
Kinderen uit de knel 
Dit programma is bedoeld voor ouders uit de regio Zaanstreek-
Waterland, die verstrikt zijn geraakt in scheidingsconflicten. 
Bijvoorbeeld rond de zorg voor de kinderen, wonen, financiën en 
andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten kunnen korter of 
langer duren en beïnvloeden het leven en welzijn van alle betrokkenen: 
kinderen, ouders en hun netwerk. 

Doelstelling  
Het doel van dit programma is dat kinderen uit de knel raken. Doordat 
er tussen de ouders minder strijd is en zij nieuwe wegen vinden om 
met conflicten om te gaan, kunnen kinderen zich weer veilig voelen en 
zich goed ontwikkelen. 
 
Programma 
Ouders nemen samen deel aan de netwerkbijeenkomst en aan acht 
daaropvolgende groepszittingen van twee uur. De kinderen (4-18 jaar) 
nemen tegelijkertijd deel aan de kindergroep.  
De oudergroep  bestaat  uit maximaal zes ouderparen. In de 
oudergroep wordt gewerkt aan thema’s die relevant zijn voor alle 
ouders die gevangen zitten in de zeer conflictueuze scheiding, ook wel 
vechtscheiding genoemd. In de kindergroep worden kinderen 
uitgenodigd om onder andere op creatieve manier uiting te geven aan 
hun ervaringen. De bijeenkomsten en gesprekken vinden op 
maandagmiddag plaats.  
 
Aanmeldingsprocedure 
Aanmelden voor deze groepsbehandeling kan door een e-mail te 
versturen naar kinderenuitdeknel@parnassiagroep.nl met van 
beide ouders de volgende gegevens:  

 Naam 
 Adres  
 Telefoonnummer 
 E-mail adres 

Beide ouders ontvangen een aanmeldformulier. Nadat we van beide 
ouders de aanmeldformulieren ingevuld hebben ontvangen, plannen 

we een intakegesprek. Hierbij dienen beide ouders aanwezig te zijn. De 
verwijzer (indien aanwezig) zal ook voor dit gesprek uitgenodigd 
worden.  
 
Voorwaarden om deel te kunnen nemen zijn: 

 Juridische procedures  tijdens het programma stoppen of 
“onhold” zetten 
 Alle bijeenkomsten van het programma aanwezig zijn 
 De informatieavond met mensen uit het netwerk bijwonen   
 Samen willen werken om het kind uit de knel te krijgen 

De eerste intake 
Het doel van de eerste intake is: 

 informatie  geven over de voorwaarden aan deelname 
 informatie  geven over de werkwijze van de groep 
 het beantwoorden van vragen 

In dit gesprek bekijken we samen of dit programma bij ouders past. 
Hierna kunnen ouders aangeven of ze meedoen. Vervolgens wordt er 
een tweede intakegesprek  gepland, waarbij ook de kinderen aanwezig 
zijn.  

Het tweede intakegesprek 
Tijdens het tweede intakegesprek geven de therapeuten toelichting op 
vragen die zijn blijven liggen. Beide ouders gaan individueel met een 
therapeut in gesprek. De kinderen spelen en/of praten met de 
kindertherapeuten. 
 
Netwerkbijeenkomst 
Scheiden is een emotioneel proces, waarbij veel mensen betrokken zijn. 
Allereerst de kinderen, maar ook grootouders, verdere familie, nieuwe 
partners, vrienden, buren en betrokkenen van school en werk. 
Wanneer de scheiding extra problemen geeft, komen daar vaak nog 
professionals bij, zoals advocaten, mediators en hulpverleners. Hoe 
groter de strijd is en hoe langer deze duurt, hoe meer de betrokkenen 
naar één kant getrokken worden.  
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De strijd gaat door tussen twee steeds grotere groepen, de kinderen 
zitten in de knel en het wordt steeds moeilijker alle stemmen te horen. 

Daarom is besloten tot het organiseren van een informatieavond, 
waarbij alle bovengenoemde betrokkenen (het netwerk) kunnen 
worden uitgenodigd. Deze avond vindt plaats voorafgaand aan elke 
behandelgroep en duurt doorgaans anderhalf uur. Tijdens deze avond 
wordt er informatie gegeven en worden vragen beantwoord over het 
programma. Tot slot vragen we de betrokkenen om beide ouders en 
kinderen te steunen tijdens hun deelname aan ‘Kinderen uit de Knel’.  

Kosten 
De gemeenten van de regio Zaanstreek-Waterland vergoeden de kosten 
voor deelname van inwoners van Zaanstreek-Waterland. 
 
Contact 
U kunt ons bereiken via:  
 
Email: kinderenuitdeknel@parnassiagroep.nl  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dit programma is ontwikkeld door het Lorentzhuis en het KJTC en 
wordt uitgevoerd in samenwerking met de Parnassia Groep. 
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