vooruitkomen

Kinderen uit de Knel

OUDERS & OPVOEDERS
Per jaar worden 70.000 kinderen geconfronteerd met een echtscheiding. Daarvan zijn ruim 3000 kinderen slachtoffer van
vechtscheidende ouders.
De meeste scheidingen, rond de zeventig procent, verlopen redelijk tot goed. De ouders kunnen een regeling treffen waarbij
de kwaliteit van leven voor alle gezinsleden goed blijft. Bij ongeveer dertig procent van de scheidingen zijn er problemen rond
financiën en/of ouderschapsplan. Bij vijftien procent van deze laatste groep verloopt de scheiding zeer problematisch. Deze
groep willen en kunnen wij helpen met Kinderen uit de Knel.
Kinderen die gevangen zitten in de vechtscheiding van hun ouders raken in die strijd beschadigd. De ouders trekken allebei aan
het kind, het kind raakt verscheurd en de ouders zijn veelal in zichzelf gekeerd en gaan op in het ruziën. Ze zijn verblind en er
vaak van overtuigd dat ze het beste doen voor hun kinderen.
Herkenbaar?
Dan is Kinderen uit de Knel misschien iets voor jullie. Wij willen samen met jullie het belang van de kinderen én van jullie weer
voorop zetten. Synthese en Rubicon jeugdzorg bieden gezamenlijk de groepstraining Kinderen uit de Knel aan voor ouders en
kinderen in een vechtscheiding.

Kinderen raken ernstig beschadigd
Een vechtscheiding is vaak een jarenlang slepend proces, waarin partners elkaar zwart maken. Met wantrouwen en verwijten
over en weer. In deze problematische scheidingen raken kinderen gevangen en beschadigd. De ruziënde ouders maken een
kind verdrietig, boos en vooral angstig. Een angstig kind zoekt troost en bescherming. Maar de ouders die er voor het kind
zouden moeten zijn, zijn zelf niet meer in staat het belang van hun kind voorop te stellen. Een kind dat niet mag kiezen raakt
verscheurd maar kan zich niet uiten, want alles wat het kind zegt, kan tegen één van de ouders gebruikt worden.
Jullie kwaliteiten als ouders
Vechtscheidingen zijn een vorm van psychisch geweld. Het ruziën moet stoppen omwille van het kind. Het doel van Kinderen
uit de Knel is dat de kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder schadelijk wordt. Dat nieuwe
manieren worden gevonden om met conflicten om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed
kunnen ontwikkelen. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt aandacht besteed aan jullie kwaliteiten als ouders zodat jullie
als ouders weer gaan samenwerken, ook al willen jullie als partners niets meer met elkaar. Het uitgangspunt: als je samen
wilt ouderen, zul je moeten samenwerken, is niet onderhandelbaar.
De vier ankerpunten
1. Het welzijn van het kind staat centraal
2. Niet verzoenen, maar gescheiden samenwerken
3. Nieuwe oplossingen voor oude problemen
4. Hulpverleners zijn en blijven neutraal
Werkwijze
Jullie krijgen gezamenlijk twee intakegesprekken en nemen deel aan de netwerkbijeenkomst met de mensen die voor jullie
belangrijk zijn. Daarna beginnen acht groepsbijeenkomsten (van elk 2 uur) met andere ouders in een soortgelijke situatie.
In de oudergroep wordt gewerkt aan het doorbreken van de schadelijke patronen. Het welzijn van de kinderen staat steeds
centraal. De groepsleden kunnen elkaar helpen. De hulpverleners scheppen een omgeving waarin positieve verandering
mogelijk is. Tegelijkertijd nemen de kinderen deel aan de kindergroep, waar ze samen creatief aan de slag gaan met het
thema ‘ouders die strijden’.
Meer informatie?
Voor Kinderen uit de Knel is een verwijzing nodig van een gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, (huis)arts of gecertificeerde
instelling. Neem contact met ons op via entree@rubicon-jeugdzorg.nl of bel 0475-588 432.
Ouders kunnen zich vrijwillig aanmelden, maar sommigen worden verplicht door Bureau Jeugdzorg of de Rechtbank.
Onze hulpverleners zijn getraind door therapeuten van het Lorentzhuis, dat de methodiek Kinderen uit de Knel samen met
het Kinder- en Jeugdtraumacentrum heeft ontwikkeld.
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