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WAAROM?
Sinds 2009 is Youké specialist in hulp bij complexe scheidingsproblemen in geval kinderen in de knel raken of
zijn. Een team van specialistische hulpverleners / ouderschapsbemiddelaars voeren de interventies
Ouderschapsbemiddeling, Ouderschap Blijft en Kinderen uit de Knel uit in de provincie Utrecht, ’t Gooi en het
Gelderse deel van de Foodvalley.
Het meest wenselijke is dat ouders gezamenlijk kunnen komen tot het vormgeven van hun ouderschap na
scheiding waarbij het kind géén, of zo min mogelijk spanning ondervindt. De scheidingsinterventies van Youké
zijn gericht op herstel van coöperatief en kind waardig ouderschap. Dat wil zeggen dat gescheiden ouders
‘ouders’ zijn als zij in staat zijn met elkaar als ouders te overleggen en zich te richten op de relatie met hun
kind.
In de praktijk komt het gaande het programma echter regelmatig voor dat het strijdkader tussen ouders zo
krachtig is dat het ouders niet lukt de strijd te staken en de focus te richten op de relatie als ouder met hun
kind. Dan is voortgaan met het programma niet meer mogelijk.
In deze gevallen kunnen ouders kiezen overgaan op ‘parallel ouderschap’ na scheiding.

WAT IS HET?
‘Parallel ouderschap’ is een individuele vorm van ouderbegeleiding na scheiding. In een aantal gesprekken
bespreekt de hulpverlener met de ouder hoe deze uit de greep van het conflict kan blijven en zijn focus kan
richten op het ouderschap, de ouder-kindrelatie en hoe het netwerk hierbij kan ondersteunen. Dit aanvullende
aanbod kan enkel worden ingezet als de ouder hier echt voor kiest; dus ook als de andere ouder hier niet voor
kiest. De hulpverlener begeleidt de ouder om focus te houden op wat de ouder zelf doet als ouder en dat deze
ouder geen invloed heeft op de andere ouder.

VOOR WIE?
Bestemd voor ouders die zijn aangemeld voor één van de scheidingsinterventies, waarbij gaande het
programma duidelijk wordt dat het strijdkader zo krachtig is dat gezamenlijke gesprekken met niet meer
mogelijk zijn. De hulpverlener onderzoekt dan met ouders wat er nog wel mogelijk is en zal, na overleg en
goedkeuring van de aanmelder, het programma kunnen vervolgen met ‘parallel ouderschap’.
Dit aanbod kan op verschillende momenten in de interventies aan ouders worden aangeboden.

DOELSTELLING
‘Het lukt de ouder als individuele ouder het strijdkader op de achtergrond te houden, waarbij de ouder als
Solo-ouder de kinderen zo min mogelijk van de strijd laat merken. De focus van de ouder is gericht op de
kinderen in plaats van op de andere ouder. Dit heeft een positief effect op het welbevinden van de kinderen.’

INDICATIES
- Het strijdkader van ouders is dermate overheersend dat voortgang van de interventie die ouders op
dat moment volgen bij Youké niet langer helpend is.
- De ouder is bereid zich te richten op haar / zijn eigen ouderschap.
- De ouder heeft de motivatie om eenzijdig te stoppen met de strijd.
- Als ouder(s) al eerder of meerdere vormen van scheidingshulp hebben gehad.

CONTRA-INDICATIE
Als ouders (minimaal) met elkaar in gesprek en in overleg kunnen.

AANMELDING
Zoals beschreven kan dit aanbod vervangend of aanvullend in lopende trajecten worden ingezet.
In gevallen dat ouders al eerder of meerdere vormen van scheidingshulp hebben gehad, kan worden
aangemeld voor de interventie Ouderschapsbemiddeling. In de toeleidingsfase (1e fase) onderzoekt de
hulpverlener met ouders wat de meest passende hulp is.
-

door middel van een zorgtoewijzing van het gemeentelijke team (wijk- en buurtteams), de huisarts of
medisch specialist
bij START Youké start@youke.nl 088 1705000

DAGELIJKS TELEFONISCH SCHEIDINGSSPREEKUUR
Als u meer wilt weten kunt u dagelijks op werkdagen ons telefonisch scheidingsspreekuur bellen.
Eén van de ouderschapsbemiddelaars zal uw vragen beantwoorden.
Het telefonisch scheidingsspreekuur is bereikbaar van 13.00 tot 14.00 uur op nummer 088 1705000

