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Groepsprogramma Kinderen uit de knel 

voor ouders en kinderen die betrokken zijn bij een problematische scheiding 

 

Scheidingen die steeds verder escaleren worden vaak ‘vechtscheidingen’ genoemd. Uit onderzoek 

en in de praktijk blijkt hoe schadelijk dit voor kinderen is. Hun ontwikkeling wordt hierdoor ernstig 

bedreigd met stemmingsklachten, lichamelijke klachten, angstklachten en/of gedragsproblemen tot 

gevolg. Behandelingen komen vaak niet van de grond of hebben weinig resultaat. 

 

Voor wie is het groepsprogramma ‘Kinderen uit de knel’ bedoeld? 

Het groepsprogramma ‘Kinderen uit de knel’ is een erkende interventie voor ouders en hun 

kinderen vanaf 4 jaar die verwikkeld zijn geraakt in een problematische scheiding. De interventie 

richt zich op ouders en kinderen waarbij de strijd tussen gescheiden ouders escaleert en bij wie de 

kinderen uit beeld raken. Beide ouders kunnen niet tot overeenstemming komen over het opnieuw 

vormgeven van hun ouderschap en zij blijven strijden over kwesties als zorg voor de kinderen, 

wonen en geld. 

 

Wat houdt ‘Kinderen uit de knel’ in? 

Kenmerkend voor deze aanpak is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de 

betrokken kinderen. Het zwaartepunt ligt bij de ouders. Doel is het de-escaleren van de strijd en 

het weer centraal stellen van de kinderen. Zo komt de omgeving van de kinderen weer in balans, 

wordt het weer veilig, verminderen hun klachten en kunnen zij zich weer optimaal ontwikkelen. 

 

Hoe werkt het? 

Gedurende vier maanden werken de ouders samen in een groep, waarbij ouders werken aan een 

nieuwe vorm van ouderschap. Terwijl de ouders in de ene groep 

samen aan het werk zijn, werken de kinderen in een andere 

groep aan een presentatie voor hun ouders. In die presentatie 

geven de kinderen aan wat de scheiding voor hen betekent. Elke 

groep wordt door een therapeut en ambulant hulpverlener/ 

omgangsbemiddelaar van Combinatie Jeugdzorg begeleid. 

Tijdens het traject wordt het sociaal netwerk betrokken. ‘Kinderen 

uit de knel’ bestaat uit:  

• een eerste intakegesprek met alleen de ouders  

• een tweede intakegesprek met de ouders en kinderen 

• een netwerkbijeenkomst voor de eerste sessie 

• tweewekelijks, 8 groepsbijeenkomsten van 2 uur voor ouders 

en kinderen 

• huiswerkopdrachten voor ouders, met ondersteuning van het 

netwerk 

• evaluaties, waarbij de verwijzers en het netwerk nauw 

betrokken worden.  
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Wat willen we bereiken? 

Doel is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt 

en dat nieuwe manieren worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan, zodat de 

kinderen zich (bij voorkeur) in vrijheid met beide ouders verbonden weten en zich goed kunnen 

ontwikkelen. 

 

Wat kunt u van ons verwachten? 

Elke groep wordt begeleid door een therapeut en een ambulant hulpverlener/omgangsbemiddelaar 

van Combinatie Jeugdzorg. Al onze trainers zijn HBO opgeleide trainers, die gecertificeerd zijn 

voor het behandelprogramma ‘Kinderen uit de Knel’. 

 

Tijdsinvestering 

‘Kinderen uit de knel’ bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten van twee uur met een groep voor de 

ouders en een groep voor de kinderen. De bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats in een 

periode van 4 maanden. Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten worden twee intakes 

gehouden en een netwerkbijeenkomst (zie ook alinea ‘Hoe werkt het?’). 

 

Groepsgrootte en locatie 

De groepsgrootte is maximaal 6 ouderparen en hun kinderen. 

De bijeenkomsten worden gehouden op een van de locaties van 

Combinatie Jeugdzorg. 

 

Informatie en aanmelden 

Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van: 

• Centrum voor Jeugd- en Gezin of wijkteam gemeente 

• Huisarts, jeugdarts of medisch specialist 

• Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en 

jeugdreclassering. 

Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u terecht bij het 

Servicepunt. Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij zijn bereikbaar op maandag t/m 

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via: 

• telefoon: 040 702 26 60 

• mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl  

Meer informatie vindt u ook op onze website: www.combinatiejeugdzorg.nl. en op de website 

www.kinderenuitdeknel.nl.  

 

Wie zijn wij? 

Combinatie Jeugdzorg is specialist in jeugdhulp. Wij helpen kinderen, jongeren en hun gezinnen bij 

complexe vragen over opvoeden en opgroeien. Onze behandeling is gericht op het gezin en hun 

naaste omgeving. Samen werken we zoveel mogelijk in de thuissituatie, waar nodig gecombineerd 

met hulp op een van de locaties van Combinatie Jeugdzorg. Ook is (tijdelijke) opvang mogelijk in 

een pleeggezin of gezinshuis. Daarnaast bieden we cursussen en trainingen voor kinderen, 

jongeren, ouders en professionals. Onze organisatie werkt vooral in Zuidoost-Brabant en Midden-

Limburg. We hebben hoofdlocaties in Eindhoven, Helmond, Veldhoven en Heibloem en ongeveer 

30 kleinere locaties verspreid over de regio. Ook onze circa 450 pleeggezinnen wonen vooral in 

deze regio. 
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