeenten verzorgen de vrijwillige
en gedwongen jeugdzorg en zij mogen zelf bepalen hoe zij dit vorm gaan geven. Verder hebben
gemeenten een jeugdhulpplicht, dit houdt in dat gemeenten de jeugdige de hulp moeten geven die
zij nodig hebben. De gemeenten kunnen hiervoor doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde
instelling (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Veiligheid en Justitie &
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2014).In de gemeente Schijndel is ervoor gekozen dat
het CJG dit op zich gaat nemen.
De transformatie beschrijft de inhoudelijke veranderingen. Samen met de transitie is dus ook de
werkwijze gewijzigd. Deze transformatie beschrijft onder meer dat er meer preventie moet komen
en dat de zorg en hulp zo licht mogelijk moeten zijn (Van Eijck, Kooijman & van Yperen, 2013).
Tevens houdt de transformatie in dat alle betrokkenen een gezamenlijke visie ontwikkelen waarin
kinderen veilig en gezond op kunnen groeien. Om deze visie tot uiting te brengen zijn er drie
elementen van belang. Ten eerste is het positief jeugdbeleid. Dit wil zeggen dat er niet alleen
gekeken wordt naar de problemen en risico’s, maar dat er gekeken wordt naar wat de jongeren
nodig hebben voor een positieve ontwikkeling. Ten tweede ligt de nadruk op gewoon opgroeien en
positief opvoeden. De transformatie benadrukt dat ouders een plicht tot adequaat opvoeden
hebben. De nadruk ligt op de mogelijkheden die ouders zelf kunnen bieden, om een zo’n gunstig
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mogelijke opvoeding voor het kind te creëren. Een sociaal netwerk die ouders in kunnen schakelen
is zo’n mogelijkheid. Ten derde wordt van de professionals en vrijwilligers die met kinderen en
jongeren werken verwacht, dat zij hen op een positieve manier ondersteunen. Er wordt zoveel
mogelijk gekeken naar de eigen kracht van het kind of het gezin en het eigen netwerk wordt
ingeschakeld om te helpen met het opvoed- en opgroeiproces. Dit netwerk kan zowel bestaan uit
informele contacten als uit professionele medeopvoeders en dit vraagt om een goede afstemming
(movisie, 2013).
De doelen van deze nieuwe jeugdwet zijn dus voornamelijk: meer preventie, normaliseren, sneller
jeugdhulp op maat en dicht bij huis en samenwerking onder het motto: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur
(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Veiligheid en Justitie &
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2014).
Door deze transitie krijgt het CJG Schijndel nu te maken met meer complexe vragen over de jeugd
van Schijndel. Via deze jeugd of via de ouders van de jeugd, komt het CJG Schijndel in aanraking
met (echt)scheidingen. Sommige van de ouders hebben al eerder contact gehad met het CJG,
waardoor zij weten dat het CJG er is en dat ze daar terecht kunnen. Zij kunnen ook op het CJG
gewezen worden door andere ouders, die al positieve ervaringen met het CJG hebben. Verder kan
het kind aangemeld worden voor bijvoorbeeld een weerbaarheidstraining, doordat het kind niet
goed in zijn/haar vel zit. In het eerste gesprek kan dan duidelijk worden dat de onderliggende
problematiek een (echt)scheiding is. Ook kunnen de ouders en kinderen worden doorverwezen
door bijv. de huisarts, school of andere instanties (I. Rankenberg, persoonlijke communicatie,
2015, februari 6).
Waar het CJG Schijndel voorheen alleen de lichte opvoed- en opgroeivragen behandelde krijgt het
nu de hele jeugdzorg toegewezen. Hierbij vormen zich nieuwe vragen en worden er nieuwe
handelingen van de professionals gevraagd. In overleg met de professionals van het CJG in
Schijndel is besloten om een specifieke doelgroep verder te onderzoeken. Dit betreft de ouders en
kinderen in (echt)scheidingen, zoals eerder beschreven bij paragraaf 1.1.2. de doelgroep.

1.3 Probleemanalyse
Het sociaal agogisch probleem waar dit onderzoek over gaat bevat eigenlijk twee aspecten; de
(echt)scheidingen en het CJG Schijndel. In de probleemanalyse zullen beide aspecten worden
uitgewerkt, zodat er een goed beeld ontstaat van het probleem. Als eerste worden de
(echt)scheidingen verder uitgewerkt en vervolgens wordt het CJG Schijndel verder toegelicht.
Zoals is beschreven bij paragraaf 1.1.2 de doelgroep, neemt het aantal echtscheidingen toe en
maken jaarlijks ongeveer 70.000 kinderen een (echt)scheiding van hun ouders mee. Ouders die
samen kinderen hebben en dan gaan scheiden zijn over het algemeen samen de juridische ouders
van de kinderen en hebben hierbij samen het gezag. Het gezag blijft in principe bij beide ouders,
tenzij de belangen van het kind in gevaar komen. De ouders blijven dus samen verantwoordelijk
voor de opvoeding en verzorging van de kinderen. De ouders moeten gezamenlijk een
ouderschapsplan opstellen met daarin afspraken over de omgang, de verdeling van de opvoedingsen verzorgingstaken, de manier van informatieoverdracht en de betaling van de kosten (Jansen,
2013). In maart 2009 is het ouderschapsplan als onderdeel van de ‘Wet bevordering voortgezet
ouderschap en zorgvuldige scheiding’ verplicht gesteld bij een echtscheiding. Het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecentrum (hierna: WODC) heeft onderzoek gedaan naar de werking
van dit ouderschapsplan. Advocaten en mediators merken dat door het verplichte ouderschapsplan
sommige ouders meer moeite doen om er samen uit te komen. Er wordt nu voorafgaand aan de
scheiding over de gevolgen nagedacht, voorheen zou dit erna pas gebeuren. Het WODC heeft ook
onderzocht of het aantal conflicten na de invoering van het ouderschapsplan is toegenomen en dit
blijkt niet het geval. Uit het onderzoek blijkt wel dat de kinderen een lager welbevinden en iets
meer depressieve gevoelens hebben, maar het kan niet worden vastgesteld of dit door het
ouderschapsplan komt (Geurts & Ter Voert, 2014).
Uit het bovenstaande onderzoek blijkt dat voor sommige gezinnen het ouderschapsplan een goede
oplossing is. Als beide ouders zich aan de afspraken houden en blijven communiceren over de
kinderen, zijn de gevolgen voor de kinderen zo klein mogelijk. Helaas komt het nog steeds voor dat
ouders in een vechtscheiding terecht komen. Ouders komen niet tot goede afspraken voor in het
ouderschapsplan of houden zich niet aan deze afspraken. Hierdoor ontstaan er conflicten tussen de
ouders. Het kind wordt betrokken in de ruzies, verliest hierdoor een deel van het zelfvertrouwen en
kan niet meer openlijk van de andere ouder houden (Spruijt, 2005).
Bij kinderen kan de scheiding van de ouders dus voor langdurige problemen zorgen. Het gaat hier
om psychische, sociale en/of psychosomatische problemen, veroorzaakt door de stressvolle
situaties die de scheiding met zich meebrengt. Of het kind ook daadwerkelijk problemen ontwikkeld
hangt samen met factoren op verschillende gebieden (Van der Ploeg, 2014).
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De transitie bracht verandering in de hulpverlening aan gezinnen in (echt)scheidingssituaties met
zich mee. Voorheen konden bij (echt)scheidingssituaties, waarbij een van de ouders niet mee
wilden werken of situaties waarbij de zorgen te groot waren, een melding worden gedaan bij
Bureau Jeugdzorg. Bureau jeugdzorg nam de hulpverlening dan over en zetten dit voort (I.
Rankenberg, persoonlijke communicatie, 2015, februari 6). Vanaf heden is dit anders. Bureau
Jeugdzorg is er nu alleen nog voor de verplichte hulp die door de kinderrechter wordt opgelegd,
zoals de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zij kunnen dus geen gezinnen in
(echt)scheidingssituaties meer overnemen van het CJG. Een organisatie die deze maatregelen
uitvoert moet gecertificeerd zijn. Bij Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is dit echter niet gelukt. Er
zijn teveel gecertificeerde medewerkers uit dienst, waardoor Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant
vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe cliënten meer mocht begeleiden. Voor de regio Noord-Brabant
wordt dit nu opgepakt door de William Schrikker Groep (Bureau jeugdzorg Noord-Brabant, z.d.).
Dit houdt in dat nu de transitie is ingetreden de professionals van het CJG de
(echt)scheidingssituaties zelf moeten oppakken d.m.v. vrijwillige hulpverlening en al het mogelijke
moeten doen, om zo tot een oplossing te komen. De William Schrikker Groep verzorgd in NoordBrabant de uitvoering van de verplichte hulp, opgelegd door de kinderrechter. Als de ouders in de
echtscheiding echt niet mee willen werken en de veiligheid van het kind in gevaar komt, kan
overlegd worden met veilig thuis (I. Rankenberg, persoonlijke communicatie, 2015, februari 6). Bij
veilig thuis kunnen ouders, scholen, het CJG maar ook buitenstaanders die bezorgd zijn, een
melding doen of advies vragen. Veilig thuis of een andere instelling voor jeugdhulp probeert
vervolgens samen met het gezin de problemen op vrijwillige basis op te lossen. Zijn de problemen
niet op vrijwillige basis op te lossen en blijft de opvoedingssituatie bedreigend voor de ontwikkeling
van het kind, dan kan de gemeente of veilig thuis de Raad voor de kinderbescherming inschakelen
(hierna de Raad). De beschikbare informatie wordt vervolgens overgedragen en de Raad neemt de
zaak over. Het gezin wordt over deze situatie geïnformeerd. De Raad doet vervolgens onderzoek
naar de gezinssituatie en bekijkt welke regeling, op de langere termijn, het beste voor het kind is.
Een medewerker van de Raad, de raadsonderzoeker, probeert een zo’n goed mogelijk beeld van de
kinderen te krijgen en zal hierbij ook praten met andere betrokkenen. Na het onderzoek stelt de
raadsonderzoeker een rapport op met daarin verslag van het onderzoek. Als de opvoedproblemen
tijdens het onderzoek al zijn opgelost zal de Raad de ouders terug verwijzen voor hulp bij de
gemeente. Als het nog niet verbeterd is en de ontwikkeling van het kind ernstig wordt bedreigd kan
de Raad de rechter verzoeken een maatregel van kinderbescherming op te leggen. Dit kan een
ondertoezichtstelling zijn, met eventueel een uithuisplaatsing of een gezagsbeëindigende maatregel
(Raad voor de Kinderbescherming, z.d.). De door de rechter opgelegde maatregel wordt vervolgens
door een gecertificeerde instelling uitgevoerd.
Doordat door de jeugdwet de gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdbescherming en de
jeugdreclassering, zullen er afspraken moeten worden gemaakt tussen de gemeenten en de
gecertificeerde instellingen over de uitvoering hiervan. De gemeente zal in ieder geval moeten
zorgen voor: een toereikend aanbod aan gecertificeerde instellingen, een toereikend aanbod aan
jeugdhulp die in het gedwongen kader ingezet kan worden en aansluiting op het geautomatiseerde
systeem voor gegevensoverdracht CORV (Van den Bosch et al., 2014). CORV staat voor de
Collectieve Opdracht Routeer Voorziening. CORV regelt het (formele) berichtenverkeer om tot een
efficiënte en effectieve informatie uitwisseling tussen het justitieel en het gemeentelijk domein te
komen. Deze informatie uitwisseling bevat voornamelijk de jeugdreclassering en de
jeugdbescherming, doordat dit aan beide partijen verbonden is. Het justitieel domein bevat de
Raad voor de Kinderbescherming, het Centraal Justitieel Incassobureau, de politie en de
rechtbanken. Het gemeentelijk domein bevat de gemeenten, het advies- en meldpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling (AMHK), de gecertificeerde instellingen en de gemandateerde
instellingen (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie van Veiligheid en Justitie
& Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2014). Door de transitie is de naam van het AMHK
veranderd in de naam Veilig Thuis. Dit is het meldpunt voor de zorgen over huiselijk geweld en
kindermishandeling (Nederlands Jeugd instituut, 2014).
Concluderend houdt dit in dat het CJG Schijndel nu veel meer zelfstandig moet doen om de
gezinnen in (echt)scheidingssituaties te ondersteunen. Het CJG Schijndel heeft sinds april 2014 een
basisteam jeugd om de zorg aan de jeugd zo goed mogelijk te organiseren. In dit basisteam zitten
professionals van het CJG, zij hebben contact met de basisscholen en de middelbare school, Juvans
en MEE. Ook de jeugdarts van de GGD, een Praktijk Ondersteuner Huisarts en een medewerker
van Bureau Jeugdzorg maken deel uit van dit basisteam. Hierdoor kunnen verbindingen gemaakt
worden met andere zorgorganisaties in Schijndel. Zo kan de Praktijk Ondersteuner Huisarts een
verbinding leggen tussen het basisteam en de huisartsen (Gemeente Schijndel, 2014).
Sinds april 2014 is er ook een sociaal wijkteam in Schijndel. Hier kunnen mensen terecht met
vragen op het gebied van wonen, zorg, financiën, werk en opvoeding (Sociaal Wijkteam Schijndel,
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z.d.). De verbinding tussen het sociale wijkteam en het basisteam jeugd is gemaakt doordat een
van de professionals van het CJG in beide teams zit. Het sociaal wijkteam zal de situaties waarbij
jeugdige betrokken zijn overdragen aan het basisteam jeugd (Gemeente Schijndel, 2014).
Ieder lid van het basisteam jeugd heeft zijn eigen specialistische kennis over zijn eigen vakgebied
en is ‘generalist’ op het gebied van opvoeden en opgroeien (Gemeente Schijndel, 2014). De
generalist is de nieuwe sociale professional die door de transitie een belangrijke rol is gaan spelen.
Deze professional heeft een brede kennis en legt de nadruk op lichte zorg en eigen kracht
(Sprinkhuizen, Scholte & Zuithof, z.d.). Deze generalisten worden ook wel brede jeugdprofessionals
genoemd die in staat moeten zijn casussen op te pakken en de zorg te bieden die nodig is.
Voorafgaand aan de transitie werden de gezinnen in (echt)scheidingssituaties vaak overgedragen
aan Juvans in Schijndel (I. Rankenberg, persoonlijke communicatie, 2015, februari 6). Juvans is
een Maatschappelijk Werk en Dienstverlening organisatie die mensen ondersteunt bij het omgaan
met problemen, zo ook de gezinnen in (echt)scheidingssituaties. Zij bieden korte en langdurige
hulp en proberen samen met de cliënt en zijn sociale netwerk tot een oplossing te komen (Juvans,
z.d.). Wanneer ouders niet mee wilden werken, werden zij doorverwezen naar bureau jeugdzorg
die de casus dan over nam (I. Rankenberg, persoonlijke communicatie, 2015, februari 6). Hoe de
gezinnen in (echt)scheidingssituaties voor de transitie door het CJG zelf begeleid werden staat
nergens beschreven en dit zal worden meegenomen in de deelvragen. Zoals al eerder is genoemd
is het na de transitie de bedoeling dat het CJG al het mogelijke in het vrijwillige kader zelf oppakt
en de volgende stap is Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Doordat verder alle
jeugdprofessionals in staat moeten zijn de gezinnen in (echt)scheidingssituaties te ondersteunen is
het van belang dat er een goede aanpak is om dit uit te voeren. De professionals van het CJG in
Schijndel zijn nu zoekende naar de beste manier om de gezinnen in (echt)scheidingssituaties te
ondersteunen. Juvans heeft echter al een aanpak en tijdens dit onderzoek wordt bekeken of deze
aansluit bij de rest van de jeugdprofessionals van het CJG.
Doordat alle gemeenten hiermee te maken krijgen wordt tijdens dit onderzoek de werkwijze van
andere CJG’s bekeken om te onderzoeken of dezelfde problemen spelen en hoe zij omgaan met de
veranderingen die de transitie met zich meebrengt. Doordat Schijndel op 1 januari 2018 gaat
fuseren met Sint-Oedenrode en Veghel is ervoor gekozen om deze twee gemeenten in het
onderzoek te betrekken ( TVSchijndel, 2014).

1.4 probleemomschrijving
1.4.2 Doelstelling
Gekeken naar de probleemanalyse is de doelstelling van dit onderzoek, om na 13 schoolweken een
advies uit te brengen over een aanpak om gezinnen in (echt)scheidingssituaties te ondersteunen.
Deze aanpak zal onder andere bestaan uit interventies en methodes.
1.4.2 Probleemstelling
‘Hoe kunnen de professionals van het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel gezinnen in een
(echt)scheidingssituatie ondersteunen, zodanig dat het kind zich kan blijven ontwikkelen?’
1.4.3 Deelvragen
Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden en tot een advies te komen om gezinnen in
(echt)scheidingssituaties te ondersteunen zijn er een aantal deelvragen opgesteld die bijdragen
aan het beantwoorden van de probleemstelling.
1. Wat zijn de gevolgen op kinderen in (echt)scheidingssituaties?
2. Wat is de huidige aanpak in de begeleiding van (echt)scheidingssituaties bij het CJG
Schijndel?
3. Wat zijn effectieve interventies in (echt)scheidingssituaties en welke zijn bruikbaar voor het
CJG Schijndel?
4. Wat zijn bruikbare methoden voor het CJG Schijndel en welke methoden hanteren de
gemeente Veghel en Sint-Oedenrode?
5. Wat verwachten ouders in (echt)scheidingssituaties die contact hebben (gehad) met het
CJG Schijndel van de professionals van het CJG Schijndel?
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1.4.4 Begripsafbakening

(Echt)scheidingssituatie: zoals bij paragraaf 1.1.2 de doelgroep verder staat uitgelegd,
worden in dit onderzoek onder (echt)scheidingssituaties alle samenwoonrelaties, waar
kinderen bij betrokken zijn, die uit elkaar gaan bedoeld.

Vechtscheiding: een scheiding wordt een vechtscheiding genoemd als er sprake is van
ernstige conflicten. De scheiding gaat dan niet alleen gepaard met negatieve gevoelens
richting de ex-partner, maar ook met gedrag dat de ex-partner schade toe kan brengen.
Deze term wordt voornamelijk gebruikt als ook de kinderen daar grote nadelen van
ondervinden (Kluwer, 2013).

Ontwikkelen: tijdens de ontwikkeling moet het kind bepaalde ontwikkelingsopgaven
volbrengen. Deze ontwikkeling loopt bij ieder kind anders, maar elk kind komt voor deze
ontwikkelingsopgaven te staan. Verondersteld wordt dat de ontwikkelingen op een jonge
leeftijd van invloed zijn op de ontwikkeling en het gedrag op latere leeftijd. Elke nieuwe
ontwikkeling bouwt namelijk voort op eerdere ontwikkelingen (Rigter, 2012). Doordat bij
een
scheiding
de
gezinsen
omgevingsfactoren
veranderden
kunnen
de
opvoedingscapaciteiten van de ouders verslechteren waardoor er ook niet kan worden
voldaan aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind (Bartelink, 2011). Het is dus van
belang dat de opvoeding van de kinderen tijdens de (echt)scheiding goed blijft verlopen en
dat de gevolgen voor de kinderen zo laag mogelijk blijven, zodat het geen invloed heeft op
de ontwikkeling (Spruijt & Kormos, 2014). Het CJG controleert of de ontwikkeling goed
verloopt bij de GGD en op scholen (I. Rankenberg, persoonlijke communicatie, 2015, mei
27).

Gezinnen: in dit onderzoek wordt een gezin gezien als de juridische ouders van het kind/de
kinderen en het kind/de kinderen zelf. De juridische moeder is hierbij de vrouw waaruit het
kind geboren is of de vrouw die het kind heeft geadopteerd. De juridische vader is volgens
de wet de man die tijdens de geboorte getrouwd is met de moeder, het kind erkend, door
een gerechtelijke vaststelling of door adoptie juridisch vader is geworden. Juridisch
ouderschap is dus niet hetzelfde als biologisch ouderschap. Als een vrouw met een vrouw
een kind wil worden zij beide juridische ouders; bij een huwelijk als de donor anoniem is,
anders moet de andere vrouw het kind erkennen. Bij een homostel moet het kind
geadopteerd worden, waardoor beide mannen het juridisch ouderschap verkrijgen
(Janssen, 2013).

Interventies:
dit
is
een
verzamelnaam
voor
verschillende
behandelen
begeleidingsvormen. Deze interventies zijn gericht op vermindering, compensatie of het
draaglijk maken van risico’s of problemen in de ontwikkeling. Worden geleid door
theoretische, praktische, doelgerichte en systematische werkwijzen en zijn gericht op de
jeugdige de opvoeder en de omgeving (NJI, z.d.). Hiermee worden in dit onderzoek
bestaande en complete programma’s bedoeld.

Methoden: methodisch handelen wil zeggen dat je doelgericht, systematisch, planmatig en
bewust handelt. Methoden geven hierbij richting aan het handelen door het gebruik van
instrumenten en technieken ( Bassant & De Roos, 2010). In dit onderzoek zullen meerdere
methode aan bod komen en wordt niet telkens de gehele methode vernoemd.
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2. Onderzoeksontwerp
In dit hoofdstuk wordt weergegeven hoe het onderzoek is opgezet en welke keuzes er zijn
gemaakt. Als eerst zal worden verantwoord van welke methoden gebruikt wordt gemaakt, waarna
wordt beschreven hoe deze worden geanalyseerd. Vervolgens wordt de steekproef en populatie
beschreven en zal de betrouwbaarheid en validiteit van de meetinstrumenten worden onderbouwd.
Dit hoofdstuk sluit af met de operationalisatie.

2.1 Dataverzamelingsmethode
Om tot een zo volledig mogelijk resultaat voor dit onderzoek te komen, is gekozen voor kwalitatief
en kwantitatief onderzoek. Bij kwalitatieve methoden worden de resultaten mondeling verkregen,
het onderzoek wordt gedaan in het ‘veld’. Er wordt gezocht naar het waarom en de beweegredenen
van de ondervraagde personen. De personen worden met de omgeving in zijn geheel onderzocht,
dit noemen ze ook wel holistisch onderzoek. De gegevens worden open en flexibel verkregen
waarbij de onderzoeker inspeelt op onverwachte situaties. Bij kwantitatieve methoden wordt
gebruikgemaakt van cijfermatige informatie. Hierbij horen de methoden vragenlijstonderzoek en
analyse van bestaande gegevens. Het is belangrijk om de resultaten zorgvuldig te analyseren.
De kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden worden dus gecombineerd en dit
wordt ook wel triangulatie genoemd. De personen die deelnemen aan dit onderzoek worden de
respondenten genoemd (Verhoeven, 2011).
Er zal gebruik gemaakt worden van de volgende onderzoeksinstrumenten:
2.1.1 Literatuuronderzoek
Om een zo’n goed mogelijk antwoord te geven op de deelvragen en de probleemstelling is
voorafgaand aan het praktijkonderzoek bij alle vragen een literatuuronderzoek uitgevoerd. In het
literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, dit om de betrouwbaarheid zo
hoog mogelijk te houden (Verhoeven, 2013). Literatuuronderzoek heeft als doel het samenvatten
van kennis op een bepaald vakgebied. Omdat wetenschappelijke onderbouwing in de zorg steeds
belangrijker wordt, is het van belang dat de methoden die gebruikt gaan worden aantoonbaar
effectief zijn (De Vet, Verhagen, Logghe, 2006). In de literatuur is eerst de nodige informatie over
effectieven methoden en interventies bij gezinnen in (echt)scheidingssituaties opgezocht. De
methoden die effectief bleken te zijn, zijn meegenomen in het verdere onderzoek en zijn
voorgelegd aan de respondenten tijdens het interview.
Ook is door middel van literatuuronderzoek onderzocht wat de effecten op de kinderen in
(echt)scheidingssituaties zijn en hoe deze kunnen worden voorkomen.
2.1.2 interviews
Bij dit onderzoek zijn half gestructureerde interviews afgenomen. Dit doordat het belangrijk is om
de beweegredenen van de respondenten te weten. Zij worden zo in staat gesteld hun mening te
verantwoorden. De interviews zijn gehouden aan de hand van vooraf opgestelde topiclijsten, dit om
enige structuur aan de interviews te geven en bij elke respondent dezelfde onderwerpen aan bod
te laten komen (Verhoeven, 2011). De topiclijst, die in bijlage A is terug te vinden, is opgesteld
aan de hand van de vooraf opgestelde deelvragen en bestaat grofweg uit algemene informatie, de
begeleiding aan kinderen en de begeleiding aan de ouders. Brinkman (2014) geeft aan dat de
vragen die gesteld worden objectief, doelgericht en duidelijk moeten zijn. En dat deze allemaal
moeten bijdragen aan het beantwoorden van de probleemstelling. Hier is rekening mee gehouden
bij het opstellen van de topiclijst. Voorafgaand aan het opstellen van de topiclijst is een
literatuuronderzoek gedaan om zicht te krijgen op de problemen en gevolgen die een
(echt)scheiding met zich mee brengt en hoe daar door middel van bewezen effectieve interventies
en methoden op ingespeeld wordt. Tijdens de interviews kon zo getoetst worden of deze kennis
aanwezig is en welke interventies/methoden er al toegepast worden. De topics zijn aangevuld met
vragen over de problemen waar de professionals mee te maken krijgen, wat er ontbreekt in de
begeleiding en wat er gezien vanuit de ervaring belangrijk is in de ondersteuning aan gezinnen in
(echt)scheidingssituaties.
Voorafgaand aan de interviews zijn een aantal basisteam bijeenkomsten bijgewoond, zodat de
onderzoeker en de respondenten een korte kennismaking hadden en er een beeld kon worden
gevormd van het basisteamoverleg. De respondenten zijn per mail uitgenodigd voor het interview.
In de mail werd kort benoemd om wat voor onderzoek het ging. De respondenten konden zelf
aangeven waar en wanneer het interview hen het beste uitkwam. De interviews hebben per
respondent ongeveer 1 uur in beslag genomen.
De professionals van het CJG in Sint-Oedenrode en Veghel zijn via mail en telefoon benaderd.
Uiteindelijk is er een interview afgenomen bij een professional van het CJG in Sint-Oedenrode. Met
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aanzet in Veghel, de organisatie die voor het CJG de casussen op pakt, is wel contact geweest. Er
zou terug gebeld worden met het antwoord of een interview mogelijk zou zijn en dit is helaas niet
gebeurd. Er is toen nogmaals zelf contact gezocht, maar dit heeft uiteindelijk niets opgeleverd. In
overleg met I. Rankenberg, de praktijkbegeleidster, is uiteindelijk besloten dit interview te laten
vallen.
2.1.3 Surveyonderzoek
Door middel van surveyonderzoek, ook wel enquêtes genoemd, worden meningen, opinies,
houdingen en kennis bij grote groepen mensen onderzocht. Bij surveyonderzoek staat de
vraagstelling van tevoren vast, dit is ook wel een gestructureerde dataverzamelingsmethode. Het is
een kwantitatieve methode, waardoor het belangrijk is dat het aantal antwoordmogelijkheden
beperkt is (Verhoeven, 2013). Er is een vragenlijst opgesteld die alleen vragen bevat die bijdragen
aan het beantwoorden van de probleemstelling. Het doel van de vragenlijst/enquête is een
uitspraak doen over een grote groep personen (Brinkman, 2014). Via de enquête zijn meningen
van ouders in (echt)scheidingen gevraagd, die al contact met het CJG hebben gehad. Aan de
professionals van het CJG is gevraagd deze enquête te versturen naar de ouders, doordat het een
persoonlijke problematiek is en de professionals al contact hebben met deze ouders. De enquête is
opgesteld en doorgesproken met de praktijkbegeleidster. De professionals zijn door I. Rankenberg,
de praktijkbegeleidster, op de hoogte gebracht van het feit dat er een enquête aankwam, met de
vraag of zij vast na wilden denken aan wie zij deze enquête konden versturen. Na elk interview is
nogmaals de vraag gesteld of zij de enquêtes wilde versturen. Om de enquête op verschillende
manieren te kunnen verspreiden is er voor gekozen om een digitale en een afdrukbare versie van
de enquête op te stellen. De afdrukbare versie van de enquête is opgenomen in bijlage B. De
professionals van het CJG hebben middels de mail de twee versies van de enquêtes ontvangen met
de vraag of zij deze wilden versturen, en bij wilde houden hoeveel zij er verstuurd hebben, dit om
de respons te kunnen berekenen. Na 3 weken is een herinneringsmail verstuurd om de
professionals nogmaals te attenderen op de enquête. Uiteindelijk is er ook een link van de enquête
op de site van het CJG gezet, zodat ouders die de site bezochten en zich aangesproken voelde deze
enquête in konden vullen.

2.2 Analysemethode
2.2.1. Interviews
Bij het analyseren van de interviews, een kwalitatief onderzoek, hoort ook een kwalitatieve
analyse. De kwalitatieve analyse is een complex proces, waarin tussenstappen plaatsvinden die
deels op elkaar voortbouwen. Het betreffen gefaseerde werkwijzen om zo tot deelanalyses te
komen en de tussendoelen te bereiken. Uiteindelijk kan zo antwoord gegeven worden op de
probleemstelling (Wester, 2004). Tijdens de kwalitatieve analyse is gebruik gemaakt van de
gefundeerde theoriebenadering, waarbij gezocht is naar structuur in de data (Verhoeven, 2011).
Om de gegevens goed te kunnen analyseren is voorafgaand aan elk interview aan de respondent
gevraagd of deze instemt met het opnemen van de interviews. Om het onderzoek zo betrouwbaar
mogelijk te houden zijn alle interviews verbatim uitgewerkt en indien wenselijk terug gestuurd naar
de respondent. De respondent is zo in de gelegenheid gesteld zijn/haar interview door te lezen en
opmerkingen terug te sturen. De interviews zijn vervolgens doorgelezen en gekleurd naar
onderwerp, op basis van de vooraf opgestelde topiclijst. De overbodige informatie werd hierin niet
meegenomen, maar werd niet weggegooid, zodat de interviews in zijn geheel zijn bewaard. De
interviews zijn toen per topic bij elkaar gezet in een document. Stap 1 van de kwalitatieve
verwerking van gegevens is toen aan bod gekomen. Per respondent zijn kleine fragmenten, per
onderwerp, in een tabel gezet. Deze fragmenten zijn vervolgens gecodeerd, met indien mogelijk
één allesomvattend woord. Vervolgens is gekeken welke codes bij elkaar gegroepeerd konden
worden. Er is gezocht naar verbanden tussen de codes en bekeken of er overeenkomsten waren
tussen de respondenten (Verhoeven, 2011). De codes zijn toen op basis van de topiclijst
geanalyseerd en beschreven. Bij het beantwoorden van de deelvragen zullen de topics bij de juiste
deelvraag beschreven worden. Er is voor deze manier van analyseren gekozen, omdat er veel
informatie is verkregen uit de interviews en de topics op elkaar doorlopen. Na deze analyse kan
beter opgemaakt worden welke informatie bij welke deelvraag bruikbaar is.
Het interview met een professional van het CJG in Sint-Oedenrode is niet in de bovenstaande
analyse opgenomen. Dit interview is wel verbatim uitgewerkt en hier is uiteindelijk een
samenvatting van gemaakt, waarin de belangrijkste punten zijn beschreven.
2.2.2 Enquête
De enquêtes konden, zoals hierboven beschreven, op verschillende manieren de respondenten
bereiken. Uiteindelijk is er 1 enquête ingevuld. Ik heb van één basisteamprofessional, aan wie de
vraag werd gesteld om de enquêtes te versturen, vernomen dat zij 8 enquêtes heeft verstuurd.
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Van de overige professionals is helaas niks vernomen over verzonden enquêtes. De enquêtes zijn
op verschillende manieren onder de aandacht gebracht en de onderzoeker had hier verder geen
invloed op. In gesprek met de praktijkbegeleidster, I. Rankenberg, werd aangegeven dat het
persoonlijke en gevoelige enquêtes betrof, de hulpverlening is bij de meeste al afgesloten en dan
wordt het opnieuw opgehaald. De enquêtes konden dus niet worden meegenomen in de verdere
analyse.

2.3 Onderzoekspopulatie en steekproef
2.3.1 Populatie
De populatie is de groep personen waar het onderzoek uitspraak over doet. Dit is tevens het
domein waarbinnen onderzocht wordt (Verhoeven, 2011). Dit onderzoek wordt uitgevoerd in
opdracht van het CJG in Schijndel. Binnen het CJG is er een basisteam jeugd en gezin waarbinnen
casussen overlegd worden. Dit basisteam bestaat uit 9 professionals en 1 stagiaire.
Doordat het onderzoek gezinnen in (echt)scheidingen betreft behoren ook alle gezinnen in
Schijndel tot de populatie. Ieder gezin kan immers in een (echt)scheiding terecht komen. Schijndel
heeft 23.360 inwoners waarvan 6% gescheiden is. Tevens telt Schijndel 9.740 huishoudens
waarvan 38% kinderen heeft (oozo, z.d.).
De gemeenten Sint-Oedenrode en Veghel vallen niet onder de populatie, omdat deze alleen worden
geïnterviewd ter vergelijking.
2.3.2 Steekproef
Uit de populatie wordt een deel gepakt om te onderzoeken, de streekproef. Doordat bij zowel de
interviews als de enquête gebruik wordt gemaakt van een selecte steekproef, worden niet aan alle
voorwaarden van steekproeftrekking voldaan. Bij dit onderzoek is dat niet van belang en de
betrouwbaarheid zal daardoor niet worden aangetast (Verhoeven, 2011).
Voor de interviews is met I. Rankenberg (persoonlijke communicatie, 2015, februari 25) eerst
besproken dat niet alle professionals van het basisteam jeugd en gezin worden geïnterviewd.
Gaandeweg het onderzoek is besloten dat alle professionals van het basisteam jeugd en gezin
worden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek, dit om alle professionals een kans te geven
hun mening te uitten. Uiteindelijk zijn drie professionals van het bassiteam jeugd en gezin niet
geïnterviewd. Dit betreffen; de praktijkbegeleidster, I. Rankenberg, zodat zij objectief mee kon
blijven denken gedurende het onderzoek, de professional van de GGD, zij gaf aan zelf geen
begeleiding aan gezinnen in (echt)scheidingen te geven en een stagiaire. De overige professionals
van het basisteam jeugd en gezin; de coördinator, een professional van Juvans, een professional
afkomstig van bureau jeugdzorg, de praktijkondersteuner van de huisarts, een professional van
MEE en 2 jongerenwerkers van het CJG zijn allen geïnterviewd.
De enquête is verstuurd om meningen van de ouders in (echt)scheidingen te verkrijgen. Doordat
dit onderzoek zich alleen richt op het CJG in Schijndel is besloten om hierbij een doelgerichte
steekproef te gebruiken (Verhoeven, 2011). Dit betreft ouders in (echt)scheidingen die op dit
moment hulp krijgen van het CJG in Schijndel, of die deze hulp eerder hebben gehad. De
professionals van het CJG is gevraagd deze enquête naar zoveel mogelijk ouders in
(echt)scheidingen te sturen die op het moment hulp krijgen of hulp van het CJG hebben gehad.

2.4 Verantwoording van de meetinstrumenten
2.4.1 Betrouwbaarheid
Dit houdt in, in hoeverre het onderzoek vrij is van toevallig fouten. Om de betrouwbaarheid van
het onderzoek te waarborgen, is het van belang dat het onderzoek herhaalbaar is (Verhoeven,
2011). Dit onderzoek kan herhaald worden door andere onderzoekers. De topiclijst is opgesteld
aan de hand van literatuuronderzoek, en dit onderzoek zal grotendeels tot dezelfde resultaten
leiden als het door een andere onderzoeker wordt onderzocht. De respondenten zullen hetzelfde
zijn, doordat het een kleine groep betreft die allemaal is geïnterviewd, waardoor het onderzoek
nogmaals tot dezelfde resultaten kan leiden.
Voorafgaand aan de officiële interviews is tevens de topiclijst met de praktijkbegeleidster
doorgenomen. Hierbij is gekeken of er nog fouten of overbodige onderwerpen in de topiclijst zitten
( Verhoeven, 2011). De interviews zijn verbatim uitgewerkt, waardoor de verkregen gegevens
objectief geanalyseerd konden worden, dit voorkomt eventuele interpretatie in de analyse. Ook is
na elk interview aan de respondent de vraag gesteld of zij het interview wilde hebben. De
respondenten kregen zo de kans om hun antwoorden na te lezen.
Alle genomen stappen zijn doorgesproken met de praktijkbegeleidster. Zo werd telkens vanuit de
organisatie meegekeken en kon op tijd bijgestuurd worden indien wenselijk.
De enquêtes zijn wel een belemmering voor de betrouwbaarheid. Triangulatie, een combinatie van
kwantitatief en kwalitatief onderzoek, verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek
(Verhoeven, 2011). Dit is ook meegenomen in de opzet van het onderzoek. Er is echter
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onvoldoende respons op de enquête, waardoor deze niet meegenomen konden worden in de
verdere analyse. De enquêtes waren in dit onderzoek alleen een stuk controle, en zal daardoor de
betrouwbaarheid van het onderzoek niet in zijn geheel aantasten.
2.4.2 Validiteit
Hiermee worden de systematische fouten bedoeld, de geldigheid van het onderzoek wordt
bekeken. Er wordt gekeken naar de echtheid en het waarheidsgehalte van het onderzoek. Een veel
voorkomend voorbeeld is hierbij het sociaal wenselijk antwoord (Verhoeven, 2011). Dit is
geprobeerd te voorkomen door een open houding aan te nemen en met volle aandacht te luisteren
naar de antwoorden en voorbeelden. De respondenten hebben de kans gekregen echt hun verhaal
te doen, doordat voor elk interview alle tijd is genomen. De interviews zijn in een periode van vier
weken afgenomen waarin, zover bekend, geen grote veranderingen hebben plaatsgevonden wat
van invloed kon zijn op de validiteit. Doordat de populatie de medewerkers van het CJG betreffen
en alle medewerkers van het CJG die werken met gezinnen in (echt)scheiding de kans hebben
gekregen mee te werken aan dit onderzoek. Wordt ook op deze manier de validiteit bevorderd. Als
laatste is constant de onderzoeksvraag als doel gezien, de respondenten werden bewust gemaakt
van deze onderzoeksvraag en de bijbehorende begrippen zijn hierbij uitgelegd.

2.5 Operationalisatie
Begrippen kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. In de begripsafbakening is
weergegeven wat onder de begrippen wordt verstaan. Om deze begrippen meetbaar te maken is
het van belang dat iedereen het begrip op dezelfde manier interpreteert (Verhoeven, 2011). Om
ervoor te zorgen dat de respondenten wisten wat er met de begrippen bedoeld werd is voorafgaand
aan het interview een korte inleiding gegeven waarin het belangrijkste begrip, (echt)scheiding is
uitgelegd. De andere begrippen kwamen verder in het interview aan bod en werden toen verder
toegelicht. De respondenten wisten zo wat er met de begrippen bedoeld werd.
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3. Theoretisch kader
Om tot dit theoretisch kader te komen zijn verschillende bronnen geraadpleegd. Dit theoretisch
kader bevat voornamelijk wetenschappelijke bronnen. De bronnen zijn veelal gevonden in Xplora,
op kaluga, scholar en google books, tevens zijn boeken geraadpleegd die eerder in de opleiding zijn
voorgeschreven. In dit theoretisch kader worden eerst factoren beschreven die bij een scheiding
betrokken zijn, hierna worden de gevolgen voor kinderen besproken wat onder andere bestaat uit
praktische en emotionele gevolgen. Dan komt de hulpverlening aan bod en hoe deze vormgegeven
kan worden, afsluitend worden verschillende interventies voor kinderen en ouders genoemd.
jeugdzorg
Lokale
voorzieningen +
CJG

Zorg
aanbieders

Figuur 1: Actoren betrokken bij hulp ten aanzien van (echt)scheiding en omgang, aangepast van
Janssen, Loeffen & Ooms, 2004, geraadpleegd op http://parlis.nl/pdf/bijlagen/BLG4448.pdf
Bij een (echt)scheiding waar kinderen bij betrokken zijn, is het belangrijk dat de hulp goed
geregeld is. Bij een scheiding zijn vele instanties betrokken. Het is van belang zicht te hebben op
deze verschillende instanties, zodat de hulp door de juister personen verzorgd wordt (Janssen,
Loeffen & Ooms, 2004). De doelgroep van dit onderzoek zijn de ouders en kinderen in een
(echt)scheiding. Waar dit onderzoek voornamelijk mee te maken heeft is het onderdeel jeugdzorg.
Het CJG kan bij het deel van de justitie terecht komen als de kinderen gevaar lopen, door een
melding te doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Tevens kan het CJG doorverwijzen naar
erkende bemiddelaars of commerciële aanbieders.

3.1 Gevolgen voor de kinderen
Zoals bij paragraaf 1.1.2. de doelgroep al beschreven is, zijn er jaarlijks ongeveer 70.000
thuiswonende kinderen die te maken krijgen met een scheiding van hun ouders. Een scheiding kan
elk thuiswonend kind in elke leeftijd overkomen. Bij kinderen jonger dan 5 jaar is deze kans iets
kleiner (Spruijt & Kormos, 2014). Een scheiding heeft negatieve gevolgen voor het hele gezin.
Ieder gezinslid verwerkt de scheiding op zijn/haar eigen manier. Voor kinderen gaat er praktisch
veel veranderen, hun veilige thuis valt uit elkaar en kinderen moeten het nieuwe gezinsleven gaan
aanvaarden (Driesen, 2011). Als de ouders besluiten te gaan scheiden is het belangrijk dat zij dit
samen aan de kinderen vertellen. Om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen is het
verstandig een (familie)mediator in te schakelen. De mediator kan veel problemen voorkomen en
kan helpen bij het maken van voorlopige afspraken. Er gaan dingen veranderen in het huis en het
is belangrijk dat de kinderen van tevoren weten wat er gaat gebeuren. Deze voorspelbaarheid
geeft een gevoel van veiligheid bij de kinderen. Het is voor de kinderen tevens belangrijk om te
weten waarom zijn/haar ouders uit elkaar gaan. Vervolgens moet de school of opvang worden
ingelicht, op de school of opvang kan hier rekening mee worden gehouden. Ten slotte moet er een
ouderschapsplan worden opgesteld (Spruijt & Kormos, 2014).
Als ouders vertellen dat ze gaan scheiden kunnen kinderen hier op verschillende manieren op
reageren. Dit hangt samen met een aantal factoren. Ten eerste hangt dit samen met de relatie die
het kind met de ouders heeft. Als deze relatie goed is zal het kind de scheiding onder ogen durven
te zien en er meer vertrouwen in hebben dat zijn/haar ouders het goed gaan regelen. Vaak blijft
het kind bij de moeder wonen en wordt van de moeder verwacht dat ze haar kind op een positieve
manier met de scheiding om leert gaan.
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Een andere factor is het ontwikkelingsniveau van het kind. Een kind van 3 zal anders op de
scheiding reageren dan een kind van 14. Kinderen tussen de 3 en 6 jaar kunnen nog niet zo goed
begrijpen wat er bij een (echt)scheiding aan de hand is. Zij kunnen de scheiding zien als gevolg
van hun foute gedrag, zij zien de scheiding hierdoor als iets tussen hen en hun ouders. Jeugdige
tussen de 6 en 12 jaar zijn zich al meer bewust van de situatie. Zij ervaren gevoelens van verdriet
en boosheid en het kost hen moeite om positieve gevoelens aan beide ouders te koppelen. Vaak
hebben deze jeugdige last van tegenstrijdige gevoelens. In de leeftijd van 12 tot 15 jaar zijn de
jeugdige zich meer bewust van hun negatieve gevoelens. Dit komt doordat zij emotioneel en
cognitief verder ontwikkeld zijn. Jongeren van 16 tot 21 jaar kunnen realistisch naar de scheiding
kijken, zij laten zich daarbij wel vaak meeslepen door hun (voor)oordelen (Van der Ploeg, 2014).
Elk kind ontwikkeld tevens zijn eigen persoonlijkheidskenmerken. Bij een (echt)scheiding kunnen
deze persoonskenmerken van invloed zijn op de gevolgen voor het kind. Ten eerste is het
temperament van belang, kinderen met een ‘moeilijk temperament’ hebben meer moeite om hun
emoties te reguleren. Zij zullen daardoor meer moeite hebben om een scheiding te verwerken dan
kinderen die wel in staat zijn hun emoties te reguleren en hierdoor een ‘makkelijk temperament’
hebben. Ten tweede het zelfbeeld. Jeugdige met een positief zelfbeeld hebben meer zelfvertrouwen
en zijn daardoor beter in staat de scheiding te verwerken. Jeugdige met een negatief zelfbeeld
lopen meer risico op het ontwikkelen van problemen na de scheiding. Als laatste is er de interne of
externe locus of control. Dit beschrijft in hoeverre kinderen en jongere het gevoel hebben dat zij
hun bestaan kunnen veranderen. Jongeren die ervan uitgaan hier geen invloed op te hebben zullen
de scheiding beleven als iets onontkoombaars en lopen meer risico op problemen na de
(echt)scheiding. Jongens en meisjes hebben beide verschillende uitingen na een scheiding. Meisjes
onderdrukken hun gevoelens van verdriet en boosheid wat kan leiden tot psychosomatische
klachten. Jongens tonen meer impulsief gedrag (Van der Ploeg, 2014).
Hoe kinderen op een scheiding reageren hangt dus voornamelijk af van de relatie met de ouders,
het ontwikkelingsniveau, de persoonskenmerken en het geslacht. Afhankelijk hiervan verwerken
kinderen de scheiding ook ieder op hun eigen manier, hier bestaat geen standaard volgorde voor.
Kinderen kunnen plots teruggaan naar een eerder gevoel of slaan fasen over en komen hier later
weer terug.
De eerste fase is de ontkenningsfase, kinderen reageren met een schok en gedragen zich vrij
rustig, zij kunnen doen alsof er niets aan de hand is. Kinderen kunnen de schuld van de scheiding
ook bij zichzelf leggen en denken dat zij de scheiding ook weer ongedaan kunnen maken. Zij
kunnen in deze fase ook angstig zijn en vormen van scheidingsangst vertonen. Zij zijn bang dat ze
niet meer op hun ouders kunnen rekenen. Ook lichamelijke klachten zoals buikpijn en nerveuze
gedragingen kunnen voorkomen. Deze fase duurt ongeveer drie tot zes maanden
De tweede fase is de protestfase. Kinderen gaan in protest tegen de scheiding, er kunnen
woedebuien voorkomen, vooral gericht tegen de ouder die het initiatief tot scheiding genomen
heeft. De kinderen kunnen in deze fase nog steeds de schuld bij zichzelf leggen. Hierdoor kunnen
zij lastig en eisend gedrag gaan vertonen en hier straf voor willen krijgen, zo straffen zij zichzelf
voor de scheiding. Een andere manier van reageren is de woede onderdrukken en daar komen
schuld en angst voor in de plaats. Dit alles leidt tot verdriet, waardoor de kinderen het verlangen
houden dat het weer goed komt. Deze fase kan zes tot twaalf weken duren.
De derde fase is de desorganisatiefase. Het kind is zich bewust dat de ouder weg is en mist deze
ouder. Het kind voelt zich neerslachtig en vind alles zinloos, gevoelens van wanhoop en depressie
kunnen in deze fase voorkomen. Kinderen gaan materiële dingen opeisen of gaan veel fantaseren.
Er kan weinig interesse voor spel, taken en soms voor eten zijn en er kunnen lichamelijke klachten
voorkomen. Een jaar na de scheiding zou deze fase verdwijnen en deze duurt gemiddeld niet
langer dan twee tot drie weken
De vierde fase is de reorganisatiefase. Het kind past zich aan, aan de nieuwe omgeving en kan de
scheiding langzaam loslaten (Driesen, 2011).
3.1.1 Praktische gevolgen
Kinderen krijgen te maken met verschillende veranderingen na de scheiding, het gezin valt
namelijk uit elkaar. Spruijt en Kormos (2014) geven aan dat kinderen voornamelijk de volgende
veranderingen meemaken: de komst van een stiefvader of moeder, verhuizen naar een ander huis
en/of naar een andere school, minder geld te besteden en een breuk met een deel van de familie.
Al deze gebeurtenissen kunnen stress met zich meebrengen.
In het onderzoek scholieren en gezinnen 2013 is onderzocht waar de kinderen in de leeftijd van 9
tot 16 jaar wonen. Het blijkt dat het co-ouderschap is toegenomen in de periode van 2006 tot 2013
van 16 naar 17%. Het wonen in een moedergezin is iets afgenomen van 75 naar 66% en het
wonen in een vadergezin is van 9 naar 7% gegaan. Co-ouderschap heeft voordelen, zoals het
contact met beide ouders, het niet hoeven kiezen tussen de ouders en dubbele materiële spullen.
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Maar ook veel nadelen, zoals de onrust, tijdverlies door het heen en weer reizen en verschillende
regels. Een voorwaarde om het co-ouderschap goed te laten verlopen is dat ouders hun ruzies
kunnen beheersen en redelijk met elkaar kunnen communiceren. Het is voor een kind belangrijk
dat hij/zij contact blijft houden met beide ouders. Door de toename van het co-ouderschap is ook
het contact van de kinderen met beide ouders verbeterd. Bij kinderen die in een moedergezin
wonen heeft ongeveer 15% helemaal geen contact met de vader. Het onderzoek gaf vergelijkbare
cijfers bij het vadergezin. In het begin van de scheiding is er meestal nog wel contact met beide
ouders. Voor het welbevinden van de kinderen is niet het aantal keer contact met de uitwonende
ouder belangrijk maar de kwaliteit van dit contact. Het contact met beide ouders is positief
wanneer er geen conflicten tussen de ouders spelen (Spruijt & Kormos, 2014).
3.1.2 Emotionele gevolgen
Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen als de ouders gewoon samenwerken en de kinderen
aandacht geven. Vooral als de ouders conflicten hebben, heeft het kind hier last van. Ongeveer
30% van de scheidende ouders heeft problemen rondom de financiën en/of het ouderschapsplan.
Bij 15% hiervan zijn er zeer veel conflicten, dit zijn de vechtscheidingen.
Kinderen worden verdrietig, boos en angstig als ouders telkens ruzie maken. Een kind dat deze
gevoelens ervaart is op zoek naar troost en bescherming. Doordat de ouders deze gevoelens bij
het kind naar boven brengen, kan het kind niet bij hen terecht. Het kind moet er zelf uitkomen of
zoekt andere personen die veiligheid kunnen bieden. Broers, zussen en familie kunnen echter voor
vader of moeder hebben gekozen, waardoor het kind ook niet bij hen terecht kan (Lawick, 2012).
Uit onderzoek van Amato (2010) blijkt dat een (echt)scheiding gevolgen met zich mee kan brengen
die doorgaan tot in de volwassenheid. Hij benoemd hierbij;

Een lager opleidingsniveau door concentratieproblemen en daardoor minder inkomen op de
langere termijn

Meer internaliserende problemen zoals, depressieve en angstige gevoelens en een laag
zelfbeeld

Externaliserende/gedrags- problemen zoals agressief gedrag, delinquent gedrag,
vandalisme en drugs- en alcoholgebruik

Minder contact met de ouders

Meer problemen met vriendschaps- en liefdesrelaties

Een groter eigen scheidingsrisico (zoals vermeld in Spruijt & Kormos, 2014).
Van der Molen, Perreijn & Van den Hout (2007) hebben op basis van onderzoek gevolgen voor
kinderen op basis van leeftijd beschreven. Deze lijst is opgenomen in bijlage C (NJI, z.d.).
Als een scheiding gepaard gaat met veel conflicten, de vechtscheiding, geeft dat specifieke
negatieve gevolgen voor de kinderen. Deze gevolgen worden hieronder kort beschreven.
Bij een geboorte verkrijgt ieder kind een niet te ontkennen, onomkeerbare verhouding met zijn
ouders. Mensen blijven hierdoor loyaal aan het oorspronkelijke gezin, ook als zij hier geen contact
meer mee hebben. Dit is de zijns-loyaliteit en zijn de verticale loyaliteitsbanden. De horizontale
loyaliteitsbanden zijn de verworven loyaliteiten en hieronder vallen; vrienden, relaties, broers en
zussen. Ieder kind krijgt met loyaliteitsproblemen te maken, horizontale en verticale
loyaliteitsbanden zullen elkaar kruisen, doordat er nieuwe loyaliteitsbanden ontstaan. Als ouders
gaan scheiden is het voor de kinderen lastig om loyaal te blijven aan beide ouders. Kinderen
worden soms bedoeld of onbedoeld gedwongen om voor een ouder te kiezen. Kinderen kunnen en
willen echter niet kiezen, het is belangrijk de loyaliteitsbanden met beide ouders en de familie te
respecteren. Er kan een gespleten loyaliteit bij het kind ontstaan als het kind maar loyaal kan zijn
aan een ouder (Van Heusden & Van den Eerenbeemt, z.d.).
loyaliteitsconflicten kunnen er ook voor zorgen dat het kind een ouder afwijst. In Nederland wordt
dit ouderverstoting/oudervervreemding genoemd. Hierbij ontstaat er een binding tussen het kind
en de ene ouder en wordt de andere ouder buitengesloten. Doordat scheidingskinderen vaker bij
de moeder wonen, is de vader vaak degene die wordt afgewezen. Het is belangrijk onderscheid te
maken tussen kinderen die vervreemd zijn en kinderen die geen contact meer willen naar
aanleiding van geweld, mishandeling of schadelijk ouderschap. Van vervreemding is ook niet
meteen sprake als het kind geen contact meer wil met de uitwonende ouder. Onderzoek laat zien
dat ongeveer 10% van de scheidingskinderen met vervreemding te maken heeft. Ernstig
vervreemde kinderen hebben meer last van angst, depressie en agressie (Spruijt & Kormos, 2014).
Vaak is een scheiding het gevolg van een lange periode met veel conflicten. Bijkomend kan er
huiselijk geweld in het gezin aanwezig zijn. Bij zeker 80% van de gezinnen waar partnergeweld
plaatsvind zijn er kinderen getuigen, dit zijn naar schatting 100.000 kinderen. Deze kinderen lopen
daarbij psychische schade op. 30 tot 60% van deze kinderen wordt zelf het slachtoffer van
kindermishandeling (Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, 2008). Kindermishandeling wordt
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gezien als lichamelijke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en het verwaarlozen van het
onderwijs (Spruijt & Kormos, 2014).
3.1.3 Risicofactoren en valkuilen
Hoeveel last kinderen van een scheiding hebben hangt af van een aantal risicofactoren. Het aantal
conflicten tussen ouders en de band met de inwonende ouder zijn hierbij de grootste risicofactoren.
Verder vormen de hoeveelheid veranderingen, zoals de financiële achteruitgang, ook risicofactoren
voor de gevolgen van de kinderen. Kinderen hebben voornamelijk behoefte aan continuïteit. Als er
dus weinig veranderingen voor de kinderen zijn, geen conflicten tussen de ouders en een goede
band met de inwonende ouder wordt de kans op problemen bij de kinderen verkleint. Humor,
interesse, geen ruzie in het bijzijn van de kinderen en positieve communicatie zijn bijkomende
positieve factoren.
Ouders betrekken hun kinderen vaak onbewust in de scheiding, de belangrijkste vormen hiervan
zijn; ruziemaken waar de kinderen bijzijn, kinderen voelen zich onveilig en hebben daardoor
minder vertrouwen in hun ouders. De kinderen onder druk zetten, hierdoor krijgen zij het gevoel
dat ze moeten kiezen tussen een van de ouders, het eerder genoemde loyaliteitsconflict kan dan
ontstaan. Kwaadspreken over de andere ouder, kinderen voelen dit als kritiek op henzelf. Kinderen
als steun en toeverlaat zien, kinderen zijn behulpzaam als hun ouders het moeilijk hebben, maar
dit kan ten koste van de ontwikkeling gaan. Kinderen inzetten als boodschapper of gebruiken als
machtsmiddel en als laatste moeten ouders oppassen dat ze te veel toegeven door
schuldgevoelens, het is belangrijk dat ze grenzen blijven stellen wat hun kinderen betreft (Spruijt &
Kormos, 2014).
De gevolgen van kinderen worden dus in grote maten veroorzaakt door de conflicten tussen de
ouders na de scheiding. Ouders voelen zich niet begrepen door de ander, niet gezien en vinden dat
ze onrechtvaardig behandeld worden. Bij een problematische scheiding, de vechtscheiding, wil de
ene ouder de andere overtuigen van zijn/haar gelijk. Steeds meer strategieën worden ingezet en
de ouders maken elkaar steeds meer zwart. Ouders geven aan dat ze het voor de kinderen doen,
maar door deze strijd raken de kinderen beschadigd (lawick, 2012). Ouders beschuldigen de ander
van seksueel misbruik en geestelijke stoornissen, willen niet dat de nieuwe vriend/vriendin van de
ex-partner iets met de kinderen doen, geven aan dat de ex-partner voorheen ook niet zoveel met
de kinderen deed. Ik vecht voor mijn kind, wordt vaak genoemd in deze strijd. Conflicten over
gezag, de opvoeding en contactmomenten komen dus veelvuldig voor (Hemels, 2013).

3.2 Hulpverlening aan ouders en kinderen in (echt)scheiding
In de gezinsnota van 2008 geeft Minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin aan dat geprobeerd
moet worden om de scheiding te voorkomen. In de eerste fase van de scheiding wordt dan ook
relatietherapie aangeraden. Verder wordt er informatie gegeven over de procedure en de gevolgen
voor de kinderen. De kinderen zelf ervaren dit als een moeizame periode, zij kunnen het fijn vinden
om over de situatie te praten. Tijdens de (echt)scheiding worden afspraken vastgelegd en hebben
ouders vaak behoefte aan bemiddeling. Er zullen door middel van het ouderschapsplan ook
afspraken worden gemaakt over de kinderen, kinderen hebben hierbij de behoefte om gehoord te
worden. Als de ouders daadwerkelijk uit elkaar zijn hebben ouders vooral behoefte aan hulp bij het
verwerken van de scheiding. Kinderen kunnen hier ook behoefte aan hebben (Geurts, Chênevert &
Anthonijsz, 2009).
In opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin hebben Broeders en Wolswinkel (2010) een
handreiking geschreven voor de gemeenten over scheiding en de zorg voor kinderen. In deze
handreiking staan onder andere de vragen die ouders en kinderen kunnen hebben, hoe ouders en
kinderen bereikt kunnen worden en hoe het ondersteuningsaanbod georganiseerd kan worden. In
het ondersteuningsaanbod staat dat het CJG vier niveaus van ondersteuning heeft. Zo is er de
informele steun, ouders kunnen behoefte hebben aan ondersteuning binnen het eigen netwerk. Het
is hiervoor belangrijk dat er informatie over scheiding beschikbaar is en dat het bespreekbaar
gemaakt wordt. Ten tweede is er de universele informatie en advies over scheiden. Vragen over
het opstellen van een ouderschapsplan, juridische vormen, voor- en nadelen van mediation etc.
Het doel hiervan is het bevorderen van competent ouderschap en een goede opvoedingssituatie
behouden of creëren. Verder komt informatie over verschillende mogelijkheden van hulp en steun
rondom scheiding aan bod. Ten derde is er de universele lichte hulp bij scheiden. Ouders en
kinderen hebben specifieke vragen over bijvoorbeeld de financiën en het opstellen van een
ouderschapsplan. Als laatste is er de doelgroepgerichte ondersteuning. Het doel hierbij is het
voorkomen van problemen, het verminderen van problemen en het voorkomen van ergere
problemen (Broeders & Wolswinkel, 2010).
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Figuur 2: Model gebaseerd op het Framework for the Assessment of Children in Need and their
Families (Department of Health, 2000), overgenomen van “Ouders en kinderen betrekken bij
beslissingen over hulp,” Bartelink, 2011, Jeugd en Co Kennis, 5, p. 31.
Zoals eerder vermeld zijn er verschillende factoren die het probleem in stand houden.
Hulpverleners kunnen de ouders en kinderen bewust maken van de factoren die het probleem in
stand houden. Bij de hulp aan gezinnen in (echt)scheidingen wordt het welzijn van het kind
centraal gezet. De factoren die het welzijn van het kind en elkaar beïnvloeden zijn;
ontwikkelingsbehoeften van het kind, opvoedingscapaciteiten van de ouders en de gezins- en
omgevingsfactoren. De gezins- en omgevingsfactoren worden bij een kind waarvan de ouders gaan
scheiden aangepast, zoals eerder is beschreven wordt de woonsituatie veranderd en kan de
financiële situatie achteruitgaan. Beschermende- of risicofactoren hierbij zijn de voorgeschiedenis
van het gezin en de hulp van de omgeving. Deze factoren kunnen het probleem verergeren of
helpen bij het zo goed mogelijk aanpassen aan de nieuwe situatie. Doordat er bij de gezins- en
omgevingsfactoren iets veranderd kunnen de opvoedingscapaciteiten van de ouders verslechteren
waardoor er ook niet kan worden voldaan aan de ontwikkelingsbehoeften van het kind. De balans
tussen de draagkracht en de draaglast kan hierdoor verstoort raken (Bartelink, 2011).
Het omgaan met gezinnen in (echt)scheidingen vraagt om een specifieke houding van de
professional. Door de transitie en transformatie is de eigen kracht van mensen belangrijker
geworden. Oplossingsgericht werken is een methode die daarbij aansluit. Tevens helpen de
technieken van oplossingsgericht werken bij het motiveren van de cliënt en wordt de cliënt zo bij
de hulpverlening betrokken. Oplossingsgericht werken kijkt niet naar het probleem van de cliënt
maar richt zich op de oplossing. De cliënt wordt hierbij gestimuleerd om tot eigen oplossingen te
komen. De professional stelt samen met de cliënt doelen op waar in kleine stappen aan gewerkt
wordt. Hierbij wordt gekeken naar de eerder behaalde successen. De cliënt wordt zo gestimuleerd
zijn eigen krachten te herkennen en komt daardoor zelf tot de oplossingen. Bij deze methode wordt
grofweg gebruik gemaakt van 5 technieken. De wondervraag, deze helpt de gewenste situatie voor
ogen te zien. Schaalvragen, dit helpt om de vooruitgang concreet te maken. complimenteren,
wordt gedaan om de successen te benadrukken. Uitzonderingsvragen worden gesteld om eigen
krachten in te zien en eventuele oplossingen aan het licht te brengen (Stolk & Brandenburg, 2011).
motiverende gespreksvoering helpt bij het veranderen van gedrag. Met de cliënt wordt gezocht
naar afstemming, zodat de kans groter is dat hij zich aan de afspraak zal houden. Motiverende
gespreksvoering gaat net zoals oplossingsgericht werken uit van wat de cliënt zelf al kan. Als er
een advies wordt gegeven kan het zijn dat de cliënt in de weerstand gaat. Het is belangrijk dat je
de cliënt serieus neemt en met hem hierover in gesprek gaat. Je kunt het argument wat de cliënt
tegen het advies geeft dan ombuigen naar iets positiefs. Je gaat alle argumenten voor en tegen
langs, de cliënt voelt zich zo gehoord en begrepen. Net als bij het oplossingsgericht werken worden
dan uitzonderingsvragen en vragen over de toekomst gesteld. Hier kan ook de schaalvraag aan
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toegevoegd worden, je kunt vragen stellen over de gegeven cijfers om de cliënt in te laten zien dat
hij al op de goede weg is. Je sluit af met een plan en vraagt wat de cliënt nu uiteindelijk wil
(Rietmeijer, 2014).
De uitgangspunten van Signs of Safety (SOS) worden in dit onderzoek verwerkt, omdat het een
oplossingsgerichte benadering is. Het is een aanpak waarbij de veiligheid van het gezin centraal
staat. Hierbij wordt voornamelijk de veiligheid van het kind bedoeld. De basis van SOS is komen
tot een goede samenwerkingsrelatie. SOS wordt voornamelijk ingezet bij de aanpak van
kindermishandeling. Het betreft gezinnen met complexe problematieken, die niet meer openstaan
voor hulp, maar waar de veiligheid voor de kinderen niet altijd gegarandeerd kan worden (Sillevis,
2011). Hoewel deze methode zich voornamelijk richt op gezinnen met complexe problemen,
kunnen sommige delen van de methode ook ingezet worden bij gezinnen met lichte problemen. Zo
zijn de uitgangspunten bruikbaar als er vanuit een oplossingsgerichte benadering gewerkt wordt
met gezinnen in (echt)scheidingen. De methode gaat uit van de mogelijkheden met respect voor
de beperkingen, de nadruk wordt op de sterke punten van de gezinnen gelegd. De dingen die al
goed gaan en de eventuele hulpbronnen van het gezin worden gezien terwijl er ook rekening wordt
gehouden met de zorgen. In elk gezin gaan er ook dingen goed, deze moeten alleen gezien
worden. Ook wordt gewerkt vanuit een samenwerking/partnerschap, de gezinnen zijn expert over
hun eigen leven en de professional heeft haar/zijn deskundigheid, ouders die het even niet meer
weten/kunnen willen ook goede ouders zijn. Er wordt gekeken vanuit een meervoudige
partijdigheid, de mening van alle betrokkenen wordt meegenomen en onpartijdig beoordeeld. Signs
of Safety geeft aan dat het belangrijk is dat naar het hele gezin gekeken wordt vanuit een
systeembenadering. Ouders moeten hierbij de kinderen toestemming geven om eerlijk en open te
praten, zodat zij hun verhaal zonder schuldgevoelens kunnen doen. Als laatste wordt er gewerkt
vanuit empowerment, ouders moeten verantwoordelijkheden kunnen nemen en mogen meedenken
over de oplossingen (Sillevis, 2011).
Het oplossingsgericht werken en de motiverende gespreksvoering worden vaak ingezet als
methoden voor gespreksvoering bij gezinnen in (echt)scheidingssituaties. Nu beide methoden zijn
beschreven ontstaat er een duidelijke overlap. Het belangrijkste punt hierbij is dat het vanuit de
cliënt komt, de cliënt maakt zijn eigen oplossing en zal hier meer achterstaan. Samenvattend moet
een professional die in contact komt met ouders in (echt)scheidingen, onpartijdig zijn, oplossingen
vanuit de ouders laten komen, ouders bewust maken van de dingen die wel goed gaan, de
communicatie tussen de ouders verbeteren, duidelijke afspraken maken en bovenal het kind
centraal zetten! Want hoewel de ouders het nu even moeilijk hebben, willen zij altijd het beste voor
hun kind.
Deze uitgangspunten en benaderingswijze kunnen bij elk gesprek met de ouders ingezet worden.
Tevens zijn er verschillende interventies die kunnen worden ingezet bij gezinnen in (echt)scheiding.
Ince (2013) heeft namens het Nederlands Jeugd Instituut onderzoek gedaan naar werkende
interventies bij een (echt)scheiding. Zij geven aan dat er drie verschillende interventies zijn voor
de gezinnen in een (echt)scheiding. Dit zijn groepsgerichte interventies voor kinderen,
groepsgerichte interventies voor ouders en mediation (Ince, 2013). Mediation is een vorm van
conflictbemiddeling. Het betreft hier de twee ouders die een conflict hebben en een onafhankelijke
derde persoon. Het gaat bij mediation voornamelijk om het verbeteren van de communicatie en
besluitvorming. Hierdoor kunnen de ouders beter naar elkaar luisteren en is het algemene doel dat
ze meer begrip voor elkaar krijgen. Als de communicatie tussen de ouders wordt verbeterd is het
de bedoeling dat er afspraken kunnen worden gemaakt waar beide ouders mee instemmen.
Mediation kan worden opgelegd door de rechter of kan vrijwillig gedaan worden (Leeuwen, 2014).
Kortdurende, groepsgerichte interventies kunnen voor kinderen in de basisschool leeftijd
behulpzaam zijn. Zij leren zo omgaan met de problemen die de scheiding met zich mee brengt. De
groepsgerichte benadering heeft een aantal voordelen ten opzichte van de individuele benadering,
zo is het efficiënter om begeleiding in een groep te geven. Verder zien kinderen zo dat zij niet de
enige zijn die een scheiding meemaken en zij zullen hierdoor makkelijker over moeilijke
onderwerpen praten.
Bij de ouders wordt er door middel van de interventies ingespeeld op twee onderdelen. Als eerste
wordt de band tussen de ouders en de kinderen en de samenwerking hierbij tussen de ouders
besproken, ook het gedrag van het kind komt aan bod. Als tweede bevat dit de veranderingen voor
de ouder die de scheiding met zich meebrengt. Dit wordt ook in groepsverband gedaan en helpt om
copingsvaardigheden te ontwikkelen, het sociale netwerk erbij te betrekken en interventies om de
opvoedingsvaardigheden te verbeteren (Ince, 2013).
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De Databank Effectieve Jeugdinterventies heeft twee erkende interventies gericht op kinderen in
een (echt)scheiding. Dit zijn; Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES) en Jes! Het Zwolsche
Brugproject. Doordat het CJG Schijndel, net na de start van dit onderzoek bezig is met een pilot
KIES zijn andere interventies wel bekeken, maar verder niet meegenomen in het onderzoek. KIES
is een preventieve spel- en praatgroep voor kinderen van 8 tot 18 jaar. Het doel is om problemen
die kinderen ondervinden als gevolg van de (echt)scheiding te voorkomen en leren omgaan met de
veranderde situatie. Het bijkomende doel is eventuele problemen zo vroeg mogelijk signaleren.
Door middel van verschillende werkvormen wordt gewerkt aan herkenning vinden, grip krijgen op
je eigen leven, hulp krijgen van de omgeving en het verwerken van de scheiding. Kinderen leren
tevens hulp vragen en zelfstandige keuzes maken. Ouders hebben hierbij een informatie- en een
evaluatiebijeenkomst (Nederlands Jeugd instituut, z.d.).
Voor de ouders in scheiding is er een interventie gebaseerd op het erkende Triple-P
opvoedprogramma, dat al gebruikt wordt door het CJG Schijndel, wat Family Transitions heet. Dit
is een groepscursus waarin ouders nieuwe vaardigheden en strategieën oefenen die kunnen helpen
bij de veranderingen die de scheiding met zich meebrengt. Er wordt geleerd hoe om te gaan met
stress en boosheid, hoe ruzies voorkomen kunnen worden en een balans tussen werk gezin en
ontspanning te vinden. Voor ouders die ondersteuning zoeken bij conflicten, emoties, stress en
opvoeding in een echtscheidingssituatie is deze triple P een goede aanvulling (De Jonge &
Speetjens, 2014). Tevens is er Ouderschap Blijft: module CJG bemiddeling. Deze interventie richt
zich op kinderen tussen de 0 en 23 jaar waarbij de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Deze
module richt zich voornamelijk op de bemiddeling tussen ouders en het verbeteren van de
communicatie. Zo kunnen er goede afspraken worden gemaakt over de zorg en opvoeding. Het
kind wordt hierbij centraal gezet en er wordt gekeken vanuit het principe dat het kind zich kan
blijven ontwikkelen (Ince, 2013). Verder zijn er verschillende interventies die ingezet kunnen
worden in specifieke situaties. Zo zijn er interventies om het contact weer op te bouwen, het
omgangshuis, om afspraken goed na te komen, BOR en dergelijke (Ince, 2013).
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4. Resultaten
Hieronder zullen als eerst de resultaten van de interviews worden beschreven aan de hand van de
topiclijst. De interviews zijn gehouden met zeven respondenten afkomstig van het basisteam jeugd
en gezin. De resultaten bestaan uit een algemeen stukje, het begeleiden van de kinderen en het
begeleiden van de ouders. Vervolgens wordt er een samenvatting van het interview met het CJG in
Sint-Oedenrode gegeven.

4.1 Algemeen
4.1.1 Aantal jaar ervaring
Alle respondenten geven aan ervaring te hebben met het begeleiden van gezinnen in
(echt)scheidingen. Eén respondent geeft aan dat het voor het CJG wel iets is wat de laatste jaren
meer zichtbaar wordt. “Voorheen kregen we vooral ouders met vragen, nu krijgen we ouders met
problemen.” Drie respondenten geven aan nog niet zo lang voor het CJG werkzaam te zijn, drie
respondenten zijn vanaf het begin van het CJG hier al werkzaam en de medewerker van Juvans
heeft al vaker contact gehad met het CJG.
4.1.2 Gesprekstechnieken

gesprekstechnieken
triple P (3)
eigen methode (2)
oplossingsgericht + cognitieve
gedragstherapie (1)
oplossingsgericht +
motiverend (1)
Figuur 3: gesprekstechnieken
In principe zijn alle medewerkers van het CJG triple P geschoold, uit de interviews kwam naar
voren dat drie medewerkers deze methode ook daadwerkelijk gebruikte en één medewerker gaf
aan dat ze soms delen van de aanpak meenam. Drie keer werd benoemd dat er niet met een
methode gewerkt werd, en dat de begeleiding op basis van ervaring verliep. Eén van deze
respondenten gaf later wel aan triple P geschoold te zijn en op deze manier te handelen. Twee
respondenten konden goed benoemen welke methoden ze gebruiken. Eén daarvan werkte
voornamelijk met het oplossingsgericht werken en de cognitieve gedragstherapie om zo een
spiegel voor te houden en de oorsprong te zoeken. De andere respondent gaf aan dat er geen
allesomvattende theorie is en dat je moet kiezen wat bij je past. De respondent gebruikte zelf de
combinatie tussen oplossingsgericht werken en motiverende gesprekstechnieken, waarbij
aangegeven werd dat de voorkeur uitging naar de motiverende gesprekstechnieken. Een
respondent vermelde dat ze allemaal wel gebruik maakte van oplossingsgerichte en motiverende
technieken. Dit komt tevens naar voren uit de interviews, doordat woorden als: positief benaderen
en eigen kracht werden gebruikt.
4.1.3 Generalistisch werken
Met vijf van de zeven respondenten is het gesprek op generalistisch werken gekomen. Deze vijf
respondenten gaven allemaal aan dat het generalistische nog niet merkbaar is, dat het niet altijd
werkt en dat het eigenlijk alweer losgelaten is. Eén respondent gaf aan dat er alweer geneigd
wordt naar specialisme. Deze respondenten geven aan dat er verwezen wordt naar de hulpverlener
met de meeste expertise. Twee respondenten laten weten dat zolang het kan iedereen kan blijven
doen waar zijn affiniteit ligt, “je moet je specialisme gebruiken en inzetten”. Eén respondent gaf
wel aan dat ze het prettig vond als er meer kennisverwerving kwam, zodat iedereen meer op de
hoogte blijft van elkaars specialisme. Om dit te waarborgen krijgen alle medewerkers binnenkort
een training over mensen met een beperking.
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4.2 Begeleiding aan kinderen
Tijdens de interviews zijn er aan de respondenten verschillende vragen gesteld over de begeleiding
aan kinderen. In de woordspin hieronder is te zien wat de respondenten het belangrijkst vinden
tijdens de begeleiding aan kinderen. Gehoord voelen, aansluiten bij de interesses en het mag er
zijn werd vier keer genoemd. Hierbij gaf een respondent aan dat het wel belangrijk is grenzen aan
te geven. Vervolgens werd inventariseren en dat de ouders moeten veranderen ieder door twee
respondenten genoemd. Een van deze respondenten geeft daarbij aan dat er misschien teveel van
ouders getolereerd wordt. De overige; verwerken, serieus nemen, motiveren en vertrouwen
werden ieder eenmaal genoemd.

Figuur 4: begeleiding aan kinderen
De hier bovenstaande woorden werden door de respondenten zelf uitgevoerd. Zij voeren gemiddeld
één tot twee gesprekken met kinderen om te luisteren naar hun verhalen en te inventariseren of
meer hulp nodig is. De psycholoog van de huisarts voert wel meerdere gesprekken, zij helpt het
kind met het verwerken van de problematiek. Naast deze houdingen, die de respondenten het
belangrijkst vinden in de omgang met kinderen, bespreken vijf respondenten wel bepaalde
onderwerpen met de kinderen. Hoe kinderen omgaan met de situatie, wat de kinderen zelf nog
kwijt willen en het inzicht geven in de situatie wordt ieder door drie respondenten meegenomen.
Hoe het verder met ze gaat en wat voor emoties ze voelen wordt ieder door twee respondenten
besproken. Eén van de overige respondenten laat het bij de kinderen zelf, en bespreekt wat het
kind wil bespreken. De andere respondent heeft geen specifieke onderwerpen genoemd.
4.2.1 Doorverwijzen
De respondenten geven aan dat na één of twee gesprekken met het kind kan opgemaakt worden of
het kind gebaad is bij extra hulp. Het kind kan dit ook zelf aangeven, of de ouders kunnen dit
verzoeken. Bij het CJG wordt onder andere een weerbaarheidstraining aangeboden. Eén
respondent geeft aan hier naartoe te verwijzen als dit nodig is. Een andere respondent geeft echter
aan dat door deze training het kind kan gaan denken dat het probleem bij hen zit. “Een kind mag
toch gewoon zichzelf zijn.” Het CJG huurt voor deze trainging en voor individuele therapie een
hulpverlener in die met de kinderen aan de slag gaat. Drie van de respondenten geeft duidelijk aan
naar de individuele therapie door te verwijzen als het kind behoefte heeft aan meer gesprekken.
Als het kind echt trauma’s aan de scheiding heeft overgehouden of grote individuele problemen
heeft geven alle respondenten aan door te verwijzen naar een psycholoog. Het CJG is bezig met
het opzetten van een pilot van een KIES groep. Deze KIES groep is bij vier respondenten ter
sprake gekomen, zij gaven aan dat dit een goede toevoeging is voor het CJG.
4.2.2 Wat ontbreekt er in de begeleiding
Aan elke respondent is gevraagd of zij iets missen in de begeleiding naar kinderen. Eén respondent
gaf aan dat ze een beter stappenplan zou willen hebben met daarbij gesprekstechnieken om in
contact te komen met kinderen, een andere respondent zou graag meer preventieve cursussen
vanuit het CJG willen zien, verder werd twee keer benoemd dat behoefte was aan meer kennis over
de omgang met kinderen met een beperking. Eén respondent gaf duidelijk aan dat het CJG het
voor het kind goed kan organiseren en dat er voldoende mogelijkheden zijn. Ook werd twee keer
benoemd dat als ze ergens tegen aan liepen, andere gebeld konden worden voor tips en adviezen.
Door middel van het basisteam en het contact met andere instellingen kan goed samen gewerkt
worden.
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4.3 Begeleiding aan ouders
Tijdens de interviews is aan de respondenten gevraagd hoe de begeleiding aan ouders eruit ziet
van begin tot doorverwijzing. Drie van de respondenten geven aan als eerst inzicht te willen krijgen
in de problematiek, om zo de hulpvraag te kunnen formuleren. Twee respondenten spiegelen
voornamelijk wat de ouders hen vertellen en maken dus gebruik van de voorbeelden die de ouders
geven. Eén respondent gaat uit van de vragen die de ouders hebben en probeert hen daarin te
ondersteunen. De andere respondent geeft aan de ouders te begeleiden waar het kan.

Begin van de begeleiding
Inzicht krijgen (3)
Spiegelen (2)
Uitgaan van de vragen van
ouders (1)
Begeleiden waar het kan (1)
Figuur 5: Bij het begin van de begeleiding
Wat opvallend is aan deze grafiek is dat het precies dezelfde is als de vorige weergegeven grafiek.
Er is geprobeerd verbanden te zoeken in deze grafieken en deze zijn deels zichtbaar geworden. Zo
gaan twee respondenten, die aangeven voornamelijk inzicht te willen krijgen en daardoor de
hulpvraag duidelijk te maken, heel methodisch te werk. Zij hebben bij de gesprekstechnieken beide
aangegeven oplossingsgericht te werken. Twee respondenten die aangaven niet echt vanuit een
methode te werken, waarvan een later toch aangaf met de methode triple P te werken, geven hier
beide aan de ouders te spiegelen.
De respondenten bespreken bij de begeleiding aan ouders verschillende onderwerpen en vinden
verschillende dingen belangrijk. Eén onderwerp komt bij alle respondenten aan bod bij de
begeleiding aan ouders en dat is het bespreken van de gevolgen voor de kinderen, waarbij een
respondent het loyaliteitsconflict benadrukt. Vijf respondenten geven aan afspraken te maken en
een klantplan op te stellen. Verder wordt vier keer benoemd dat het belangrijk is om onpartijdig te
blijven, twee keer wordt aangegeven dat je de verantwoordelijkheid bij de ouder moet laten, dat
pedagogische ondersteuning wordt geboden en dat het normaliseren aan bod komt. Verder wordt
genoemd dat het belangrijk is ouders bewust te maken van wat er nog komt, geholpen wordt bij
het verbeteren van de communicatie tussen de ouders en officiële documenten zoals het
ouderschapsplan worden doorgesproken. Of deze ouders apart of samen begeleid worden hangt af
van de situatie. De respondenten geven aan dat hun streven is om beide ouders om de tafel te
krijgen en dat zij ouders motiveren om mee te werken. De praktijkondersteuner van de huisarts
geeft aan dat de voorkeur is om individueel te begeleiden.
4.3.1 Doorverwijzing
Vier van de respondenten geven aan door te verwijzen als het te lang duurt, of als het teveel tijd in
beslag neemt. Eén van deze respondenten geeft daarbij aan dat het niet hun taak is om ouders te
begeleiden, tenzij het over opvoedingsondersteuning gaat, wat in een vechtscheiding niet in 4/5
gesprekken kan. Een andere respondent geeft aan eerst te overleggen met het basisteam wat
wijsheid is. Als doorverwijsmogelijkheden worden een advocaat, mediator, Veilig Thuis, de Raad
voor de Kinderbescherming, Topaze met opvoedingsondersteuning of STOP, een psycholoog of
maatschappelijk werk genoemd. Eén respondent geeft daarbij aan dat er ook in het netwerk
gekeken kan worden voor verdere ondersteuning. Een andere respondent benoemd dat het van
belang is de ouders naar de goede tak van hulpverlening te begeleiden en dat er zorgbemiddelaars
zijn die hierbij kunnen helpen.
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4.3.2 Problemen in de begeleiding en wat ontbreekt er
Twee respondenten geven aan dat ouders de afspraken die gemaakt worden niet nakomen, twee
andere respondenten benoemen dat sommige ouders niets willen en daardoor niet meewerken. Eén
respondent geeft aan dat toestemming van beide ouders nodig is wil je iets met de kinderen doen
en dat sommige ouders hier niet aan mee willen werken. Hierbij wordt aangegeven dat het soms
fijn zou zijn iets meer drang uit te mogen oefenen. Ook laat een respondent weten dat de ouders
teveel van de professionals verwachten. Om deze problemen tegen te gaan zeggen vijf
respondenten dat zij de ouders duidelijk maken wat het met de kinderen doet. Twee respondenten
vinden dat vechtscheidingen eerder overgedragen moeten worden aan andere professionals, een
van hen verteld hierbij dat er een duidelijke afstemming moet komen met elkaar, omdat ze nog
niet allemaal op een lijn zitten. Als laatste wordt aangegeven dat het belangrijk is om vroeg in te
schakelen, maar deze respondent vraagt zich ook af hoe je kunt voorkomen dat het zo erg wordt.
4.3.3 Ervaring
Aan de respondenten is als laatste de vraag gesteld hoe ze de begeleiding het liefst zien vanuit hun
ervaring. Een respondent geeft hierbij aan geen antwoord te hebben op deze vraag, maar zich wel
afvraagt of ze de ouders op de verkeerde manier bereiken, doordat de opkomst voor bijvoorbeeld
een ouderavond minimaal is. Vervolgens werd door de respondenten genoemd dat duidelijk zijn
belangrijk is en dat ook nee mag worden gezegd, dat er sfeer gecreëerd moet worden, er een klik
moet zijn tussen ouders en hulpverlening, dat hulp op tijd in gezet moet worden en ouders op hun
verantwoordelijkheid gewezen moeten worden. Verder wordt benoemd dat het prettig is om samen
te werken en van andermans expertise te leren. Een respondent voegt hieraan toe dat het in de
eerste drie maanden geen nut heeft om hulpverlening in te zetten.

4.4 Resultaten andere gemeente
4.4.1 Interview Sint-Oedenrode
In Sint-Oedenrode is het CJG anders georganiseerd dan in Schijndel. Van oudsher is er vanuit het
CJG een samenwerkingsverband met 5 gemeenten namelijk; Uden, Veghel, Boekel, Landerd en
Sint-Oedenrode. Het betreft een regionaal aanbod. In Sint-Oedenrode is er een CJG waar in
maximaal 3/4 gesprekken hulp geboden wordt. Dit is de licht pedagogische hulp waar gewerkt
wordt met triple P. Betreffen het complexe vragen of ligt er meer onder de hulpvraag, dan worden
de ouders doorverwezen naar het sociaal team. In dit sociaal team worden de zorgvragen in de
leeftijd van 0 tot 100 behandeld. Hierin zitten; iemand van de WMO, iemand vanuit de
participatiewet, iemand van de GGD, maatschappelijk werkers, wat opgedeeld is in een algemeen
maatschappelijk werker en een jeugd/school maatschappelijk werker en iemand van welzijn de
Meijerij. De casussen die binnen komen worden binnen het sociaal team verdeeld. Er worden dan
huisbezoeken gepland en er wordt gekeken naar wat een gezin nodig heeft. Als er aanvullende
zorg nodig is, dan kan er middels een verleningsbesluit extra zorg bij de zorgaanbieders worden
aangevraagd. Doordat echtscheidingen vaak complexe situaties betreft worden deze meestal
opgepakt door het sociaal team en dan door het maatschappelijk werk, Lumens.
In de begeleiding aan kinderen heeft het CJG in Sint-Oedenrode in principe zelf geen kind
contacten, tenzij in 3 gesprekjes het kind geholpen kan zijn. De problematiek wordt eerst goed
uitgevraagd en als blijkt dat het kind last heeft van echtscheidingsproblematieken wordt het
doorverwezen naar KIES. KIES is het eerst aangewezen aanbod binnen de regio.
Bij de vraag of er nog problemen zijn of dat er iets ontbreekt, wordt vermeld dat het nog
laagdrempeliger mag en dat het meer bekend mag worden op scholen. Het CJG zelf heeft veel
verschillend foldermateriaal wat uitgedeeld kan worden, maar scholen mogen nog eerder
signaleren en deze signalen bespreken met een school maatschappelijk werker, zodat er sneller
hulp geboden kan worden. De folders mogen meer op de vindplekken, scholen, de gemeente etc.,
worden aangeboden, zodat bekend is dat het CJG er is. Het CJG in Sint-Oedenrode organiseert
verder groepsbijeenkomsten voor ouders waar de opkomst goed is. Dit heeft volgens hen te maken
met de anonimiteit, doordat ook dit regionaal wordt geregeld.
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5. Deelconclusies
5.1 Wat zijn de gevolgen op kinderen in (echt)scheidingssituaties?
In het literatuuronderzoek zijn de gevolgen voor de kinderen opgezocht. Hoe ze tot stand komen
en hoe ze voorkomen kunnen worden is beschreven in het theoretisch kader. Als antwoord op deze
deelvraag is hieronder een samenvatting gegeven.
Kinderen kunnen vóór, na en tijdens de scheiding van hun ouders te maken krijgen met
verschillende gevolgen. Hier wordt vóór een scheiding bij vermeld, doordat aan een scheiding vele
conflicten vooraf kunnen gaan en een kind hier ook al last van kan hebben. Ieder kind en iedere
volwassen verwerkt de scheiding op zijn/haar eigen manier. Kinderen krijgen te maken met veel
veranderingen en moeten het nieuwe gezinsleven gaan accepteren (Driesen, 2011). Het is voor
een kind belangrijk om zoveel mogelijk op de hoogte gesteld te worden van wat er gaat
veranderen. Deze voorspelbaarheid geeft een gevoel van veiligheid (Spruijt & Kormos, 2014).
Ieder kind is anders en ieder kind kan anders op een scheiding reageren dit heeft te maken met
verschillende factoren. Met de relatie die het kind met de ouders heeft, het ontwikkelingsniveau
van het kind, de persoonlijkheidskenmerken, het zelfbeeld en de interne of externe locus of
control. Tevens reageren jongens en meisjes ook anders op een scheiding (Van der Ploeg, 2014).
De conflicten die een scheiding met zich mee brengt zijn van invloed op het functioneren als vader
en moeder. Er is minder aandacht voor de opvoeding en dit kan als gevolg hebben dat het kind
problemen ontwikkeld. Als de ouders goed blijven communiceren, goede afspraken maken en zich
hier ook aan houden, blijven de gevolgen voor de kinderen beperkt (Spruijt & Kormos, 2014).
Praktisch kan er ook veel veranderen voor de kinderen. Zo kunnen er stiefvaders en -moeders
bijkomen, kunnen de kinderen moeten verhuizen naar een ander dorp en daardoor ook naar een
andere school. Wat ook veel voorkomt is de achteruitgang van financiën en een breuk met een deel
van de familie. Vaak blijven de kinderen bij hun moeder wonen, maar tegenwoordig wordt er ook
meer gebruik gemaakt van het co-ouderschap. Voor de kinderen is het van belang contact te
houden met beide ouders, hierbij is niet de hoeveelheid van belang maar de kwaliteit van het
contact (Spruijt & Kormos, 2014).
Emotioneel kan het kind zich goed ontwikkelen als ouder samenwerken en de kinderen aandacht
geven. Als de ouders conflicten hebben heeft het kind hier last van. Kinderen worden verdrietig,
boos en angstig als ouders ruzie maken (Lawick, 2012). Emotionele gevolgen kunnen zijn; een
lager opleidingsniveau, meer internaliserende- en/of externaliserende problemen, minder contact
met de ouders, meer problemen met vriendschaps- en liefdesrelaties en een groter eigen
scheidingsrisico ( Spruijt & Kormos, 2014). Tevens kunnen er loyaliteitsconflicten ontstaan doordat
kinderen bedoeld of onbedoeld gedwongen worden voor een ouder te kiezen (Van Heusden & Van
den Eerenbeemt, z.d.). Nog ernstige gevolgen zijn oudervervreemding en huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Uit het praktijkonderzoek is gebleken dat de professionals van het CJG de ouders bewust maken
van de gevolgen van de kinderen, door dit te benoemen.
5.2 Wat is de huidige aanpak in de begeleiding van (echt)scheidingssituaties bij CJG Schijndel?
In een handreiking aan de gemeente, in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin, staat
beschreven dat het CJG vier niveaus van ondersteuning heeft. Er is de informele steun wat inhoud
dat vooral behoefte is aan ondersteuning binnen het eigen netwerk. Het is hiervoor belangrijk dat
er informatie over scheiding aanwezig is (Broeders & Wolswinkel, 2010). Uit het praktijkonderzoek
is gebleken dat er geen foldermateriaal beschikbaar is over echtscheidingen. Wel kan er gewezen
worden op internetsites en boeken. Verder is er de universele informatie en advies over scheiden,
universele lichte hulp bij scheiden en de doelgroepgerichte ondersteuning (Broeders & Wolswinkel,
2010). Dit komt wel terug bij het CJG in Schijndel.
Bij het CJG Schijndel worden de ouders en kinderen begeleid als het gaat om opgroei- en
opvoedvragen. Er is geen eenduidige aanpak beschikbaar en tijdens de interviews zijn dan ook
verschillende manieren aan bod gekomen. De professionals werken voornamelijk op ervaring en
gebruiken methoden waar zij achter staan. Concluderend kan wel gesteld worden dat de
professionals die aangeven het oplossingsgericht werken te gebruiken en bijkomend de
motiverende gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie toepassen, voorafgaand aan de
begeleiding inzicht willen krijgen in het probleem, om zo de hulpvraag duidelijk te krijgen.
Kinderen krijgen begeleiding bij het CJG in de vorm van gesprekken, zij kunnen zo hun verhaal
kwijt en er wordt bekeken of het kind meer hulp nodig heeft. Heeft het kind meer problemen dan
wordt er doorverwezen naar een psycholoog of wordt er een individueel traject aangeboden. De
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professionals hebben verschillende meningen wat betreft hulp aan kinderen, de één vind dat het er
mag zijn en dat de ouders hulp moeten krijgen en andere zijn van mening dat ook de kinderen
hulp moeten krijgen. Spruijt & Kormos (2014) geven aan dat het voor een kind voornamelijk
belangrijk is dat het kind het verhaal kwijt kan en dat de ouders ervoor kunnen zorgen dat de
gevolgen zo laag mogelijk blijven. Wat betreft doorsturen zitten de professionals op een lijn en
geven zij allen aan dat ze voor de kinderen genoeg hulp beschikbaar hebben.
Bij de ouders ligt het meer uiteen qua vorm van begeleiding. Sommige professionals vragen zich af
of deze problematiek wel bij het CJG hoort. Er wordt een hulpvraag opgesteld aan de hand van een
klantplan en er wordt uitgegaan van de vragen van ouders. Er is afgesproken dat met de ouders 4
tot 5 gesprekken gevoerd mogen worden, maar er wordt aangegeven dat dit soms meer is. Het
kind wordt telkens betrokken bij de begeleiding en er wordt gewezen op het welzijn van de
kinderen. De verantwoordelijkheid wordt bij de ouders gelaten, er worden afspraken gemaakt en
de begeleiding vind onpartijdig plaats. Er wordt doorverwezen als het te lang duurt of na
verwachting teveel tijd in beslag gaat nemen. Het komt naar voren dat niet alle professionals
meteen doorverwijzen.
De professionals geven aan dat als zij problemen hebben zij veel andere professionals kunnen
bellen voor hulp en advies. Vooral de komst van het basisteam is een goede aanvulling, waarin
casussen overlegd worden en kennis gedeeld wordt. Concluderend kan gezegd worden dat alle
professionals bij zowel kinderen als de ouders handelen op basis van ervaring, dat er grove
afspraken liggen, maar dat bij elke professional de begeleiding er anders uitziet. De onderwerpen
die aan bod komen zijn redelijk overeenkomstig.
5.3 Wat zijn effectieve interventies in (echt)scheidingssituaties en welke zijn bruikbaar voor het
CJG Schijndel?
Voorafgaand aan dit onderzoek is besproken dat gekeken zou worden naar interventies ter
preventie, dus om problemen te voorkomen. En er zou gekeken worden naar methoden, die
ingezet kunnen worden als de problemen al spelen. Onder deze deelvraag wordt ingegaan op
interventies, waar complete programma’s mee worden bedoeld.
In het literatuuronderzoek kwam naar voren dat er drie verschillende interventies zijn voor
gezinnen in (echt)scheiding. Dit zijn groepsgerichte interventies voor kinderen, groepsgerichte
interventies voor ouders en mediation. Mediation is bekend bij het CJG en hier wordt naar
doorverwezen als bemiddeling nodig is. Schijndel kent tevens het programma STOP, Scheiden en
Transformatief Ouderschapsplan, vanuit topaze, waar mediation, pedagogische hulpverlening en
een netwerkberaad wordt gecombineerd. Het CJG verwijst veel door naar deze manier van
hulpverlening en momenteel wordt STOP onderzocht of het bewezen effectief is (Topaze, z.d.).
In de literatuur zijn groepsgerichte interventies voor kinderen opgezocht. Dit kan voor een kind
behulpzaam zijn doordat zij zo leren omgaan met de problemen en zien dat zij niet de enige zijn.
Vanuit de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn 3 erkende interventies gevonden voor
kinderen. Dit zijn; Kinderen in echtscheidingssituaties (KIES), Jes! Het brugproject en Stoere
schildpadden & Dappere dino’s. Het CJG was op dat moment bezig met het opzetten van een pilot
voor KIES. Deze interventie wordt aangeboden op veel scholen en CJG’s in andere gemeenten. De
professionals van het basisteam jeugd en gezin zijn enthousiast dat er een KIES groep wordt
gestart en vinden dit een goede aanvulling op het aanbod van het CJG. Deze interventie is dus
bruikbaar voor het CJG. Momenteel verloopt de aanmelding traag en wordt hiervoor nog naar
oplossingen gezocht. Bij het CJG in Sint-Oedenrode wordt deze KIES groep ook aangeboden, dit
wordt regionaal gedaan waardoor de opkomst hoger is. Zij zijn zeer positief over KIES en geven
aan resultaten te boeken.
Er zijn ook groepsgerichte interventies voor ouders gezocht die aan konden sluiten bij het CJG. Dit
betreffen Triple P Family Transitions, doordat alle professionals van het CJG al triple P geschoold
zijn en Ouderschap blijft een CJG module. De professionals hadden nog niet eerder van deze
interventies gehoord, maar gaven wel aan vaker groepsbijeenkomsten voor ouders te hebben
georganiseerd. De opkomst was toen zeer matig. In Sint-Oedenrode worden regionaal ook
groepsbijeenkomsten aangeboden en deze worden goed bezocht. Dit kan te maken hebben met de
anonimiteit, in Schijndel is de kans groter dat je bekende tegen komt. Deze twee interventies zijn
voor het CJG Schijndel te groot om zelfstandig uit te voeren, omdat de opkomst minimaal blijkt en
dit uit meer dan 4/5 gesprekken bestaat.
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5.4 Wat zijn bruikbare methoden voor het CJG Schijndel en welke methoden hanteren de
gemeenten Veghel en Sint-Oedenrode?
Zoals al eerder is besproken was het doel om de methoden met twee andere gemeenten te
vergelijken. Dit is helaas niet gelukt, waardoor hier alleen de aanpak van de gemeente SintOedenrode zal worden meegenomen.
In de literatuur komt vaak naar voren dat het belangrijk is om het welzijn van het kind centraal te
zetten en ouders en kinderen bewust te maken van de factoren die het probleem in stand houden.
Om ouders te motiveren is er een open dialoog nodig waarbij de kennis afgestemd kan worden op
de wensen en mogelijkheden van de ouders en kinderen. Motiverende gespreksvoering,
oplossingsgerichte therapie en een eigen krachtenconferentie zijn methoden die daarbij kunnen
helpen (Bartelink, 2011).
De motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte therapie zijn methoden die al naar voren
komen bij de respondenten. Afspraken worden gemaakt in overeenstemming met de ouders en
oplossingen worden vanuit de ouders zelf verkregen. Niet alle professionals gaven aan met deze
methode te werken, de basis lijkt bekend maar de overige technieken zijn een goede aanvulling
voor het CJG in Schijndel. De uitgangspunten van SOS vormen hierbij een mooie basis, doordat
gewerkt wordt aan een goede samenwerkingsrelatie. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden
met respect voor de beperkingen en nadruk op de sterkte punten van het gezin gelegd. De ouders
zijn expert van hun eigen leven, er wordt systeemgericht en met een meervoudige partijdigheid
begeleiding geboden (Sillevis, 2011). Deze uitgangspunten passen bij het CJG en worden deels al
uitgevoerd. De eigen krachtconferentie wordt in een vorm van een netwerkberaad, wat
vergelijkbaar is maar waar meer professionals aanwezig zijn, uitgevoerd door topaze in de module
STOP. Het CJG kan dit in samenwerking met topaze dus ook aanbieden.
In Sint-Oedenrode wordt op een andere manier hulp geboden dan in Schijndel. Indien de vragen
met licht pedagogisch hulp, volgends de methode van triple P, in 3 tot 4 gesprekken op te lossen
zijn doet het CJG dit zelf. Als de hulpvraag complex is, wat vaak het geval is bij gezinnen in
(echt)scheiding wordt de casus meteen opgepakt door het wijkteam. Het CJG in Sint-Oedenrode
maakt verder dus niet echt gebruik van methoden en verwijst deze gezinnen eerder door naar
andere organisaties. Er wordt hier aangeven dat duidelijk is wanneer doorverwezen moet worden
en waarnaar toe.
5.5 Wat verwachten ouders in (echt)scheidingssituaties die contact hebben (gehad) met het CJG
Schijndel van de professionals van het CJG Schijndel?
Deze deelvraag is opgesteld om ook de andere kant te bekijken. Wat vinden ouders zelf belangrijk
en hoe vinden zij de hulp die al geboden wordt. Er is alles aan gedaan om de enquête onder de
aandacht te brengen, maar helaas heeft dit geen resultaat opgeleverd. Hierdoor kan er geen
antwoord worden gegeven op deze deelvraag.
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6. Eindconclusie
De probleemstelling van dit onderzoek is ontstaan naar aanleiding van de transitie en
transformatie. Wat inhield dat de gemeente de jeugdzorg moest gaan organiseren en de
professionals hun werkwijze moesten aanpassen, waarbij eigen kracht, meer preventie,
normaliseren en een goede samenwerking onder het motto: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur centraal
stond. De gemeente Schijndel gaf zelf aan dat de professionals generalisten zijn op het gebied van
opvoeden en opgroeien en specialistische kennis hebben op hun eigen vakgebied. In combinatie
met de groeiende (echt)scheidingsproblematieken is hieruit de volgende probleemstelling ontstaan:
‘Hoe kunnen de professionals van het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel gezinnen in een
(echt)scheidingssituatie ondersteunen, zodanig dat het kind zich kan blijven ontwikkelen?’
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn alle professionals van het basisteam Jeugd en Gezin,
onderdeel van het CJG, in de mogelijkheid gesteld deel te nemen aan dit onderzoek, in de vorm
van een interview. Tevens is een interview gehouden met het CJG in Sint-Oedenrode en is een
literatuuronderzoek gedaan.
Het CJG is er voornamelijk voor het kind en concluderend kan gezegd worden dat het CJG in
Schijndel het voor het kind in een (echt)scheidingssituatie goed geregeld heeft. Het kind kan zijn
verhaal kwijt en er zijn genoeg doorverwijsmogelijkheden om het kind te helpen bij zijn/haar
individuele problemen die ontstaan zijn na de (echt)scheiding van hun ouders. Om het aanbod
compleet te maken wordt er door de professionals hard gewerkt om een KIES groep op te zetten,
zodat kinderen in contact komen met andere kinderen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Het is echter nog beter als het kind helemaal geen gevolgen heeft van de scheiding. Dit kunnen
alleen de ouders voorkomen. In de begeleiding aan ouders liggen de professionals niet allemaal op
een lijn. De gezinnen worden op verschillende momenten doorverwezen en de vraag blijft of de
ouders wel bij het CJG de ondersteuning moeten krijgen die zij nodig hebben. Dit kan voortkomen
uit de verschillende achtergronden van de professionals van het CJG. Sommige van hen hebben al
veel ervaring met gezinnen in (echt)scheiding en andere hebben een achtergrond, waarin
voornamelijk met jongeren is gewerkt en de echtscheidingen op de achtergrond meespeelde. Om
de gezinnen in (echt)scheiding goed te ondersteunen is het van belang dat zij de hulp bij de juiste
organisatie ontvangen, de organisatie met de meeste expertise op het gebied van de hulpvraag,
zodat de ouders goed en meteen geholpen kunnen worden. De professionals van het CJG zijn
daarbij van mening dat ieder op zijn/haar specialistische vakgebied moet kunnen werken, zolang
dit mogelijk is. Tevens wordt aangeven dat als de ouders op tijd hulp in schakelen de gevolgen
voor de kinderen beperkt blijven.
Om de ouders zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij zich ook aan de afspraken blijven
houden. Zijn het oplossingsgericht werken en de motiverende gespreksvoering goede methoden
om toe te passen, dit wordt deels al door de professionals gedaan. Dit werd voornamelijk aangeven
door de professionals die al meer ervaring hebben met gezinnen in (echt)scheiding. Uit het conflict
van de ouders blijven door middel van onpartijdigheid, de krachten van het gezin benutten en het
kind centraal zetten zijn daarbij goede uitgangspunten. Bij het CJG, waar voornamelijk de
opvoeding en het opgroeien centraal staat, moet ouders bewust worden gemaakt van de gevolgen
die de kinderen ondervinden van ouderlijke ruzies en loyaliteitsconflicten. Als ouders veel conflicten
met elkaar hebben, worden hun opvoedingscapaciteiten aangetast, waardoor het kind zich mogelijk
minder goed kan ontwikkelen.
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7. Discussie
In dit hoofdstuk zal door middel van de kwaliteitscriteria van onderzoek kritisch terug gekeken
worden op het uitgevoerde onderzoek. Deze criteria beschrijven hoe er naar de conclusies is
toegewerkt en wat er eventueel anders gedaan had kunnen worden (Verhoeven, 2011).

7.1 Kwaliteitscriteria van het onderzoek
7.2.1 Onafhankelijkheid
Dit houdt in dat het onderzoek onafhankelijk is van voorkeuren en meningen. Verder zijn ook de
invloeden van de onderzoeker niet meegenomen. Om dit te controleren moet het onderzoek
herhaalbaar zijn en bestaat er overeenstemming over de resultaten (Verhoeven, 2011). De
praktijkbegeleidster is in dit onderzoek niet geïnterviewd. Hierdoor kon zij objectief blijven en het
onderzoek mee de goede kant op sturen, door de topics mee door te nemen en het theoretisch
kader te controleren. Het onderzoek is hierdoor ook niet gestuurd door de opdrachtgever, haar
mening is buiten beeld gebleven. Het onderzoek is herhaalbaar, doordat de topics door middel van
literatuuronderzoek zijn opgesteld. Tijdens de interviews was het lastig om objectief te blijven,
doordat er met enthousiasme aan het onderzoek is gewerkt en ook de voorbeelden zeer
interessant waren. Verder is er een eigen mening gevormd die op sommige momenten naar voren
kwam in het interview. Er is hier wel bij vermeld dat het om een eigen mening ging, verkregen
vanuit het theoretisch kader, met de vraag wat de respondent ervan vond. In een volgend
onderzoek zal nog objectiever onderzocht moeten worden.
7.2.2 Toetsbaarheid van uitspraken
De resultaten van dit onderzoek moeten waarneembaar zijn in de werkelijkheid en de uitspraken
zijn hierbij toetsbaar (Verhoeven, 2011). De eigen mening van de onderzoeker speelt, zoals
hierboven ook al is beschreven, altijd mee. In dit onderzoek is dit op verschillende manieren
ondervangen. In het theoretisch kader is ervoor gezorgd dat alle uitspraken die gedaan zijn,
onderbouwd zijn met verschillende literatuurbronnen. Dit theoretisch kader is dus volledig op
waarheid geschreven. Door middel van de begripsafbakening en operationalisatie zijn de begrippen
aan de respondenten uitgelegd, waardoor iedereen hetzelfde begrip voor ogen had. Tevens zijn de
resultaten, verkregen uit de analyse, objectief geformuleerd. Alles wat in de resultaten vermeld
staat is verkregen uit de interviews. Interpretaties zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
7.2.3 Informativiteit
Alles moet zo nauwkeurig mogelijk geformuleerd worden, zodat bekend is wat onderzocht wordt.
Dit heeft voornamelijk te maken met de afbakening van het onderzoek, wie erbij betrokken worden
en waarop het onderzoek betrekking heeft (Verhoeven, 2011). De probleemstelling van dit
onderzoek is vaak besproken en vele vonden het woord ‘ontwikkeling’ onduidelijk. Er is besloten de
probleemstelling te laten staan zoals die in het onderzoeksplan beschreven staat, doordat alles met
oog op deze probleemstelling is onderzocht. Dit is zoveel mogelijk ondervangen door het woord in
de begripsafbakening duidelijk uit te leggen. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat dit een
heel breed onderzoek betreft. Het onderzoek doet uitspraak over alle soorten scheidingen in alle
vormen. De begeleiding aan gezinnen in (echt)scheiding die net gescheiden zijn ziet er anders uit
dan de begeleiding aan gezinnen in een vechtscheiding. Hiervoor is gekozen, omdat voorafgaand
aan het onderzoek niets bekend was over de werkwijze en dus niet geconcludeerd kon worden
waar het daadwerkelijke probleem lag. Het domein van dit onderzoek is dus groot en om het
specifieker en daardoor nauwkeuriger te maken is verder onderzoek wenselijk.
7.2.4 Generaliseerbaarheid
In een onderzoek wordt vaak uitspraak gedaan over een grotere groep dan die daadwerkelijk
onderzocht wordt. Bij kwalitatief onderzoek wordt vaak gestreefd naar inhoudelijke generalisatie.
Dat houdt in dat er vergelijkbaarheid van de resultaten is in vergelijkbare situaties (Verhoeven,
2011). In dit onderzoek kan uitspraak gedaan worden over het CJG in Schijndel en dan
voornamelijk over het basisteam jeugd en gezin. Deze professionals hebben allemaal de kans
gekregen mee te werken aan dit onderzoek. Deze resultaten kunnen deels worden ingezet voor
andere onderwerpen, maar niet voor andere CJG’s, doordat iedere CJG anders is ingericht. Doordat
in dit onderzoek gestreefd is om de mening van de gezinnen zelf erbij te betrekken, maar dit niet is
gelukt. Kan er geen uitspraak gedaan worden over de gezinnen in (echt)scheiding. Het probleem is
vanuit een kant bekeken en om dit te optimaliseren is er onderzoek nodig naar de mening van de
gezinnen in (echt)scheiding.
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7.2.5 Validiteit
Hierbij wordt bekeken of het onderzoek vrij is van systematische fouten en dit hangt samen met de
geldigheid en zuiverheid van de resultaten. Hierbij worden de interne validiteit, de externe validiteit
en de begripsvaliditeit bedoeld. Allereerst zal in worden gegaan op de interne validiteit. Dit houdt in
dat de juiste conclusies getrokken kunnen worden (Verhoeven, 2011). Tijdens dit onderzoek
hebben zover bekend geen grote veranderingen plaatsgevonden. De respondenten zijn in een korte
periode in dezelfde omstandigheden geïnterviewd, waardoor dit bevorderend is voor de validiteit.
Er is tijdens de interviews veel doorgevraagd, zodat er duidelijke antwoorden naar boven kwamen.
Tijdens het analyseren en beschrijven van de resultaten zijn de resultaten objectief beoordeeld,
waardoor er geen interpretaties aan zijn toegevoegd. De conclusies bestaan uit een combinatie van
het literatuuronderzoek en de interviews, waardoor gecontroleerd is of de conclusies getrokken
kunnen worden. De literatuur die tijdens dit onderzoek gebruikt is was op dat moment actueel.
Doordat de transitie in werking is getreden en 2015 een overgangsjaar is, kan het zijn dat dit
onderzoek literatuur bevat die alweer veranderd is.
Bij de externe validiteit wordt gekeken of de steekproef ook daadwerkelijk iets kan zeggen over de
gehele populatie. Bij kwalitatief onderzoek wordt meer gekeken naar de inhoudelijke reikwijdte en
of het onderzoek generaliseerbaar is voor andere situaties (Verhoeven, 2011). Dit is hierboven bij
generaliseerbaarheid verder uitgewerkt.
Als laatste is er de begripsvaliditeit, hierbij wordt gekeken naar de meetinstrumenten. Dit heeft
voornamelijk betrekking op de begrippen en of deze goed zijn omschreven, zodat iedereen
hetzelfde voor ogen heeft (Verhoeven, 2011). In dit onderzoek is voornamelijk het begrip
(echt)scheiding uitgelegd. Bij de vraag hoe om gegaan wordt met de gevolgen van de scheiding en
wat voor conflicten er spelen zijn telkens voorbeelden genoemd, zodat de respondent wist wat
bedoeld werd. Hierdoor werd de respondent wel een kant op gestuurd, maar werd wel bij elke
respondent hetzelfde antwoord verkregen. Om het onderzoek nog duidelijker en specifieker te
maken had het onderzoek van begin af aan beter afgebakend moeten worden, zodat ingezoomd
kon worden op een deel. Het onderzoek was dan meer valide geweest.
7.2.6 Betrouwbaarheid en bruikbaarheid
Voornamelijk toevallige fouten in de opzet en tijdens het onderzoek kunnen de betrouwbaarheid
van het onderzoek aantasten. Het onderzoek moet daarbij ook herhaalbaar zijn. Het is van belang
dat er ook gekeken wordt naar de bruikbaarheid van het onderzoek, dus of de
onderzoeksresultaten ingezet kunnen worden (Verhoeven, 2011). De betrouwbaarheid is in de
onderzoeksopzet al verantwoord en zal hier kort herhaald worden. De interviews zijn opgenomen
en verbatim uitgewerkt, tevens zijn de uitgewerkte interviews indien wenselijk teruggestuurd naar
de respondenten, zodat deze gecontroleerd konden worden. Wat vooraf niet voorzien kon worden,
is de weinige respons op de enquêtes. Triangulatie, waar in de onderzoeksopzet naar gestreefd
werd, bevorderd de betrouwbaarheid van het onderzoek (Verhoeven, 2011). De probleemstelling
wordt zo op verschillende manieren en in dit onderzoek van verschillende kanten belicht, waardoor
er een volledig antwoord gegeven kan worden. Doordat de enquêtes niet meegenomen kunnen
worden in het antwoord op de probleemstelling tast dit de bruikbaarheid van het onderzoek aan.
De enquêtes konden namelijk ingezet worden als een stuk feedback en de hulpverlening kon dan
nog beter worden ingezet, doordat bekend zou zijn wat de gezinnen zelf verwachten van de
professionals. Nu zijn alleen de professionals van het CJG zelf meegenomen in dit onderzoek,
waardoor het onderzoek zeker bruikbaar is om de werkwijze aan te passen en te verbeteren. De
problemen waar de professionals tegen aanlopen zijn meegenomen en verschillende werkwijzen
zijn geanalyseerd. Hierdoor kan een betrouwbaar en bruikbaar antwoord op de conclusie gegeven
worden, waaruit verschillende aanbevelingen zijn geformuleerd. Door de onderzoeker is op dit
gebied geprobeerd de bruikbaarheid van het onderzoek zo hoog mogelijk te houden door de
aanbevelingen deels uit te werken. Zo is er een folder ontworpen die vrijwel meteen uitgegeven
kan worden, is er een stroomschema gemaakt en zijn de belangrijkste bevindingen samengevat,
zodat de professionals snel en gemakkelijk de juiste informatie kunnen vinden.
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8. Aanbevelingen
Na aanleiding van het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek zijn hierboven de conclusies
weergegeven. Op basis hiervan zijn er een aantal aanbevelingen die gedaan kunnen worden. Deze
aanbevelingen komen voort uit het onderzoek.
8.1 Ouders op een laagdrempelige manier bereiken
Voor ouders is het vaak een hele stap om hulp te vragen. Bij gezinnen in (echt)scheiding is het
naar voren gekomen dat sommige ouders vroeg hulp zoeken, maar dat de meeste
(echt)scheidingen al uit de hand zijn gelopen voordat ze hulp gaan zoeken. Om deze drempel zo
laag mogelijk te houden is er hulpverlening via internet. Mensen schamen zich voor hun problemen
en vinden het daardoor lastig hulp te vragen, door hulp via internet te bieden kunnen zij in eerste
instantie anoniem blijven en zo langzaam wennen aan de hulpverlening (Veenkamp, 2009). Op de
site van het CJG zou dus een chatforum kunnen komen om zo ook de mensen online te kunnen
helpen. Een kopje met veel gestelde vragen is hiervoor ook al een aanvulling, doordat er dan al
een kort antwoord op de vraag gegeven wordt en de mensen zien dat de vraag vaker voorkomt.
Door een medewerker hiervoor verantwoordelijk te maken wordt de site bijgehouden en worden de
vragen snel beantwoord, waarnaar zij ook voor een gesprek uitgenodigd kunnen worden.
8.2 Meer preventie
Als ouders eerder bereikt worden voor de hulpverlening, bijvoorbeeld door de hier bovenstaande
aanbeveling, kunnen zij eerder geholpen worden, worden problemen eerder gesignaleerd en
kunnen ergere problemen worden voorkomen. Een andere manier hiervoor is het verspreiden en
aanbieden van folders op vindplaatsen zoals, de bibliotheek, de gemeente, sportclubs e.d. Hoewel
er tegenwoordig vraaggericht gewerkt moet worden, moeten mensen wel weten wat je te bieden
hebt. Het is hierbij belangrijk dat de ouders weten dat het CJG er is en wat zij kunnen bieden,
maar ook wat zij nu al kunnen doen om de gevolgen voor de kinderen zo laag mogelijk te houden.
Om hier een start mee te maken is de tekst voor twee folders opgesteld. Eén folder geeft algemene
informatie voor ouders die zijn gescheiden of willen gaan scheiden. Deze is terug te vinden in
bijlage D. Tevens is er een folder opgesteld voor de K.I.E.S. groep, zodat deze bekender wordt.
Hierin staat wat deze groep inhoud en er wordt ook verwezen naar de hulpverlening voor de
ouders. Deze folder is terug te vinden in bijlage E. De informatie die de hulpverleners nu aan de
ouders geven is alleen terug te vinden op internetsites of boeken waar naar verwezen kan worden.
Het is voor de ouders dan een stap om dit ook echt te gaan doen. Dit zou ondervangen kunnen
worden door informatieboekjes mee te geven waarin de belangrijkste informatie nogmaals
beschreven staat, met tips om alles beter te laten verlopen. Voor andere vragen zouden er ook
folders kunnen komen, onderwerpen zouden kunnen zijn; peuterpubertijd, roken, alcohol en drugs
en de sociale vaardigheidstraining.
8.3 Een lijn trekken in de begeleiding naar ouders
Zoals in de conclusie naar voren kwam werken de professionals van het CJG op verschillende
manieren met verschillende methoden. Dit is geen probleem als de ouder ermee geholpen is. De
ouders worden tevens op verschillende momenten doorverwezen, de ene professional probeert heel
veel zelf terwijl de andere professional eerder doorverwijst. Dit is lastig, doordat het zo niet
duidelijk is wanneer en waarheen nou doorverwezen moet worden. Om dit te verbeteren is er een
schema opgesteld, waarin duidelijk de stappen staan aangegeven. In dit schema is te vinden hoe
de hulpverlening er grofweg uitziet en wanneer en naar welke organisatie doorverwezen kan
worden. Dit schema is doorgesproken met de praktijkbegeleidster, wie het door heeft gesproken
met de coördinator van het basisteam jeugd en gezin. Om het schema optimaal in werking te
stellen is het van belang dat dit nog wordt doorgesproken met T. Boselie, de beleidsmedewerker
welzijn van de gemeente Schijndel. Het schema zou dan in het basisteam geïmplementeerd
moeten worden, zodat alle professionals er van op te hoogte zijn en uitgelegd kan worden wat de
stappen inhouden. Om dit optimaal in werking te kunnen laten treden zouden de taken voor alle
organisaties beter bekend moeten zijn. Wat is nou de taak van het CJG en wat hoort bij het
Juvans. Dit zou in het basisteam besproken kunnen worden, zodat alle professionals er invloed op
hebben en hun mening kunnen geven. Het schema is hierbij een handvat om de doorverwijzing te
optimaliseren. Dit schema is bijgevoegd in bijlage F.
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8.4 Theoretische kennis
Na aanleiding van de interviews kan niet met zekerheid gezegd worden of alle theoretische kennis
bij de professionals aanwezig is. Doordat het eindrapport een groot verslag is en de professionals
het druk hebben, is ervoor gekozen om de belangrijkste resultaten te vermelden in 2 pagina’s. Dit
is terug te vinden in bijlage G. De kans is zo veel groter dat de professionals het ook daadwerkelijk
doorlezen. Het echte verslag wordt bijgevoegd, zodat ook het hele onderzoek geraadpleegd kan
worden. Dit is van belang, doordat uit actueel onderzoek van juriste Marit Tomassen, is gebleken
dat door het ingevoerde ouderschapsplan het aantal conflicten tussen de ex-partners niet is
afgenomen. In dit onderzoek is een vergelijking met het buitenland gemaakt. In de Amerikaanse
staat Oregon worden scheidende ouders verplicht een korte cursus te volgen, waarin de mogelijke
gevolgen voor de kinderen aan bod komen en de ouders geïnformeerd worden over de schade die
zij aanrichten door de vele conflicten. Het is nog niet wetenschappelijk onderzocht, maar de ouders
reageren wel heel enthousiast (Stoffelen, 2015). Om de theoretische kennis van de professionals
nog meer te verversen wordt er gewezen op de richtlijnen jeugdhulp die momenteel worden
opgesteld. Hierin staat actuele theoretische kennis met onderzoeksresultaten.
8.5 Feedback vragen aan de gezinnen in (echt)scheiding
Door middel van de enquête is er naar gestreefd om de gezinnen in (echt)scheiding bij het
onderzoek te betrekken. Dit is helaas niet gelukt. Dit ligt voor een deels aan het gevoelige
onderwerp wat geconcludeerd kan worden, doordat er wel een aantal enquêtes verstuurd zijn. En
deels aan de professionals, doordat niet bekend is of deze enquêtes überhaupt wel verstuurd zijn.
Het is belangrijk om feedback van deze gezinnen te ontvangen, doordat zij professionals zijn op
het gebied van hulp ontvangen. Zij kunnen aangeven wat zij van de hulpverleners nodig hebben.
Zo kan de hulpverlening aan deze gezinnen geoptimaliseerd worden. Dit kan ondervangen worden
door vooraf, tijdens en na de begeleiding een enquête in te laten vullen of mondeling af te nemen.
De ouders kunnen dan onafhankelijk van elkaar invullen wat zij prettig vinden en nodig hebben
tijdens de begeleiding. De hulpverlening kan hierop aangepast worden, waardoor de gezinnen
voornamelijk de begeleiding krijgen die zij nodig achten, zij komen immers ook met de hulpvraag.
8.6 Vervolgonderzoek
Tijdens dit onderzoek is een paar keer de vraag ontstaan of de hulpverlening aan gezinnen in
(echt)scheiding ook echt bij het CJG past. De problematieken rondom de echtscheiding veranderen
telkens, waardoor het lastig is om de hulpverlening af te sluiten en het een langdurig proces wordt.
In Sint-Oedenrode worden deze gezinnen voornamelijk doorverwezen en in Schijndel worden deze
gezinnen eerst zelf geholpen. Het is goed om te onderzoeken wat de rol van het CJG nou precies is
rondom de gezinnen in (echt)scheiding, zodat de gezinnen de juiste hulp krijgen die hun
problemen verhelpt. Dit probleem is nu gedeeltelijk opgevangen door een schema te maken,
waarin aangegeven wordt wanneer en naar welke instelling de gezinnen doorverwezen worden.
Tevens is het dan belangrijk om de verschillende vormen scheiding verder te onderzoeken. Een
gezin dat net gescheiden is heeft behoefte aan andere vormen van hulpverlening dan een gezin in
een vechtscheiding. Het hulpaanbod kan dan ook hierop afgestemd worden.
Tevens is een aantal keer naar voren gekomen dat het generalistisch werken niet wordt toegepast
en dat dit eigenlijk ook niet haalbaar is omdat iedereen andere expertise en andere interesses
heeft. Er zou onderzocht kunnen worden waarom er is gekozen om in 2015 weer meer
generalistisch te werken en waarom dit niet tot uiting komt in de instellingen.
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Bijlage A: De topiclijst
Algemeen:





Ervaring echtscheiding
Binnenkomst
Gespreksmethoden
(generalistisch werken, later toegevoegd)

Kinderen:








Begeleiding + onderwerpen
Doorverwijzing
Problemen van kinderen
Hoeveel contact
Welke problemen loop je tegenaan
Wat ontbreekt
Ervaring

Ouders:











Soort scheiding
Begeleiding + onderwerpen
Doorverwijzing
Apart of samen begeleiden
Hoe betrek je de kinderen in gesprekken
Problemen van ouders
Welke problemen loop je tegenaan
Wat ontbreekt
Interventies
ervaring
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Bijlage B: De enquête
Geachte ouder,
Op het moment voer ik een onderzoek uit bij het Centrum Jeugd en Gezin. Dit onderzoek gaat over
de begeleiding aan ouders en kinderen in een (echt)scheiding. Ik onderzoek hoe de professionals
van het CJG u als ouder en uw kinderen het beste kunnen ondersteunen. Onder het CJG vallen in
dit onderzoek ook MEE, Juvans, de Huisarts en de GGD. Hierbij hoor ik graag u ervaring en
mening. U weet namelijk als geen ander hoe de begeleiding van het CJG tijdens uw (echt)scheiding
is verlopen, wat u goed vond gaan en wat u liever anders had gezien. U kunt de enquête volledig
anoniem invullen.
Algemene vragen:
1. Wat is u geslacht?
 Man
 Vrouw
2. Hoe oud bent u?
…………………
3. Hoeveel jaar geleden bent u gescheiden?
…………………
4. Hoe oud zijn uw kinderen?
……………………………………………
5. Heeft u contact met uw kinderen?
 Ja, ……………………………keer per week
 Ja, ……………………………keer per maand
 Ja, d.m.v. het co-ouderschap
 Nee, door de scheiding heb ik geen contact meer met mijn kinderen
 Nee, door een andere rede heb ik geen contact meer met mijn kinderen
6. Hoe bent u in contact gekomen met het CJG?
 Via school
 Via de huisarts
 Via vrienden/familie
 Via het internet
 Anders namelijk,……………………………………………
7. Vind/vond u het duidelijk wat het CJG voor u en uw kinderen kon betekenen met
betrekking tot de (echt)scheiding?
 Ja
 Nee
8. Heeft u nu nog contact met het CJG over uw (echt)scheiding?
 Ja
 Nee
9. Opmerkingen:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Inhoudelijke vragen:
10. Hoe hebben uw kinderen de scheiding verwerkt?
 Goed
 Matig
 Slecht
 Zeer slecht
 Weet ik niet
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11. Hoe was/is de ondersteuning van het CJG aan uw kinderen?
 Goed
 Matig
 Slecht
 Zeer slecht
12. Hoe vaak zagen/zien uw kinderen de begeleiders van het CJG?
 1 keer per week
 2 keer per week
 1 keer per 2 weken
 1 keer per 3 weken
 1 keer per maand/4 weken?
 Anders namelijk, …………………………………
13. Was/is dit voldoende?
 Ja
 Nee
14. Welk gedrag heeft u na de scheiding bij uw kinderen gezien?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Slechtere concentratie en daardoor slechtere schoolprestaties
 Onzeker, teruggetrokken
 Agressief/problematisch gedrag
 Angstig/depressief gedrag
 Minder goed contact met leeftijdgenoten
 Boos naar beide- en/of een van de ouders
 Anders namelijk, ……………………………………………………………………………………………
15. Had dit te maken met de scheiding?
 Ja
 Nee
 Weet ik niet
16. Zijn deze gedragingen verbeterd/verdwenen na de begeleiding van het CJG?
 Ja
 Nee
17. Welke begeleiding is volgends u helpend voor uw kinderen?
 Begeleiding in een groep
 Individuele begeleiding
 Een combinatie van beide
18. Hoe was de relatie met uw ex-man/ex-vrouw toen uw besloot te gaan scheiden?
 Goed
 Matig
 Slecht
 Zeer slecht
19. Woonden u en uw ex-partner al apart toen u bij het CJG kwam?
 Ja
 Nee
20. Hoe is de relatie met uw ex-partner nu?
 Goed
 Matig
 Slecht
 Zeer slecht
21. Vind/vond u individuele begeleiding of begeleiding gezamenlijk met uw ex-partner
effectiever?
 Individuele begeleiding
 Begeleiding gezamenlijk met ex-partner
 Een combinatie van beide
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22. Hoe vaak zag/ziet u de begeleiders van het CJG?
 1 keer per week
 2 keer per week
 1 keer per 2 weken
 1 keer per 3 weken
 1 keer per maand/4 weken?
 Anders namelijk, …………………………………
23. Was/is dit voldoende?
 Ja
 Nee
24. Wat helpt/hielp voor u?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Een luisterend oor
 Opdrachten meekrijgen
 Opdrachten in overleg afspreken
 Afspraken maken met ex-partner
 Communicatie adviezen, waardoor ik beter met mijn ex-partner kon praten
 Bemiddeling tussen mij en mijn ex-partner
 Informatie over de gevolgen voor de kinderen
 Praktische hulp (opstellen ouderschapsplan, informatie geven)
 Hulp bij de opvoeding van de kinderen
 Het kind centraal zetten
 Anders namelijk, ……………………………………………………………………………………………
25. Hoe heeft u de scheiding verwerkt?
 Goed
 Matig
 Slecht
 Zeer slecht
26. Wat had beter gekund in de begeleiding van het CJG?
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
 Een luisterend oor bieden
 Meer praktische hulp (opstellen ouderschapsplan, informatie geven)
 Meer hulp bij de opvoeding van de kinderen
 Meer informatie over de gevolgen voor de kinderen
 Meer bemiddeling tussen mij en mijn ex-partner
 Meer communicatie adviezen, waardoor ik beter mijn ex-partner kan praten
 Meer concrete afspraken tussen mij en mijn ex-partner maken
 Meer gezamenlijk afspraken maken
27. Welke begeleiding is volgens u helpend?
 Begeleiding in een groep
 Individuele begeleiding
 Een combinatie van beide
28. Welk cijfer zou u de begeleiding van het CJG geven?
………………………………
Overige opmerkingen (Tips/adviezen voor de begeleiding van het CJG):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Hartelijk dank voor u medewerking!
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Bijlage C: Mogelijke gevolgen van echtscheiding op het
kind
(Van der Molen, Perreijn & Van den Hout, 2007)

Kind 0-2 jaar



Het jonge kind heeft geen taal tot haar beschikking, reageert op stress en spanning, door meer
te huilen.
Het kind is extra kwetsbaar. Wanneer een van de ouder niet meer thuis is en het kind iedere
week een lange reis moet maken naar een ander huis, is er sprake van een verlieservaring die in
de ontwikkeling van het kind lang kan doorwerken. Kind voelt dat vaste ritmes veranderen.







Gemis van een tweede verzorgende ouder.
Kind vangt ook negatieve signalen van de ouder(s) op en associeert die op onbewust niveau met
negatieve gevoelsbeleving over zichzelf en de ouder(s).
Kind krijgt niet de mogelijkheid om beide ouders in gelijke mate als ouder te beleven.
Ouder(s) zijn emotioneel minder beschikbaar, minder sensitief en minder responsief.
Hechtingsproces loopt risico.

Peuter 2-4 jaar




Minder kans om zich te kunnen identificeren met beide ouders in hun ouderrol.
Risico dat kind de reden van echtscheiding aan zichzelf relateert.
Ouders kampen zelf met moeite (angsten) om greep te krijgen op hun eigen wereld die net is
ingestort. Deze angst beïnvloedt mogelijke typische angsten van de peuter.

Kleuter 4-6 jaar








Legt de schuld van de scheiding bij zichzelf.
Interpreteert het vertrek van ouder als persoonlijke afwijzing.
Boosheid wordt elders geuit.
Is bang om andere ouder ook te verliezen.
Vertoont regressieverschijnselen.
Valt vooral terug op fantasie en magisch denken.
Heeft veel vragen over de toekomst.

Jong basisschoolkind 6-9 jaar







Kind maakt zich zorgen om ouder(s), gaat ouder tevreden stellen en zich aanpassen.
Prille identificatie met de ouder die het meest slachtoffer van de situatie is.
Risico op parentificatie (identificatie met de ouders).
Risico op slechte schoolprestaties als gevolg van een verstoring van het basale leerproces.
Eventueel schoolwisseling door echtscheiding/verhuizing midden in het basale leerproces.
Kind moet mogelijk stoppen met deelname aan clubs of hobby’s door financiële teruggang gezin.
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Ouder basisschool kind 9-12 jaar








Zoekt compensatie buiten het gezin.
Verdriet en onbegrip omdat het ziet dat andere gezinnen nog wel intact zijn.
Voelt zich in de steek gelaten door ouder(s).
Kan scheiding rationeel wel begrijpen, maar emotioneel nog niet verwerken.
Ontwikkelt coping mechanismen om emotioneel overeind te blijven.
Verliest in geval van verhuizing vaste vriendjes.
Verliest door financiële teruggang deelname aan clubs, en dergelijke.

Jonge puber 12-14 jaar











Emotionele verwarring.
Wendt zich vervroegd af van het gezin.
Vertoont vooral problemen als ouder(s) nieuwe relatie aangaat.
Zoekt elders steun.
Zet zich heftig af zonder compensatie.
Sneller geneigd partij te kiezen, polarisatie.
Verandering in eigen ontluikende seksualiteit, of sneller of afhoudender.
Risico op horizontale relatievorming tussen ouder(s)-kind.
Minder sociale controle op het kind.
Sneller kans op afglijden.

Oudere puber 14-17 jaar










Schaamte.
Versterkte onzekerheid.
Boosheid.
Legt schuld bij de initiërende partij.
Versnelde losmaking van thuis.
Verlies van ontzag, respect voor ouders.
Aanpassingsproblemen.
Minder toezicht van ouders op de jongere.
Sneller afglijden.

Adolescent 17-20 jaar








Regressie.
Reactieformatie (bijvoorbeeld angst wegbluffen).
Overmatige aanpassing.
Compensatie.
Rationalisatie.
Ontkenning/verdringing.
Polarisatie.
Geraadpleegd op: http://www.nji.nl/Mogelijke-effecten-van-echtscheiding-op-het-kind
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Bijlage D: Algemene folder
(echt)scheiding

Als je gaat scheiden veranderd er veel voor jou en voor de
kinderen. Je krijgt te maken met veel dingen die geregeld
moeten worden, maar ook je kind krijgt de gevolgen mee van de
scheiding. Daarom is het voor jou maar ook voor de kinderen van
belang dat het zo goed mogelijk geregeld wordt.

Waar kan het CJG u bij helpen?
Wij kijken samen met jou waar je tegen aanloopt, waar je sterke
kanten liggen en wat je graag wilt veranderen. Past jouw vraag
niet helemaal bij het CJG? Dan zorgen wij ervoor dat je bij de
juiste organisatie komt, zodat je dit niet zelf hoeft uit te zoeken.

Het CJG is er dus voor:







Doorverwijzing naar de goede organisatie
Het met jou zo goed mogelijk regelen van de scheiding
voor de kinderen
Helpen bij alle vragen
Helpen als je wilt gaan scheiden
De gevolgen van de scheiding zo laag mogelijk houden

Wat is van belang voor de kinderen
Voor kinderen gaat er praktisch veel veranderen, hun veilige
thuis valt uit elkaar en de kinderen moeten het nieuwe
gezinsleven gaan aanvaarden. Als ouder wil je natuurlijk het
beste voor je kind! Kinderen hebben in deze onzekere en
moeilijke periode behoefte aan voorspelbaarheid, dit geeft
namelijk een veilig gevoel. Het is van belang dat je, je kind
duidelijkheid geeft. Hij of zij heeft veel vragen over de scheiding
en wil graag zijn/haar verhaal kwijt, het is voor je kind fijn als je
de tijd neemt en echt naar hem/haar luistert. Tevens is het van
belang dat jij en je ex-partner blijven communiceren en goede
afspraken maken. Kinderen worden verdrietig, boos en angstig
als ouders telkens ruzie maken.

Contact met beide ouders
Het is voor een kind belangrijk contact te hebben met beide
ouders. Ze houden immers van papa en van mama, kinderen
willen en kunnen niet kiezen!

Duss…
Als er weinig veranderingen voor de kinderen zijn, geen
conflicten tussen de ouders en een goede band met de ouders
wordt de kans op problemen bij de kinderen verkleint. Humor,
interesse, geen ruzie in het bijzijn van de kinderen zijn
bijkomende positieve factoren. Probeer het verder voor de
kinderen zo normaal mogelijk te houden.

Help kinderen in echtscheidingssituaties
Ook voor kinderen kunnen wij veel doen. Wij kunnen kinderen
een luisterend oor bieden, zodat zij hun verhaal kwijt kunnen.
Bieden individuele gesprekken en hebben een spel- en
praatgroep waar het kind zijn verhaal kwijt kan bij andere
kinderen in dezelfde situatie.
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Bijlage E: K.I.E.S. folder

Na de scheiding zitten kinderen met veel vragen:
Waarom houden papa en mama niet meer van
elkaar? Ben ik niet lief genoeg geweest? Is mama
boos op mij, omdat ik nu bij papa woon?

Spel- en praatgroep K.I.E.S.
Als ouder wil je dat je kind zo min mogelijk last heeft van een
echtscheiding. Maar hoe begeleid je je kind in deze lastige tijd?
In de spel- en praatgroep ‘Kinderen in Echtscheiding Situaties’
(K.I.E.S.) Komen kinderen in contact met andere kinderen die
een scheiding van hun ouders meemaken. Zij kunnen zo hun
verhalen delen en vertellen wat ze moeilijk en lastig vinden.
Kinderen leren in deze groep de scheiding van hun ouders beter
te begrijpen, ermee om te gaan en te verwerken.
Wat is






K.I.E.S.?
Een wetenschappelijk onderbouwde spel- en praatgroep
Voor kinderen van 8 tot 14 jaar in echtscheidingssituaties
Begeleiding door een speciaal opgeleide K.I.E.S.-coach
8 groepsbijeenkomsten
Wordt gegeven bij het CJG in Schijndel

Is K.I.E.S. iets voor uw zoon of dochter?
Deze spel- en praatgroep is nuttig voor jouw zoon of dochter als
je onlangs gescheiden bent, maar ook als dit al even geleden is.
Weet je niet zeker of jouw kind geholpen is met de K.I.E.S.
groep? Neem dan contact op met het CJG Schijndel. Wij kunnen
samen met jou bekijken of K.I.E.S. aansluit bij jouw wensen,
extra informatie geven en jouw kind aanmelden voor deze groep.
Om je kind aan te melden of vragen te stellen kun je vrijblijvend
bellen naar: 073-5432196 of je vraag in een mail sturen naar:
info@cjgschijndel.nl.
Voor meer informatie over het CJG in Schijndel kun je ook
terecht op www.cjgschijndel.nl
Het CJG is er ook voor jou!
Ben je zelf gescheiden of denk je er over na om te scheiden, ook
dan kan het CJG helpen. Wij kunnen helpen bij al je vragen. Hoe
kun ik het de kinderen het beste vertellen? Wat zijn de gevolgen
voor de kinderen en hoe kan ik deze voorkomen? Hoe kan ik mijn
kind nu het beste opvoeden? En alle andere vragen rondom het
opvoeden en opgroeien van de kinderen. Past je vraag beter bij
een andere organisatie? Geen probleem! Dan zorgen wij er
samen met jou voor dat je doorverwezen wordt naar de juiste
organisatie die je het beste kan ondersteunen in deze moeilijke
periode.

Voor de ouders wordt er vooraf een algemene
informatiebijeenkomst georganiseerd en achteraf is er een
evaluatiebijeenkomst. Ouders en kinderen leren elkaar zo beter
begrijpen, waardoor gesprekken makkelijker worden.
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Bijlage F: Doorverwijs schema
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Bijlage G:
Samenvattend document
Transitie: Gemeente is verantwoordelijk voor alle
jeugdhulp. Vrijwillige en gedwongen jeugdzorg.
Jeugdhulpplicht  de gemeente moet de jeugdige de
hulp geven die zij nodig hebben.
Transformatie: positief jeugdbeleid, wat hebben
jongeren nodig voor een positieve ontwikkeling.
Gewoon opgroeien en positief opvoeden, wat kunnen
ouders zelf bieden. Op een positieve manier
ondersteunen. Eigen kracht van het kind en het eigen
netwerk inschakelen.

‘Hoe kunnen de professionals van het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel gezinnen in een
(echt)scheidingssituatie ondersteunen, zodanig dat het kind zich kan blijven ontwikkelen?’

Nieuwe jeugdwet:

Meer preventie
 Normaliseren

Sneller jeugdhulp
op maat, dicht bij
huis
Samenwerking:
1 gezin
1 plan
1 regisseur

70.000 kinderen maken per jaar een
(echt)scheiding mee
Aantal
(echt)scheidingen
neemt toe
Schijndel: 23.360 inwoners, waarvan
6% gescheiden is.
9.740 huishoudens, waarvan 38%
kinderen heeft.

jeugdzorg
Lokale
voorzieningen +
CJG

Zorg
aanbieders

Het gehele onderzoek is
natuurlijk ook beschikbaar
Rachel van Roosmalen
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Wat is de huidige aanpak in begeleiding van
(echt)scheidingssituaties bij CJG Schijndel?

Wat zijn de gevolgen op kinderen in (echt)scheidingssituaties?
Iedereen verwerkt een scheiding op zijn/haar eigen manier. Het is belangrijk
kinderen op de hoogte te stellen van wat er gaat veranderen  geeft een gevoel
van veiligheid. Als ouders goed blijven communiceren, goede afspraken maken en
zich hier ook aan houden, blijven de gevolgen voor de kinderen beperkt.
Bij contact met de ouders is niet de hoeveelheid van belang maar de kwaliteit van
het contact.
Kinderen worden verdrietig, boos en angstig als ouders ruzie maken
Gevolgen: lager opleidingsniveau, meer internaliserende- en/of externaliserende
problemen, minder contact met de ouders, meer problemen met vriendschaps- en
liefdesrelaties en groter eigen scheidingsrisico.
Loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en huiselijk geweld en kindermishandeling



Er wordt gewerkt op basis van ervaring en er wordt gebruik gemaakt van
verschillende methoden: triple P, oplossingsgericht werken, motiverende
gespreksvoering en cognitieve gedragstherapie.

Hulpvraag in kaart brengen door inzicht te krijgen in het probleem, uitgaan
van de vragen van ouders, de verantwoordelijkheid bij de ouders laten.

Voor kinderen zijn er genoeg mogelijkheden! Luisterend oor bieden,
individuele begeleiding en de KIES groep

Hoort de begeleiding aan ouders in (echt)scheiding wel bij het CJG?? Er zijn
verschillende momenten waarop doorverwezen wordt.

Bij problemen  kunnen andere professionals worden gebeld voor hulp en
advies. De komst van het basisteam is een goede aanvulling.
 alle professionals werken bij zowel kinderen als de ouders op basis van ervaring, er
liggen grove afspraken, maar bij elke professional ziet de begeleiding er anders uit.

Wat zijn effectieve interventies in (echt)scheidingssituaties
en welke zijn bruikbaar voor het CJG Schijndel?
Help kinderen in echtscheidingssituaties  K.I.E.S.

Er wordt enthousiast gereageerd door de professionals

Preventieve spel- en praatgroep voor kinderen
o Problemen als gevolg van de (echt)scheiding voorkomen
o Leren omgaan met de veranderende situatie
o Eventuele problemen zo vroeg mogelijk signaleren
o Herkenning vinden, grip krijgen op je eigen leven, hulp krijgen van de
omgeving en het verwerken van de scheiding

Zie de nieuwe folder over K.I.E.S.
In Sint-Oedenrode wordt bij het CJG hulp aan gezinnen in (echt)scheiding
geboden op basis van triple P in 3/4 gesprekken. Kinderen gaan vrijwel meteen
door naar de KIES groep. Complexe casussen, ook bijna alle scheidingsvragen,
gaan meteen door naar het sociaal team en worden hier verdeeld. Er worden
huisbezoeken gepland en bekeken wat het gezin nodig heeft.

Wat zijn bruikbare methoden voor het CJG Schijndel?






Welzijn van het kind centraal zetten, ouders bewust maken van de factoren
die het probleem in stand houden.
Oplossingsgericht werken: motiveren van de cliënt en de cliënt bij de
hulpverlening betrekken. Stimuleren tot het vinden van eigen oplossingen, in
kleine stappen werken en eerder succes benadrukken
Motiverende gespreksvoering: helpt bij het veranderen van gedrag,
afstemming zoeken met de cliënt. Weerstand serieus nemen en hierover in
gesprek gaan. Voors en tegens op een rij zetten en uiteindelijk een plan
maken en vragen wat de cliënt wil
Uitgangspunten: Komen tot een goede samenwerkingsrelatie, uitgaan van de
mogelijkheden met respect voor beperkingen, nadruk op de sterke punten
van het gezin, hulpbronnen van het gezin zichtbaar maken, meervoudige
partijdigheid

Hoe kunnen de professionals van het Centrum Jeugd en Gezin in Schijndel gezinnen in een (echt)scheidingssituatie
ondersteunen, zodanig dat het kind zich kan blijven ontwikkelen?

 Ouders op een laagdrempelige manier bereiken, door middel van een chatforum of een kopje veel gestelde vragen op de website
 Meer preventie, zodat ouders voor een echte (v)echtscheiding in beeld komen bij het CJG. Bijvoorbeeld door de nieuwe folders!
 Een lijn trekken in de begeleiding naar ouders, welke organisatie is verantwoordelijk voor welke hulpvragen, wanneer bied het CJG
52
ondersteuning en wanneer wordt het gezin doorverwezen. Zie voor de opzet hiervoor, het schema.
Rachel van Roosmalen
 Op www.richtlijnenjeugdhulp.nl worden richtlijnen opgesteld waarin beschreven wordt hoe om te gaan met diverse problematieken.

