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Resultatenlijst hulp en ondersteuning bij verwijzingen via het Uniform 

Hulpaanbod (UHA) 
Bij de keuze van de te behalen resultaten zijn de behoeften en de ontwikkelingstaken van het kind het uitgangspunt. 
De jeugdprofessional/regisseur1 gaat met de ouders in gesprek over de in te zetten hulp die het beste aansluit bij de 
situatie om het door de rechter vastgestelde resultaat te behalen. 

X De ouders hebben inzicht in de (psychologische)  gevolgen van de scheiding voor het kind. 

De ouders zijn zich bewust van de (psychologische) impact van de strijd en beseffen welke gevolgen dit heeft voor de 
ontwikkeling van hun kind.   
Gedacht kan worden aan bijv: psycho-educatie, oudervoorlichtingsbijeenkomst, workshop Villa Pinedo. 

X Het kind heeft een stem in het scheidingsproces, voelt zich gehoord en gesteund. 

Wanneer de ouders enkel aan het strijden zijn met elkaar, is er door middel van (professionele) ondersteuning 
specifieke aandacht voor het kind, zodat het zich gehoord en gesteund voelt (afgestemd op de leeftijd van het kind). 
Hierdoor zijn de ouders zich ook meer bewust van de behoeftes van het kind en kunnen zij daarnaar handelen. De 
leeftijd van het kind is mede bepalend voor een bij dit resultaat passend hulpverleningstraject. 
Gedacht kan worden aan bijv: kindercoach, buddy, kies. 

O De (gezagdragende) ouders zorgen voor afspraken en beslissingen die in het belang zijn van 
het kind. 

Na inzet van ondersteuning kunnen de ouders afstand nemen van de onderlinge strijd en zijn zij in staat om vanuit 
ouderlijke verantwoordelijkheid afspraken te maken en na te komen, waarbij het kind centraal staat.  
Gedacht kan worden aan bijv: ouderschapsbemiddeling, ouderschap blijft, kinderen uit de knel (kuk)  
O lichte interventie 
O zware/systeemgerichte interventie 
NB Als er een lichte interventie wordt aangegeven, is het indien nodig mogelijk naar een zware interventie op te schalen. 

O Het kind en de (gezagdragende) ouders hebben onbelast contact met elkaar. 

Het kind kan contact hebben met beide ouders, waarbij het geen last heeft van de onderlinge strijd tussen de ouders. 
Gedacht kan worden aan bijv: omgangsbegeleiding, ouderschapsbemiddeling, ouderschap blijft, kuk. 

O Er is inzicht in de mogelijkheden/belemmeringen van beide ouders en de hulp die nodig is 
om een stabiele opvoedsituatie voor het kind te realiseren (binnen de scheidingssituatie). 

Vastgesteld wordt welke factoren belemmerend werken voor de opvoedsituatie en de ontwikkeling van het kind. 
Daarbij wordt een advies gegeven voor alle betrokken gezinsleden over wat nodig is om een stabiele opvoed- en 
opgroeisituatie te realiseren.    
Gedacht kan worden aan bijv: algemeen maatschappelijk werk, persoonlijkheidsonderzoek ouder(s), psychologische 
ondersteuning, hulp bij financiële zorg. 

O De nieuwe gezinssituaties zorgen gezamenlijk voor een goede basis voor de ontwikkeling  
van het kind. 

De ouders zijn samen en met eventuele nieuwe partners in staat om oog te hebben voor de behoefte(s) van het kind 
en de belangen van hun kind centraal te stellen, zodat het kind zich positief kan ontwikkelen naar volwassenheid en 
het zich gesteund voelt door de ouders en de nieuwe (gezins-) situatie.    




