
Naar schatting lijden 16.000 kinderen 

in Nederland onder de problematische 

scheiding van hun ouders. Kinderen die 

door hun ouders vaak als middel worden 

ingezet in hun onderlinge strijd. Als 

betrokken professional kun je behoorlijk 

meegezogen worden in deze complexe 

situatie, en je misschien wel gedwongen 

voelen om partij te kiezen. 

Tijdens deze training leer je wat je in het 

geval van een complexe scheiding kunt 

doen, hoe je meerzijdig partijdig blijft en 

hoe je als professional je rol pakt.

Grip op veilig leven 

Deskundigheid

TRAINING 
De professional en de complexe scheiding

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel



De professional en de complexe scheiding

Voor wie?
Medewerkers van gebiedsteams en ambulante  
gezinswerkers.

Inhoud:
Tijdens deze training versterk je zowel je kennis en vaar-
digheden met betrekking tot complexe scheidingen als je 
rol als professional hierin. Je oefent samen met een acteur 
gespreksvaardigheden.

Wat leer je?
Na afloop van de training…
 • heb je inzicht in de achtergronden van een complexe  
  scheiding (o.a. effecten en risicofactoren voor kind en  
  gezin, omgang en wetgeving);
 • kun je naar een complexe scheiding kijken vanuit het  
  goed-genoeg principe. Dit doe je met behulp van  
  bijvoorbeeld het viervenster model of het Framework for  
  the Assessment of Children in Need and their Families;
 • ken je je eigen rol als professional in het werken met  
  een complexe scheiding. Je leert onder andere omgaan  
  met (verbale) agressie, je eigen grenzen hanteren, hoe  
  je jezelf gezond houdt en hoe je omgaat met dilemma’s;
 • kun je (werk)kaders toepassen voor gespreksvoering en  
  andere vormen van communicatie.

Praktische informatie:
 • De training bestaat uit 1 dag van 6 uur.
 • De training is SKJ-geaccrediteerd. 
 • Maximaal 12 deelnemers.
 • Incompany, open aanbod of online?  
  Kijk voor de actualiteit op onze website. 
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Expertisecentrum Bescherming en 

Veiligheid deelt kennis, expertise en 

ervaring op het gebied van kindermis-

handeling, huiselijk geweld, ouderen-

mishandeling en complexe jeugd- en 

gezinsproblematiek. Dit doen we door 

het trainen, adviseren en inzetten van 

professionals.

Het Expertisecentrum is onderdeel van 

Regiecentrum Bescherming en Veilig-

heid ( Jeugd- en Gezinsbescherming en 

Veilig Thuis), dat bescherming biedt 

aan kinderen, jongeren en 

volwassenen in Friesland.

Deskundigheidsbevordering

Duurzaam inzetbare professionals 

Diagnostiek voor jeugd en gezin


