
Vechtscheidingen



▸ Er zijn twee gezinsmanagers betrokken bij 
het gezin.

▸ Eén gezinsmanager richt zich op de ouders.
▸ Eén gezinsmanager richt zich op de 

kinderen.
▸ Gesprekstechniek: Functional Family Parol 

Service (FFPS).

Stappenplan vechtscheiding



1. Er wordt vastgesteld wat de kinderen 
nodig hebben ( therapie etc.).

2. Er wordt een gezinsplan gemaakt.

Doel: 
Ieder kind veilig



▸ Er wordt gesproken over de effecten van de 
scheiding op het kind voor nu en in de 
toekomst. Uitleg over ‘words en pictures’

▸ Wanneer er wederzijdse beschuldigingen 
worden geuit, grijpt de gezinsmanager in.

▸ Blijven ouders beschuldigingen herhalen 
wordt het gesprek beëindigd.

Transparantie, maatwerk



▸ Het proces duurt maximaal 6 maanden.  

▸ Wanneer binnen deze periode het gestelde 
doel niet is bereikt, zullen door JBRA 
andere maatregelen worden overwogen, 
waaronder een uithuisplaatsing.

▸ Alle informatie wordt gedeeld met elkaar.

Continue doorstroom



▸ Vaststellen van tijdsschema, waarin 
minimaal 1x per twee weken met elkaar 
overleg is.

▸ Uitleg over te volgen werkproces.
▸ Vaststellen hoe informatie met elkaar wordt 

uitgewisseld gedurende het proces.
▸ Opdracht 1: invullen van 

gedragsvragenlijsten.

Stap 1
Maatwerk en deskundigheid op de juiste 
plaats.



▸ Vaststellen van een gemeenschappelijk 
beeld aan de hand van 
gedragsvragenlijsten.

▸ De ouders geven concreet aan waaraan zij 
kunnen herkennen dat het goed gaat met 
hun kinderen en wanneer het niet goed 
gaat. 

▸ Opdracht 2 : Ouders geven aan wat zij 
belangrijk vinden in de opvoeding aan de 
hand van een vragenlijst.

Stap 2 
Wat is er aan de hand?



▸ Ouders stellen vast wat zij 
gemeenschappelijk belangrijk vinden in de 
opvoeding en wat de verschillen zijn.

▸ Ouders werken aan het verhaal over de 
scheiding (words en pictures)

▸ Ouders krijgen uitleg over de drie huizen.
▸ Het maken van de drie huizen met de 

kinderen (GM, kind).

Stap 3
Gezamenlijke probleemomschrijving



De drie huizen



▸ Presentatie van de drie huizen door de 
kinderen

▸ Pubers maken een collage of filmpje

Stap 4
Gezinsgesprek



Het maken van omgangsafspraken op basis
van:

- Informatie uit gedragsvragenlijsten;
- Informatie uit de drie huizen;
- Informatie uit wat ouders belangrijk vinden.

Stap 5
Maatwerk 



▸ Vaststellen wie ouders daarbij kunnen 
ondersteunen in de vorm van een EKC of 
uitvoerderoverleg.

▸ Opdracht 3: Ouders geven antwoord op brief 
aan alle gescheiden ouders.

Stap5 
Samen een plan maken



▸ Bespreken van de antwoorden op de brief.

▸ Presentatie ‘words en pictures’

▸ Maken van een gezinsplan  voor de 
toekomst.

Stap 6
Gezinsgesprek



▸ Uitvoeren van gezinsplan, tijdsfasering.

▸ Opdracht 4: gedragsvragenlijsten opnieuw 
laten invullen.

Stap 7 
Samen op stap , regie i.s.m partners



▸ Nagaan of de doelen  zijn behaald  aan de 
hand van gedragsvragenlijsten.

▸ Zo ja, borgen (evaluatie EKC of 
uitvoerdersoverleg).

▸ Zo nee, nagaan of er andere maatregelen 
nodig zijn.

Stap 8
Ervoor zorgen dat het goed blijft gaan.





































Uitleg van de metafoor

• Kind in verwarring = niet de oorzaak 
maar het gevolg

• Oorzaak = verschillende 
puzzelstukken van ouders die niet bij 
elkaar passen

• Onvermogen om naar eigen aandeel te 
kijken maar vingerwijzen naar de ex-
partner 



Een oplossing…

• Traject in om gezamenlijk met de 
ouders de puzzelstukken uit te zoeken 
die het kind moet krijgen

• Voorbeeld van words en pictures 
(geanonimiseerd)



1998

Papa gaat op vakantie naar Zuid Amerika.



Mama en papa ontmoeten elkaar. 
Ze vinden elkaar erg lief!



Na twee weken gaat papa terug naar Nederland. 
Ze bellen vaak met elkaar en schrijven brieven.

 



2000

Mama en papa willen graag samen in Nederland 
wonen maar het regelen van alle papieren 
duurde bijna 1 jaar.



2000

In 2000 komt mama naar Nederland. Papa en 
mama zijn heel verliefd op elkaar.



2004

In juli 2004 kreeg mama en papa het mooiste 
cadeau van hun leven: MARIA wordt geboren!



2006
Papa wilt de winkel waar hij 10 jaar heeft 
gewerkt overnemen maar in plaats daarvan 
wordt papa plotseling ontslagen. Doordat hij nu 
thuis zit en mama ook niet werkt is er veel 
stress in huis.



2007

Mama en papa krijgen weer een prachtig cadeau: 
in januari 2007 wordt SAM geboren!
Papa en mama zijn hele trotse ouders.



2008 
Papa koopt een winkel na er een half jaar 
gewerkt te hebben. Hij heeft nu een eigen 
winkel. Papa werkt nu heel veel uren in de 
winkel en doet zaken met mensen uit andere 
landen o.a. Indonesië.



2009-2010
Door alle drukte op het werk is papa veel weg. 
Mama en papa krijgen soms ruzie omdat papa 
veel weg is. Papa heeft problemen op het werk 
met mensen waarmee hij samenwerkt die zich 
niet aan de afspraken houden. 



2010

Er is nog veel ruzie in huis. In 2010 besluiten 
mama en papa om even uit elkaar te gaan in de 
hoop dat ze meer rust gaan vinden.
Maria en Sam zien papa nog dagelijks in de 
winkel.



2010
Papa komt na een paar maanden weer thuis. 
Maar mama en papa hebben helaas nog veel 
ruzies en hoewel ze hun best doen, kunnen ze 
elkaar niet meer begrijpen. 



2010-2011
Mama en papa vragen om hulp. Ze gaan naar hun 
huisarts. Daarna gaan ze praten met andere 
mensen. Die heten hulpverleners en 
therapeuten. 



2011
Papa en mama begrijpen elkaar niet meer. Thuis 
wordt er vaker ruzie gemaakt. 
Papa gaat een advocaat vragen om hem te helpen 
omdat het niet goed gaat met de winkel en  zo 
heeft papa de winkel noodgedwongen moeten 
verkopen. 



2011

Papa gaat nu vaker naar het buitenland 
(Indonesië) om zaken te doen.
Ook mama, Maria en Sam zijn een keer mee 
geweest waar ook oma en Bobby de hond 
woonde.
Daarna is papa nog een keer met Sam heen 
geweest.



2011

Papa en mama willen niet meer dat Maria en 
Sam de ruzies meemaken.
Mama en papa nemen de beslissing om uit elkaar 
te gaan. 
Mama en papa blijven ALTIJD mama en papa 

voor Maria en Sam. 



2011-2012
Papa gaat nog steeds veel naar het buitenland 
voor zaken.
Papa krijgt een vriendin. Die heeft ook twee 
kindjes.



2013

Mama en papa hebben nu een eigen huis. 
 

        Mama’s huis   Papa’s huis 
 
 

 

  



Ieder kind veilig

Mama en papa willen het allerbeste voor Maria en 
Sam.  
Beiden vinden dat Maria en Sam zowel papa als 
mama moeten blijven zien. Ze hebben 
schriftelijke afspraken hierover gemaakt. Dat 
noemen ze een ouderschapsplan.  
Dat betekent dat zowel mama als papa vaste 
dagen hebben dat ze met Maria en Sam kunnen 
zijn. Daar zijn ze beide erg blij mee!



Kaders van ‘words en pictures’

• Leeftijd van het kind (jonger dan 4 
jaar)

• Kind ouder dan 12 jaar met een sterke 
voorkeur voor één van de ouders

• Ouders kunnen het niet eens worden 
over het verhaal van de scheiding

• Ouders zijn niet eerlijk naar elkaar en 
naar de medewerker JBRA






