
 
 

 

In Nederland maken per jaar ongeveer 

zeventigduizend kinderen het uit elkaar gaan van 

hun (al dan niet getrouwde) ouders mee. De 

meeste scheidingen verlopen redelijk tot goed, 

maar bij ongeveer 30% van de scheidingen zijn 

er problemen rondom financiën en/of een 

ouderschapsplan. Bij 15% van deze 

laatstgenoemde groep verloopt de scheiding zeer 

problematisch. Met deze groep hebben wij te 

maken in dit project. De scheiding is bij deze 

ouderparen zeer complex geworden door 

slepende meningsverschillen die vaak ook worden 

uitgevochten via mediators, advocaten en 

hulpverleners. Niet alleen de twee ouders, maar 

ook de familie, vrienden, scholen en andere 

instanties om hen heen raken betrokken bij de 

strijd. In de loop van dit proces is veel 

achterdocht en wantrouwen gegroeid, wat het 

steeds moeilijker maakt tot constructieve 

oplossingen te komen. In deze scheidingen raken 

kinderen gevangen en beschadigd. Per jaar zijn 

ruim drieduizend kinderen slachtoffer van ouders 

in een vechtscheiding. 

 

 

Doelgroep 

Dit project is bedoeld voor ouders die verstrikt 

zijn geraakt in scheidingsconflicten rondom de 

zorg voor de kinderen, wonen, financiën en 

andere belangrijke onderwerpen. Deze conflicten 

kunnen korter of langer duren (tot wel 10 jaar) 

en beïnvloeden het leven en welzijn van alle 

betrokkenen, kinderen, ouders en hun netwerk. 

 

Wat houdt KUDK in? 

Kinderen uit de Knel is een groepsprogramma 

voor zes ouderparen en hun kinderen. De 

oudergroep (ex-partners) komt acht keer twee 

uur bij elkaar, doorgaans één keer per 14 dagen. 

In dezelfde tijd komen de kinderen in een aparte 

kindergroep bij elkaar. De ouders werken aan het 

doorbreken van destructieve patronen en aan het 

vinden van nieuwe wegen voor steeds 

terugkerende problemen. De nadruk ligt daarbij 

op het veranderen van eigen gedrag. Het welzijn 

van de kinderen staat hierbij steeds centraal. De 

groepsleden kunnen elkaar tijdens het traject 

goed helpen. De twee therapeuten die de sessies 

begeleiden, scheppen een 

    

Kind(eren) uit de knel 

Binnen de regio Midden-Holland biedt Enver Kind(eren) uit de Knel 

(KUDK). Binnen KUDK bieden we (maximaal) zes ouderparen en hun 

kinderen een groepsgericht traject aan, om te komen tot een betere 

samenwerking tussen de ouders, waardoor het welzijn van de 

kinderen verbetert. Zowel ouders als hun kind(eren) zijn aanwezig bij 

deze bijeenkomsten. Ouders komen bij elkaar in de oudergroep en de 

kinderen komen bij elkaar in de kindergroep. 
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omgeving waarin positieve verandering mogelijk 

is. Zij geven informatie, opdrachten en 

oefeningen die ouders helpen nieuwe en 

constructieve stappen te maken. Ook de kinderen 

kunnen elkaar goed steunen en helpen. De 

therapeuten helpen de kinderen 

om ervaringen rond het leven met ouders in 

conflict te delen. Zij maken met elkaar films, 

posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek 

rondom het thema ‘ouders die strijden’. Ze 

kunnen hier ook over spreken, maar het hoeft 

niet. De therapeuten richten zich op de 

kracht van de kinderen en op het vergroten van 

weerbaarheid. De kinderen presenteren aan de 

ouders wat zij hebben gemaakt in de kindergroep 

en de ouders presenteren aan de kinderen wat zij 

hebben geleerd in het project en wat zij hun 

kinderen toewensen voor de toekomst. 

Aan het eind wordt geëvalueerd en kijken 

therapeuten, ouders en kinderen of er nog een 

vervolgtraject nodig is. 

 

Doelstelling KUDK 

Het doel van het project is dat kinderen uit de 

knel raken, doordat de strijd tussen hun ouders 

minder destructief wordt en er nieuwe wegen 

worden gevonden om met de conflictgebieden om 

te gaan. Hierdoor voelen kinderen zich weer veilig 

en kunnen zij zich goed ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden 

Meer informatie over Kinderen uit de Knel kunt u 

vinden op de site: 

http://www.kinderenuitdeknel.nl/. 

Voor meer informatie over de het bovenstaande 

traject kunt u contact opnemen met het 

Aanmeldpunt Midden-Holland: 

0182 52 28 55 | aanmeldenMH@enver.nl 

 


