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Wegwijzer Scheiden en Omgang 
voor professionals  (versie 4 december 2018) 

 

Fase 1 in de escalatieladder heeft betrekking op situaties waarin zich (af 

en toe) spanningen voordoen. De oplossingen zijn voorhanden en de 

betrokkenen komen er via enkele contacten meestal wel uit. De kern van de 

eerste fase is: betrokkenen streven een win-win situatie na. Zij willen er 

samen uitkomen.  

 

 

 

Fase 1 =  

(af en toe) 

spanningen 

Hulpaanbod 

 

 
Vrij toegankelijk 
 

Ouders/ opvoeders kunnen zèlf aanmelden;  de hulp is preventief en veelal gratis 

toegankelijk.    

 

Ouders 

 

Online informatie: 
Relatie-twijfel; 

Verken anoniem jouw situatie. Informatie over wat je kunt doen om je relatie te 
verbeteren. Ook informatie voor stiefouders en grootouders.  
https://www.two2tango.info/ik-heb-relatietwijfel/ 
 

De scheidingswijzer;  

Informatie voor ouders in Twente die (gaan) scheiden. Kijk op 

www.loes.nl/wegwijzer-scheiden.html  Hier vind je; 

*  tips m.b.t  (gaan) scheiden en opvoeden, partnerschap, nieuw samengestelde 

   gezinnen *Informatie over het hulpaanbod in Twente,  

*  linken  naar gespecialiseerde websites;  

 Ouders in scheidingssituaties die willen (leren) kijken en handelen vanuit 

het belang van hun kind;  www.villapinedo.nl/ouders  Tevens Online 

workshop voor ouders. 

 Brochure over wettelijke regelingen, ouderschapsplan etc. “Uit elkaar.. en 

de kinderen dan? “  www.rijksoverheid.nl 

 

Bemiddeling / mediation; 

 http://mediator.nl 

 https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator 

 www.vFas.nl; advocaten gespecialiseerd in personen- en familierecht, 

vaak ook scheidingsmediation  

 https://www.eigen-kracht.nl/contact/regios/overijssel/;  

Eigen Kracht Conferentie; netwerkberaad op verzoek van betrokkene waarbij kind 

centraal staat om met personen uit eigen netwerk oplossingen te zoeken voor 

problemen 

 

Gratis financieel en juridisch advies;  

 www.juridischloket.nl 

 www.nibud.nl 

 www.echtscheiding-wijzer.nl 

Alimentatie;  landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage www.lbio.nl 

https://www.two2tango.info/ik-heb-relatietwijfel/
http://www.loes.nl/wegwijzer-scheiden.html
http://www.villapinedo.nl/ouders/
http://www.rijksoverheid.nl/
https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator
http://www.vfas.nl/
https://www.eigen-kracht.nl/contact/regios/overijssel/
http://www.juridischloket.nl/
http://www.nibud.nl/
http://www.echtscheiding-wijzer.nl/
http://www.lbio.nl/
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Pedagogisch advies:  

 
Telefonisch, online, persoonlijk of anoniem;  

https://www.loes.nl/contact/loes-locaties-en-spreekuren.html 

 

Opvoedcursussen;   
Groepscursus positief opvoeden voor gescheiden ouders  (Triple P Family 
Transitions).  Zie voor actuele data: www.loes.nl/agenda 
 

  

Persoonlijke begeleiding; 

Individueel of beide (ex) partners 
  

Maatschappelijk werk; 

Almelo e.o. ( Nijverdal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden); 

Maatschappelijk werk www.mwnwt.nl   

Hengelo e.o. (Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hof van Twente, Losser, 

Oldenzaal); Maatschappelijk werk; www.wijkracht.nl  

Enschede: wijkteam ; www.wijkteamsenschede.nl  

 

In iedere gemeente is op werkdagen een inlooppunt / zorgloket / wijkteam  waar je 

zonder afspraak terecht kunt voor hulp.   

 
Behandeling / therapie;  

Diverse aanbieders;  hulp is  vrij toegankelijk maar op eigen kosten. Polis- 
voorwaarden ziektekostenverzekering geven aan welke hulp vergoed wordt.  
 

Bemiddeling / mediation; 

  

https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator 

www.vFas.nl  Advocaten gespecialiseerd in personen- en familierecht,  vaak ook 

scheidingsmediation   

 

 

Kinderen 

 

Online informatie: 
 
Lotgenotencontact;  

www.villapinedo.nl 
(forum, blogs en vlogs voor kinderen tussen 12 en 24 jaar, ook buddy systeem. 

 

Telefonische hulplijn; 

Kindertelefoon 0800-0432 of www.kindertelefoon.nl 

  

Persoonlijke begeleiding (kinderen individueel);  
 
Schoolgericht maatschappelijk werk  / schoolwijkcoach;  

Informeer bij de school wie dat is.    
 

Puber/ Kindercoach;  

Bijvoorbeeld via het welzijnswerk. In Almelo / DNO; www.scoopwelzijn.nl  

 

Diverse particuliere praktijken;  

voor coaching door vrijgevestigde kinder- of jeugdpsychologen gespecialiseerd in 
scheidingsproblematiek.   
 
 
 

https://www.loes.nl/contact/loes-locaties-en-spreekuren.html
http://www.loes.nl/agenda/
http://www.mwnwt.nl/
http://www.wijkracht.nl/
http://www.wijkteamsenschede.nl/
https://mfnregister.nl/zoek-een-mfn-registermediator
http://www.vfas.nl/
http://www.villapinedo.nl/
http://www.kindertelefoon.nl/
http://www.scoopwelzijn.nl/
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Groepsinterventies; 

 
In de Databank effectieve Jeugdinterventies (www.nji.nl) staan verschillende 

interventies gericht op kinderen in echtscheidingssituaties, meestal inclusief 

ouderbijeenkomsten. 

 

In Twente wordt de preventieve interventie KIES (Kinderen in 

Echtscheidingssituaties) aangeboden via scholen, door wijkteams (in Enschede) 

of zelfstandige trainers. Bij de KIES spel- en praatgroepen voor kinderen 

(verschillende leeftijden) horen ook oudergesprekken. Zie www.kiesvoorhetkind.nl 

 

!JES het brugproject. Preventieve groepstraining (8-12 jaar) waarvan de ouders 

recent gescheiden zijn. Zie www.jijenscheiden.nl 

 

  

Overige groepstrainingen / lotgenotencontact; 

 
”Piep zei de Muis”: (4-7 jr) voorjaar 2017 en najaar 2017 door Mindfit en 

MWNWT en Wijkracht. Zie www.mindfit.nl 

 

”Jij &scheiding”: groep voor kinderen 7-12 en 13 -19 jaar in scheidingssituatie 

via maatschappelijk werk / Wijkracht.  Zie www.wijkracht.nl 

 

 

  

http://www.nji.nl/
http://www.kiesvoorhetkind.nl/
http://www.jijenscheiden.nl/
http://www.mindfit.nl/
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Fase 2 In deze fase van de escalatielader ontwikkelt het conflict zich tot een steeds hardnekkiger geschil. De 

interactie tussen betrokkenen wordt harder. Het conflict zelf wordt een belangrijk punt. Men is geneigd om de spot 

met elkaar te drijven. De betrokkenen proberen bondjes met anderen te sluiten. Het conflict kost veel negatieve 

energie van betrokkenen. Een spiraal van verdediging en aanval treedt in werking.  

De kern van de tweede fase is: betrokkenen kiezen voor een win-verlies situatie. De ene probeert te winnen en 

de ander te laten verliezen. Betrokkenen zitten niet stil maar ondernemen actie om dit te bereiken.  

 

 

Fase 2 = 

Conflict 

 

Hulpaanbod 

 

 
 

Vrij 

toegankelijk 
 

 

Via beschikking 

gemeente ,  

of verwijsbrief  

van huisarts of jeugdarts GGD 

JGZ 

 

Via 

rechtbank 

Ouders 

Zie ook het aanbod bij 

fase 1 

  

 

 

  

Individuele behandeling;  
 

Behandeling / therapie voor 

ouders individueel of beide (ex) 

partners; 
Diverse door Twentse 

gemeenten gecontracteerde 

aanbieders (www.samen14.nl) 

 

Ouderschaps- en 

omgangsbegeleiding voor beide 

(ex) partners en kinderen 0- 12 

jaar. 

 

“Ouderschap Blijft”;    

https://www.jarabee.nl/images/Fold

ers/Ouderschap_blijft.pdf 
(regionaal aanbod in Twente)  

 

“Ouderschap na scheiding”; 

https://www.trias-groep.nl 

(aangeboden door Trias in Almelo 

e.o.) 

 

 

 

 

    

http://www.samen14.nl/
https://www.jarabee.nl/images/Folders/Ouderschap_blijft.pdf
https://www.jarabee.nl/images/Folders/Ouderschap_blijft.pdf
https://www.trias-groep/
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Groepsbehandeling; 

 
“Kinderen uit de Knel”;  

Parallelle groepen met ouders en 

kinderen t/m12 jaar. Aanbod in 

Twente (door Ambiq, Mediant, 

Jeugd-ggz en Jarabee.     

 

https://www.jarabee.nl/alle-

anderen/meer-informatie-

behandelingen 

  

Omgangs- 

Begeleiding; 
 

BOR;  

Begeleide Omgangs 

Regeling; 

www.humanitas.nl 

Gericht op herstel van 

contact en omgang 

tussen ouder en kind, 

m.b.v. getrainde 

vrijwilligers.   

 

Specialistische hulp bij 

Omgang; 
 

Samenwerking BOR Humanitas 

en Jarabee;  

Gericht op contact en omgang met 

de uitwonende ouder waarbij 

onderliggende problematiek 

normale omgang in de weg staat. 

Het gaat dan om situaties waarbij is 

vastgesteld dat er geen uitzicht is 

op een zelfstandige omgang tussen 

ouder en kind. 

 

https://www.jarabee.nl/alle-

anderen/meer-informatie-

behandelingen 

 

 

Omgangs- 

Begeleiding; 
 

BRAM; 

Samenwerking tussen 

Rechtbank, Raad voor 

de  

Kinderbescherming, 

maatschappelijk werk 

en  

eventueel BOR.   

 

Rechtbank stelt 

voorwaarden aan (ex) 

partners, ter 

verbetering van 

communicatie en 

samenwerking als 

ouders;  meestal ook 

afspraken over inzet 

van  hulp hierbij. 

 

 

Kinderen 

 

 

Zie ook fase 1 

 

  

   

Speltherapie, o.a. individuele 

behandeling waaronder b.v. 

cognitieve gedragstherapie of 

EMDR. Diverse aanbieders 

 

 

 

  

https://www.jarabee.nl/alle-anderen/meer-informatie-behandelingen
https://www.jarabee.nl/alle-anderen/meer-informatie-behandelingen
https://www.jarabee.nl/alle-anderen/meer-informatie-behandelingen
http://www.humanitas.nl/
https://www.jarabee.nl/alle-anderen/meer-informatie-behandelingen
https://www.jarabee.nl/alle-anderen/meer-informatie-behandelingen
https://www.jarabee.nl/alle-anderen/meer-informatie-behandelingen
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Fase 3 In deze fase van de escalatieladder zijn betrokkenen voortdurend bezig elkaar te beschadigen. Vaak 

willen anderen zich graag mengen in het conflict en verergeren daarmee de zaak. Normen en waarden worden 

overschreden, niemand zit daarmee. De wens om de ander te beschadigen is groter dan de bezorgdheid om zelf 

beschadigd te worden. De kern van de derde fase is: betrokkenen stevenen af op een verlies-verlies situatie. De 

wens om de ander te beschadigen is groter dan de bezorgdheid zelf beschadigd te worden. 

 

 

Fase 3 = 

beschadigen 

 

 

Hulpaanbod 

 Vrij 

toegankelijk 

Via beschikking 

gemeente ,  

of verwijsbrief  

van huisarts of jeugdarts 

GGD JGZ 

Via rechtbank 

 

Ouders 

 
 

 

 

Zie ook fase 1 

 

 

  

 

 

 

Zie ook fase 2 

 

 

 

  

 

 

Zie ook fase 2 

 

 

   Juridische 

maatregel; 
  

Uitspraak kinderrechter 

(bijvoorbeeld  

gezinsvoogdij, 1 ouder 

gezag) 

 

 

Kinderen 

 

 

Zie ook fase 1 

  

   

Zie ook fase 2 

 

 


