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Dit werkboek hoort bij de groepsinterven
tie Kinderen uit de Knel. Deze interventie
richt zich op ouders die verwikkeld zijn
geraakt in conflicten na scheiding, kinde
ren die eronder lijden en het betrokken
netwerk. Het is een groepsprogramma
waaraan maximaal zes ouderparen tegelijk
deelnemen. Parallel hieraan gaan hun
kinderen naar de kindergroep. Beide groe
pen worden geleid door twee therapeuten.
Het programma start met een intake met
elk gezin afzonderlijk, waarin ouders hun
persoonlijke doelen bepalen. Na de intake
is er een netwerkbijeenkomst, waarna de
acht groepssessies starten (Van Lawick &
Visser, 2019).
De auteurs van het werkboek zijn werk
zaam bij het Lorentzhuis en het Kinder- en
Jeugdtraumacentrum (KJTC). Zij hebben
het groepsprogramma Kinderen uit de
Knel gezamenlijk ontwikkeld. Beide centra
zijn betrokken vanuit hun eigen ervaring.
Het Lorentzhuis zocht met name naar hoe
de destructieve strijd tussen ouders
gestopt kon worden in het emotionele
belang van de kinderen. Het KJTC zag kin
deren met een grote diversiteit aan klach
ten, die niet te behandelen bleken als de
context niet veranderde (Van Lawick &
Visser, 2019).
Met het programma Kinderen uit de
Knel wordt sinds 2012 gewerkt. De inzet is
om ouders te helpen verantwoordelijkheid
te nemen voor de destructieve manieren
waarop zij met hun scheidingssituatie

omgaan en zorg te dragen voor een context
waarin hun kinderen weer kunnen
gedijen. Recent is het werkboek ontwik
keld ter ondersteuning van ouders en hun
sociale netwerk.
Dit werkboek is een doordachte toevoe
ging aan het bestaande programma en
heeft als doel de slaagkans van de hulp te
vergroten. Binnen het traject van Kinderen
uit de Knel creëren de therapeuten met
elkaar een veilige omgeving waarbinnen
ouders en therapeuten kunnen samenwer
ken. Binnen deze omgeving kunnen
ouders zich ontwikkelen en kan het
groepsproces plaatsvinden. Naast de over
koepelende doelstellingen van het groeps
programma, hebben ouders binnen het
traject ieder hun eigen doelen, die bij de
intakes worden opgesteld. De therapeuten
zijn verantwoordelijk voor het volgen van
de structuur van het programma. Aange
zien het stressniveau van de ouders en hun
omgeving torenhoog is, vormt deze struc
tuur een belangrijk houvast in de situatie
van conflicten na scheiding. Het werkboek
is een aanvullende hulpbron die ouders en
hun netwerk gereedschap biedt om ook
zelf en buiten de groepssessies met de
conflictmaterie aan de slag te gaan.
Boven op de stress die ouders vaak erva
ren vanwege de scheiding, vraagt het pro
gramma Kinderen uit de Knel veel van hen.
De focus ligt op het eigen functioneren,
waar ouders veelal de strategie hebben
zich op de reacties van de anderen te rich
ten. Duidelijkheid en weten waar je aan toe
bent is in deze situatie essentieel om de
spanning te verkleinen en als ouders te
kunnen komen tot een eigen gedragsver
andering in het belang van de kinderen.
De inhoud van het werkboek biedt hier
bij op velerlei manieren houvast. Eerst
wordt een kort overzicht gegeven van wat
ouders kunnen verwachten van Kinderen
uit de Knel en wat hierin van ouders
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gevergd wordt. Dit kunnen ouders thuis
nalezen en delen met het eigen netwerk.
Vervolgens staat het huiswerk voor elke
sessie uitgewerkt. Bij elke huiswerkop
dracht kunnen ouders lezen over het
thema, krijgen ze opdrachten en worden er
voorbeelden gegeven. Deze teksten zijn
over het algemeen kort en bondig. Ook
wordt er gebruikgemaakt van illustraties
ter verduidelijking. Het geeft de lezer een
gevoel van steun, en ieder kan zich op
eigen wijze voorbereiden op een volgende
sessie. Een enkele keer zijn de teksten uit
gebreider, hetgeen mij als recensent
nieuwsgierig maakt of ouders dit wel kun
nen overzien. Het aantal illustraties had
wellicht nog groter mogen zijn. Dergelijk
beeldmateriaal kan helpend zijn om een
langer stuk tekst toch te gaan lezen en
makkelijker te begrijpen.
De huiswerkopdrachten focussen op de
destructieve communicatiepatronen die
tussen ouders zijn ontstaan en het actieve
aandeel van iedere ouder individueel bin
nen dit patroon. Ouders worden geholpen
zichzelf een spiegel voor te houden zodat
zij kunnen onderzoeken wat zij zelf kun
nen doen om tot verandering in de dyna
miek te komen, in het belang van de kinde
ren. De theorie biedt onder meer
psycho-educatie over trauma, destructieve
communicatiepatronen en de impact van
de stressbeladen scheidingssituatie op de
kinderen.
De systeemgerichte werkwijze komt
nadrukkelijk aan bod in het werkboek. Aan
ouders wordt steeds gevraagd mensen uit
hun persoonlijke sociale netwerk te betrek
ken bij het programma. Zij dienen deze
betrokkenen vragen te stellen omtrent de
huiswerkopdrachten en met hen na te
denken over hun inbreng in de komende
sessie. De teksten in het werkboek kunnen
ouders helpen uitleg te geven aan hun
sociale netwerk. Dat is een essentieel ele

ment van de benadering, zoals ook te lezen
is in de theorie behorend bij het pro
gramma. Sociale steun vanuit het netwerk
is een van de meest helpende factoren bij
het omgaan met stressvolle levensgebeur
tenissen en scheidingen (Van Lawick &
Visser, 2019). Door het betrekken van het
netwerk zo systematisch in te bouwen in
het werkboek, worden ouders geholpen
gedurende het proces van Kinderen uit de
Knel tot verandering te komen, en het
stimuleert hen om hun steunend netwerk
ook nadien te blijven inzetten.
Daarnaast worden ouders in het werk
boek ‘toegesproken’ door ervaringsdeskun
digen. Dit zijn bekende Nederlanders,
ouders en kinderen die deelgenomen heb
ben aan Kinderen uit de Knel, en kinderen
die een scheiding meegemaakt hebben.
Ouders lezen op deze manier voorbeelden
van situaties waarin andere ouders vastlie
pen en wat zij deden om tot verandering te
komen. Dit moedigt aan drempels over te
stappen, of soms een voorbeeld over te
nemen en zo een eerste stap te zetten. Het
neemt ouders mee in de scheidingsbele
ving van kinderen en in processen van
andere ouders en hun netwerk. De kwets
baarheid van de ervaringsdeskundigen is
mooi, spiegelend en confronterend. Deze
getuigenissen werken extra doeltreffend
doordat ze enerzijds emotioneel beladen
zijn en anderzijds praktische tips bieden
waar ouders direct baat bij kunnen heb
ben.
Mijn eerste ervaring in de praktijk met
dit werkboek is dat ouders het zeer serieus
nemen en als hun persoonlijke bundel
zien. Ze brengen het mee naar de sessies,
zijn wat onthand wanneer ze het vergeten,
gebruiken het om hun huiswerk voor te
bereiden en om er tijdens de sessie in terug
te kijken. Het delen van persoonlijke pro
blemen in een groep is voor veel ouders
een grote stap. Kunnen terugvallen op het
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werkboek werkt spanningsverminderend.
Voor de kinderen maakt het letterlijk zicht
baar dat ouders aan de slag zijn en huis
werk maken om de situatie voor hen te
verbeteren.
Voor de therapeuten werkt het prettig
en efficiënt om te kunnen verwijzen naar
het huiswerk in het werkboek en ook
onmiddellijk mee te kunnen kijken in de
tekst bij eventuele vragen. Door de con
crete en praktische richtlijnen in het werk
boek blijft er meer mentale ruimte over
voor het therapeutisch proces. Hoe ouders
het werkboek gebruiken maakt voor de
therapeuten ook zichtbaar welke strate
gieën ouders hanteren om met spannings
volle situaties om te gaan. Waar de ene
ouder het boek als houvast en leidraad
gebruikt, wordt bij een andere ouder zicht
baar dat ze middels het boek hun eigen
overtuigingen kracht bijzetten. Een voor
beeld is dat sommige ouders de opdrach
ten niet passend vinden voor hun situatie
en dit als extra munitie inzetten in hun
strijd om vooral de ander te raken of te
overtuigen en niet zelf te veranderen. De
andere ouders en therapeuten kunnen hier
binnen het groepsproces op ingaan en de

therapeuten kunnen ervoor kiezen daar
naast een individueel gesprek aan te gaan
over wat in het groepsproces zichtbaar
wordt.
Tot slot is het werkboek ook een waarde
vol notitieboek waarin ouders hun per
soonlijke ontwikkelingen kunnen bijhou
den. Het biedt ouders een overzicht van het
proces dat zij doormaken. Wanneer het
traject van Kinderen uit de Knel is afge
rond, is het proces van ouders immers nog
gaande. Het werkboek is een naslagwerk
om nog eens ter hand te nemen op ogen
blikken waarop de spanning weer toe
neemt.

Floor Schouten is orthopedagoog-genera
list en systeemtherapeut i.o. bij jeugdzorg
organisatie Yorneo in Drenthe. Zij is bin
nen Yorneo betrokken bij Kinderen uit de
Knel. E-Mail: floor.schouten@yorneo.nl.
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