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Doelstelling
Het kindgerichte behandelingsprogramma Kinderen uit de Knel helpt hoog conflictueuze ouders uit
de knoop te raken waardoor hun kinderen, en hun sociale netwerk, uit de knel komen. Om het
programma landelijk te verduurzamen wordt de komende jaren stapsgewijs het Landelijk Platform
Kinderen uit de Knel opgebouwd.
Doelstelling van de stichting is de ontwikkeling en verspreiding van de behandelmethodiek in het
veld, voor kinderen, families en netwerk die zijn verstrikt in hoog conflict scheidingen. De interventie
richt zich op ouders die meer dan een jaar gescheiden zijn, tussen wie de strijd escaleert en bij wie de
kinderen uit beeld raken. Kenmerkend voor deze vernieuwende aanpak is de groepsgewijze
benadering van zowel de ouders als de betrokken kinderen, waarbij het zwaartepunt ligt bij de
ouders. Het doel van dit programma is te komen tot een effectieve werkwijze om zowel ouders als
kinderen te helpen zich te bevrijden uit een knellende strijd waardoor er weer levens- en
ontwikkelingsruimte komt voor alle betrokkenen.
Aanleiding
De problematiek rond scheidingen is de laatste jaren sterk toegenomen door tal van wetgevende en
maatschappelijke ontwikkelingen. Scheiden is geaccepteerd en gebeurt veel. Voorheen wees de
rechter de kinderen toe aan één ouder, doorgaans was dat de moeder. Mannen hebben gestreden
voor een betere positie als vader en dit heeft er toe geleid dat de ouders na een scheiding beiden het
gezag hebben. Dit betekent dat zij veel rond de zorgtaken moeten regelen en omdat dit vaak fout
ging is een ouderschapsplan nu voorwaarde om te mogen scheiden. Dit heeft de strijd echter steeds
dichter op de huid van de kinderen gebracht, en ondanks het feit dat het doel is de zaken voor
kinderen goed te regelen is het effect bij vechtscheidingen juist dat de kinderen midden in het
schootsveld zijn komen te zitten. Bij kinderen die knel zitten in de vechtscheiding van hun ouders kan
men spreken van kindermishandeling.
Het programma ‘Kinderen uit de Knel’ is een samenwerkingsproject tussen het Lorentzhuis en het
Kinder- en Jeugd Trauma Centrum (KJTC), beiden gevestigd in Haarlem. Vanaf 2010 hebben
therapeuten van deze organisaties vanuit hun expertises systeemtherapie en kinder (trauma)
therapie een nieuwe groepsgewijze behandeling ontwikkeld voor gezinnen verstrikt in hoog conflict
scheidingen.

De ervaring met de toepassing van het programma en de wetenschappelijke onderbouwing
ervan laten zien dat er essentiële processen aangepakt worden waardoor ouders minder
conflicten hebben. Maar er is nog ontzettend veel te doen en de middelen tot nu toe beperkt.
Het ontwikkelen van een nieuwe methodiek kost veel tijd, moeite en geld.
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Een andere reden om er een project van te maken en schenkgeld te genereren is dat het
vergoedingen-stelsel in Nederland de laatste jaren zo is veranderd dat deze
vechtscheidingsproblematiek niet meer in aanmerking komt voor vergoeding door de
zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars hebben, samen met de overheid familie-en relationele
problematiek ondergebracht bij ‘levensproblemen’ en die komen niet in aanmerking voor vergoeding
door zorgverzekeraars.
Het is de hoogste tijd om krachten te bundelen en te verbreden zodat veel meer kinderen
kunnen opbloeien. In 2017 is de stichting Kinderen uit de Knel opgericht met als doel het
programma Kinderen uit de Knel te verduurzamen, uit te breiden en overal in Nederland aan te
bieden middels een Platform Kinderen uit de Knel.
Het beleidsplan
Het plan bestaat uit vier onderdelen:
A. Wetenschappelijk onderzoek en inhoudelijke ontwikkeling van de interventie
a. Het onderzoek van behandelprogramma kinderen uit de knel geeft een aanzet tot
door ontwikkelen (wat en waarom), bijstellen (wat gaat goed, fout en hoe verwerk je
dat?), verbeterde toepassing (op de juiste doelgroep), toetsen op effecten en
verwerken van praktijk terugkoppelingen op de interventie, inhoudelijke bijdrage aan
intervisie d.m.v. kennisoverdracht. Na drie jaar moet het wetenschappelijk
onderzoek bekostigd worden door middel van op onderzoek toegesneden subsidies,
zowel nationaal als internationaal, bijdragen voor workshops, intervisie- en
terugkomdagen, bijdragen voor trainingen, kennisdeling via website bekostigd door
aanbieders.
b. Doelstelling en resultaten van de acties:
i. Erkenning van het NJI is een noodzakelijke stap, theoretische onderbouwing
levert op dat het behandelprogramma Kinderen uit de Knel ingeschreven
staat in de databank Effectieve interventies bij het NJI begin 2019.
ii. Een permanente wisselwerking tussen klinische praktijk en
onderzoeksresultaten wordt na gestreefd. Het programma wordt bijgesteld
op basis van die resultaten.
iii. Onderzoek naar welke gezinnen baat hebben bij de interventie heeft tot doel
de effectiviteit van de interventie te vergroten. Kennis en resultaten worden
gedeeld en verwerkt in het programma. Overige thema's van de interventie
worden verder ontwikkeld om de effectiviteit te verbeteren en kennis erover
wordt verspreid.
B. Methodische certificering ontwikkelen
a. Methodische certificering wordt ontwikkeld en geregeld om de kwaliteit van de
aanbieders te versterken. het streven is een landelijk dekkend netwerk van
gecertificeerde aanbieders van Kinderen uit de Knel die een eenduidige interventie
aanbieden en ondersteund wordt en door regionale intervisie groepen. Trainingen
worden permanent aangepast op basis van onderzoeksresultaten. De Stichting
Kinderen uit de Knel zal de organisatie van de opleiding en overige trainingen zelf
gaan uitvoeren. Doel is nauw contact te onderhouden met de gecertificeerde
therapeuten én te zorgen voor toekomstige alternatieve financieringsvormen voor
het Platform.
b. Ook is er mogelijkheid tot consultaties: doel is gelegenheid te geven aan zowel
aanbieders als verwijzers om vragen en dilemma’s te kunnen voorleggen en
tegelijkertijd de inhoud van de interventie landelijk te kunnen verspreiden en te
vernemen wat er in het land speelt. Beoogd resultaat is meer eenduidigheid en
verhoging van de kwaliteit.
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C. Opzetten en coördinatie van landelijk platform “Kinderen uit de Knel”
a. Doel van het inrichten van het Landelijk Platform KudK met zijn coördinerende
activiteiten is verbinding te leggen tussen alle betrokken partijen en de krachten te
bundelen om daarmee de doelgroep, verwijzers en behandelaars een overzichtelijk
platform te bieden waar advies, behandeling en training aangeboden wordt en waar
tevens professionals de expertise verder ontwikkelen en wetenschappelijk
onderzoeken. Om alle betrokken te voorzien van de juiste informatie moet een
nieuwe website ontwikkeld worden.
b. Voor het vergroten van het toepassingsgebied van de interventie KudK worden de
resultaten uit de Pilot Centraal Loket Haarlem/IJmond/Haarlemmermeer 2018
landelijk in de zorgregio’s gedeeld in de periode 2019-20 en dienen ter
ondersteuning om na 2018 regionale initiatieven voor zorgregio’s Kinderen uit de
Knel te helpen ontplooien met als doel het vergroten van het toepassingsgebied van
de interventie KudK. Voor de bekostiging van deze uitrol worden De Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Parket benaderd. Gelijke vergoeding van
reële kosten van de aanbieders in het hele land wordt nagestreefd.
D. Voorlichting en kennisuitwisseling
a. Doel van de kennisuitwisseling is versterking van de professionaliteit rond de keten
van echtscheidingen. Voorlichting heeft tot doel de doelgroep, verwijzers en het
netwerk rond de doelgroep informatie te verstrekken die hen helpt beter met de
problematiek om te gaan en escalatie voorkomen kan worden.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuursfunctie. De gelden van het project
gaan naar de ontwikkelaars en betrokken behandelaars die op basis van feitelijke uren registratie
declaraties kunnen indienen conform een begroting en vooraf gemaakte afspraken over
tijdsbesteding. Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen, waarbij maaltijd en reiskosten vergoed
worden.
De uitvoering van het beleid
Het bestuur van de Stichting Kinderen uit de Knel heeft een coördinator aangesteld die
verantwoordelijk is voor het maken en uitvoeren van beleid, drs. Evelyn Wilms.
De Stichting werkt op basis van projectfinanciering en heeft geen huurverplichting. De Stichting
heeft geen eigen kapitaal maar streeft er naar een bescheiden reserve op te bouwen om
onvoorziene omstandigheden te kunnen bekostigen. De reserve wordt onder andere opgebouwd
door surplus van opbrengsten van trainingen en jaarlijkse bijdragen van verbonden aanbieders
van Kinderen uit de Knel.

Het ministerie van VWS steunt deze ontwikkelingen met een meerjaren subsidie (20182020). Voorwaarde daarvoor is dat andere partijen ook mee betalen. Bijdragen van derden
zijn daarom zeer welkom.

