Online kenniskring complexe scheiding 2021
Jaarlijks krijgen ongeveer 70.000 kinderen in Nederland te maken met een scheiding. Een scheiding is
voor alle gezinsleden een ingrijpende gebeurtenis. Omgaan met ouders die in een echtscheiding
verwikkeld zijn, kan heel lastig zijn, zeker als er sprake is van veel strijd tussen de ouders en je kan
spreken van een complexe scheiding. Daarom organiseert Veilig Thuis Hollands Midden voor
professionals die onder de Wet meldcode vallen online kenniskringen* met als thema ‘complexe
scheidingen’. Deze zijn op 31 mei, 24 juni, 6 juli.
Hieronder vind je een overzicht van de themabijeenkomsten en de onderwerpen. Je kunt meedoen
door op de ZOOM link te klikken. Vooraf opgeven is niet nodig. Er kunnen maximaal 500
professionals deelnemen aan de online kenniskringen.

Datum Wie

Wat

31 mei

Wendy Tazelaar:

Basisinformatie over complexe scheidingen:

15.3016.30

Initiator van
trainingsbureau
Doen! Training en
advies, zij is trainer,
adviseur, mediator en
kindbehartiger

24 juni

Wendy Tazelaar

15.3016.30

Initiator van
trainingsbureau
Doen! Training en
advies, zij is trainer,
adviseur, mediator en
kindbehartiger

6 juli

Harmen Boeve en
Irma Dierick






Complexe scheiding: feiten en cijfers
Gevolgen voor kinderen
Juridische positie van de organisatie
Rechten en plichten van ouders

ZOOM:
https://zoom.us/j/95937277318?pwd=VmxWWk1XZXRweE5xUDBvZH
d3dlhJZz09
Meeting ID: 959 3727 7318
Passcode: 624153
Basisinformatie over complexe scheidingen




Coöperatief ouderschap versus parallel ouderschap
Omgaan met ouders die in een complexe scheiding verkeren
De kinderen: bewaken belangen van het kind, omgaan met
loyaliteit(sconflicten)

ZOOM:
https://zoom.us/j/92511792083?pwd=aHc5NURKSEEyUjNwUDhoN3N
aanE0Zz09
Meeting ID: 925 1179 2083
Passcode: 062931
Methodiek Veilig Thuis bij complexe scheidingen

15.3016.30

Werkzaam bij Veilig
Thuis als
onderzoekers en
aandachtsfunctionaris
sen complexe
scheiding

Veilig Thuis werkt met een methodiek bij (vermoedens van) complexe
scheidingen.
Tijdens deze kenniskring nemen Harmen en Irma de deelnemers mee
in de werkwijze die zij hanteren:
 De praktische stappen vanaf de aanvang (melding) tot het
afronden
 Het maken van een analyse
 De houding die zij aannemen naar ouders
 De hulpmiddelen die ze gebruiken om psycho-educatie te
geven tijdens de gesprekken
 Hoe zij ervoor zorgen buiten het conflict te blijven
ZOOM:
https://zoom.us/j/98777658535?pwd=aDJEZ3NEaUkwcDhhWEtucG5n
U21tdz09
Meeting ID: 987 7765 8535
Passcode: 246432

Najaar
(data
nog
niet
bekend
):

Schip methode
Kinderen uit de knel (Cardea)
Ouderschap blijft (Cardea)

* De doelgroep van de kenniskring wordt gevormd door beroepskrachten en hulpverleners die
werkzaam zijn in Holland-Rijnland, Duin- Bollenstreek, of de Goudse regio en die vallen onder de Wet
(verplichte) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Doel is om deskundigheid te bevorderen rondom de thema’s huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling. Nevendoelen zijn: uitwisselen van actualiteiten (projecten, methodieken e.d.)
en het bevorderen van de samenwerking (consultatie, verwijzing e.d.).

