Voor u als professional
• Complexe scheidingen
• Het kind niet de dupe
• De kracht van samenwerken
• Feiten en cijfers

Kind Centraal
Samenwerken bij complexe scheidingen
Ziet u in uw werk of omgeving kinderen die
ernstig lijden onder de scheiding van de ouders?
Krijgt u vragen van ouders die niet weten hoe ze
kun kinderen buiten de strijd kunnen houden?

Werkzaamheid
ouderschapsbemiddeling

Kinderen hebben allebei hun ouders nodig. Ze
hebben recht op aandacht en zorg van beide
ouders, ook na een scheiding. Uit onderzoek blijkt
dat kinderen veel minder last hebben van de
scheiding, als ouders samen tot goede
(omgangs)afspraken komen. Als dat moeizaam
gaat, dan kan Youké uitkomst bieden.

Uit onderzoek door de UU over
de werkzaamheid van
ouderschapsbemiddeling van
Youké (2017-2018):
‘Op vrijwel alle gebieden van het
functioneren van ouders en
kinderen is een kleine
verbetering te zien. De grootste
gemiddelde verbetering vinden
wij op het gebied van
probleemgedrag van kinderen,
conflicten tussen ouders en
triangulatie. Er is duidelijk een
aantal ouders waarbij resultaat
geboekt wordt, in de vorm van
minder problemen tussen de
ouders en uiteindelijk (daardoor)
ook minder problemen bij de
betrokken kinderen. ‘

Het hulpaanbod van Youké is voor gezinnen waar de scheiding tot zeer ernstige
problemen leidt; de zogenoemde complexe scheidingen. Dit hulpaanbod helpt
ouders en kinderen om op een goede manier met de scheiding om te gaan, zodat
de kinderen niet de dupe worden van de situatie.
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Kind centraal bij complexe scheiding
Youké helpt kinderen en ouders die zich in een complexe scheiding bevinden.
Youké gaat ervan uit dat beide ouders van de kinderen houden en willen dat zij
niet de dupe worden van de scheiding.
Het hulpaanbod van Youké bestaat uit: Ouderschapsbemiddeling, Ouderschap
Blijft, Parallel Ouderschap en Gezinstherapie. Op dit moment zijn we bezig met het
ontwikkelen van het hulpaanbod voor samengestelde gezinnen. De interventies
zijn speciaal voor complexe scheidingen die uit de hand zijn gelopen of uit de hand
dreigen te lopen. Over deze specialistische interventies leest u op de achterzijde
meer. Voor ouders zijn er uitgebreide folders beschikbaar.

------------------Voor de kinderen
‘Dankzij deze aanpak voelt het
alsof we weer samenwerken voor
de kinderen.’
Moeder van Lisa en Tom

------------------------------------------------------------------------START aanmelding & advies
088 170 5000
start@youke.nl

Telefonisch spreekuur hulp bij complexe
scheidingsproblematiek op werkdagen van
13.00 tot 14.00 uur.

Ouderschapsbemiddeling
Ouders werken aan het herstellen van
vertrouwen en communicatie. Het uitgangspunt
is, dat zij er samen voor willen zorgen dat de
kinderen zo weinig mogelijk last hebben van de
scheiding en dat zij openstaan voor hulp. De
resultaten zijn gebaseerd op het wederzijdse
vertrouwen dat beiden zich aan de gemaakte
afspraken houden.
Zie ouderfolder ‘Uw kind houdt van u allebei’.
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Ouderschap Blijft
Dit hulpaanbod is voor situaties waarin één van de ouders moeizaam of zelfs geen
contact met het kinderen heeft. De ouders krijgen begeleiding in de omgang tussen
de kinderen en de uitwonende ouder. Daarnaast zijn er bemiddelingsgesprekken
met beide ouders, zodat ze uiteindelijk zonder begeleiding een omgangsregeling
kunnen uitvoeren.
Zie ouderfolder ‘Uw kind centraal’.

Feiten & cijfers
Uit onderzoek door Inge van de
Valk van de UU (2017-2018):
‘Het aantal kinderen in
Nederland dat met het scheiden
van de ouders te maken krijgt ligt
het afgelopen decennium op
ongeveer 70.000 in totaal. Dit
betreft kinderen uit zowel
formele en informele relatieontbindingen, en zowel minderals meerderjarige kinderen die
nog thuis wonen.’
In 2018 was de instroom voor de
scheidingsinterventies bij Youké
332 cliënten.
Het gemiddelde klanttevredenheidscijfer bij Youké in 2018 is
een 7,7.
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Parallel Ouderschap

Youké
sterke jeugd

Parallel Ouderschap wordt ingezet als eerdere vormen van scheidingshulp niet
hebben gewerkt. Het is een individuele specialistische vorm van
ouderondersteuning. Het doel is dat de ouder uit het conflict met de ex-partner
blijft. De focus ligt op de relatie die de ouder heeft met het kind.
Zie ouderfolder ‘Met nadruk op eigen ouderschap’.

-----------------------------------------------

Gezinstherapie
Gezinstherapie kan worden ingezet om een complexe scheiding te voorkomen. We
bieden dit aan gezinnen waarbij psychische, fysieke en/of gedragsproblemen
spelen. De problemen in het gezin komen door verschillende oorzaken en hebben
met elkaar te maken. De systeemtherapeut gaat met het gezin aan de slag om
inzicht te krijgen in deze problemen. Hierdoor worden de onderlinge communicatie
en relaties hersteld.
Zie ouderfolder ‘Voor jullie als gezin’.

Youké begeleidt en behandelt
kinderen en jongeren van 0 tot
23 jaar en hun gezinnen bij het
opgroeien en opvoeden. Ieder
kind is oké. Met een eigen talent,
kleur en netwerk en met een
eigen unieke oplossing voor zijn
vraag. Dat is het startpunt van
onze hulp.
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In ontwikkeling: Samengestelde gezinnen
Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig, in 60% van de gevallen valt een
samengesteld gezin uiteen. Omdat scheiden al ingrijpend genoeg is, wil Youké met
dit hulpaanbod een tweede scheiding proberen te voorkomen. Heeft u een cliënt
waarbij u denk dat dit hulpaanbod passend kan zijn, neem dan contact op met
START.
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