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Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij bieden een warme en veilige
omgeving waar je terechtkunt met grote opvoedings- en ontwikkelingsvragen.
Een omgeving waar je in tijden van crisis tot rust kunt komen en waar we samen kunnen
bouwen aan een veilig en zelfstandig leven voor jou. Onze kennis van complexe problemen
en kwetsbare situaties zetten we in voor het eerder signaleren van risico’s en voor het
voorkomen van grote problemen.

Een samenleving waarin iedereen wordt gezien, is een samenleving die mensen meer
kansen biedt op een stabiel, veilig, zelfstandig en veerkrachtig leven.
Op een betere toekomst. Daar geloven wij in.

Het High Conflict Forum (HCF) is een maandelijkse multidisciplinaire, multisectoriële casuïstiekbespreking
waarin ‘vastgelopen’ en ge-escaleerde conflict- scheidingszaken worden uitgediept. Het HCF is gestart
in september 2016, als onderdeel van het ZonMw project ‘Samenwerken voor een effectieve aanpak
van met conflict beladen echtscheidingen (‘vechtscheidingen’) in Midden-Brabant’, naar een voorbeeld
uit Toronto, Canada.
Het Doel

Voor wie?

Samen onderzoeken we:

De (keten)partners:
• Veilig thuis
• Sterk Huis
• William Schrikker Groep
• Jeugdbescherming Brabant
• Raad voor de Kinderbescherming
• Idris
• Jeugdbeschermingstafel
• Regionaal Expertise Team
• Gezinsmanagement
En voor de toegangsteams, Instituut Maatschappelijk
Werk (IMW) en Juvans, kunnen via Veilig Thuis hun zaak
inbrengen.

• Wat is er (mogelijk) aan de hand in de betreffende casus?
• Op welke zaken binnen de casus is nog geen/onvol-		

doende zicht?

• Welke kennis en vaardigheden ontbreken?

Er is ruimte voor deskundigheidsbevordering, expertise
uitwisseling, het onderzoeken van lacunes en innovatieve
ontwikkelingen.

Deelnemers aan het HCF:

Veilig thuis
Raad voor de Kinderbescherming
GI: Jeugdbescherming Brabant
William Schrikker Groep
Sterk Huis; team complexe scheidingen
Hoogleraar forensische psychologie
Universiteit Maastricht
• Universitair docent familie- en
jeugdrecht Tilburg University
• Advocaat
•
•
•
•
•
•

Wanneer spreken we van
een conflictscheiding?
Scheidingen die gekenmerkt
worden door grote problemen in
de communicatie en samenwerking
tussen de ouders voor wat betreft
de zorg voor de kinderen, een
hoge mate van angst, boosheid,
wantrouwen en vaak langdurig
procederen.

MOGELIJKE KENMERKEN VAN EEN COMPLEXE SCHEIDING
Voortdurende negatieve communicatie-

Beschuldigingen en/of daadwerkelijk 		

patronen tussen de ouders:

sprake van:

• Hoge mate van boosheid en wantrouwen;

• Huiselijk geweld;

• Negatieve weergave van de persoonlijkheid

• Kindermishandeling/verwaarlozing 		

en het gedrag van de (ex-)partner;
• Snelle escalatie van conflicten;

(emotioneel, fysiek, seksueel);
• Oudervervreemding/verstoting (alienation).

• Afwijzing van elkaars pogingen om
te veranderen.

• Betrokkenheid van en coalitievorming 		
met familie, vrienden en professionals

(Forse) klempositie / loyaliteitsproblematiek bij de kinderen

• Juridische strijd

Aanwezigheid van psychische problemen/

• Diverse hulpverlening heeft niet geholpen

persoonlijkheidsstoornis bij een (of beide)
ouder(s)
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De werkwijze van HCF

Doel van de bespreking

• Een casus wordt 7 dagen voor de bijeenkomst anoniem
ingebracht door één van de ketenpartners (via een vooraf 		
aangeleverd format). De voorzitter verstuurt de inbreng ter 		
voorbereiding aan alle deelnemers, zodat iedereen zich van
te voren op een snelle en efficiënte manier in de casus kan 		
verdiepen. De ‘inbrenger’ van de casus formuleert aan het
einde van de casusformulier een aantal vragen/discussie-		
punten voor het HCF. Als er een beschikking ligt, wordt
daaruit ook informatie aangeleverd.

Het doel van de inbreng is om tot een advies te komen voor de
inbrenger, bestaande uit:
• Een analyse van de casuïstiek;
• Interventies in de vorm van een plan van aanpak.

• Tijdens de HCF bijeenkomst wordt de inbrenger uitgenodigd
om een korte toelichting op de casus te geven.
• De casus wordt gestructureerd besproken bijvoorbeeld aan
de hand van de puzzelstukken van Howard Hurwitz: 		
hebben we voldoende informatie over de relevante 		
gebieden in deze casus?
Wat heeft in het verleden wel/niet gewerkt in dit gezin en
waarom zou dat kunnen zijn?
Wat zou helpen de casus ‘vlot te trekken’? De voorzitter 		
leidt en structureert de discussie.
• Aan het einde van de casusbespreking wordt er een plan
van aanpak geformuleerd (wie gaat wat doen en hoe
wordt onderling afgestemd).
• Iedere casus wordt teruggekoppeld tijdens de volgende 		
bijeenkomst van het HCF.
• Het HCF gaat er van uit dat de eigen werkwijze op ieder 		
moment bijgesteld kan worden als de omstandigheden dat
vragen, onder het motto van oplossingsgericht werken:
‘Ga door met wat werkt; stop met wat niet werkt’.
• Er worden twee casussen behandeld per keer. 45 minuten 		
casusbespreking en 15 minuten advies.
• De projectleider Ketenaanpak conflictscheidingen Midden-		
Brabant zit de HCF bijeenkomsten voor.
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Inbrengen casus
Deelname is vrijwillig en kosteloos en kan door het format op de
vragen bij Cindy de Rijke (Voorzitter van het HCF).
Zij is te bereiken telefonisch 013 – 530 94 00 of via
email: CindydeRijke@sterkhuis.nl
Dit format dient geanonimiseerd een week voor de bijeenkomst
ingediend te worden bij de voorzitter.
De voorzitter verstuurt de inbreng ter voorbereiding aan alle
deelnemers. Er worden twee casussen behandeld per keer.

013 - 5309400

www.sterkhuis.nl

