Resultatenlijst hulp en
ondersteuning bij verwijzingen
Meerdere resultaten kunnen worden aangekruist:


(Gezagdragende) ouder(s) kunnen gezamenlijk afspraken maken en
beslissingen nemen die in het belang zijn van het kind.

Na inzet van ondersteuning kunnen ouders afstand nemen van de onderlinge strijd en
zijn zij in staat om op ouderniveau te communiceren, waarbij het kind centraal staat.
Gedacht kan worden aan: Ouderschapsbemiddeling, Ouderschap Blijft, Kinderen uit de
Knel, New Ways for Families, DEES
•
•

Lichte interventie
zware/systeemgerichte interventie



Kind en (gezagdragende) ouder(s) hebben onbelast contact met elkaar.

Kind kan contact hebben met de (gezagdragende) ouder(s), waarbij het geen last heeft
van de onderlinge strijd tussen de ouders.
•
•

Omgangsbegeleiding
anders b.v, kinderpsycholoog, netwerkberaad, Kinderen uit de knel



Kind heeft een stem in het scheidingsproces, voelt zich gehoord en
gezien.

Wanneer ouders enkel aan het strijden zijn met elkaar kan door middel van
(professionele) ondersteuning specifieke aandacht besteed worden aan het belang van
het kind, zodat het gehoord wordt. Hierdoor zijn de ouders zich bewust van de behoeftes
van het kind en handelen zij daar naar. Door middel van ondersteuning wordt het kind
weerbaar gemaakt om de situatie aan te kunnen.
Gedacht kan worden aan: Kindercoach, JIM, buddy.



Ouders hebben inzicht in de (psychologische) gevolgen van de scheiding
voor het kind.

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: psycho-educatie, oudervoorlichtingsbijeenkomst, workshop
Villa Pinedo.


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

Bij vermoeden van een persoonlijkheidsproblematiek kan in kaart worden gebracht wat
de persoonlijke problematiek van de ouder(s) is, die belemmerend werkt voor de
opvoedsituatie en de ontwikkeling van het kind. Daarbij wordt een advies gegeven voor
alle betrokken individuen over wat nodig is om een stabiele opvoed- en opgroeisituatie te
realiseren.
Gedacht kan worden aan: Persoonlijkheidsonderzoek ouder(s).



De nieuwe gezinssituatie(s) zorgen gezamenlijk voor een goede basis
voor de ontwikkeling van het kind.

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.
Gedacht kan worden aan: Hulp gericht op samengestelde gezinnen, netwerkberaad

2.

