High Conflict Forum
Ketenaanpak complexe scheidingen
Hart van Brabant

Bij Sterk Huis helpen we mensen die te maken hebben met een lastige thuissituatie, een
moeilijke periode of bedreigende situatie. Met hulp van onze specialistische kennis, heldere
inzichten en slimme behandelmethoden vinden mensen de veerkracht in zichzelf (terug).

De ruime ervaring van Sterk Huis draagt bij aan het voorkomen of verminderen van ernstige
problematiek. We doorbreken patronen, maken mensen sterk en zelfredzaam en helpen hen
bij het vinden van een stabiele toekomst.

Wat te doen bij een vastgelopen
of geëscaleerde complexe scheiding?
Complexe scheidingen zouden eigenlijk niet mogen bestaan. Toch zien we in de praktijk veel
schrijnende complexe scheidingen, waarbij kinderen in de knel komen tussen de ouders. Veel
kinderen hebben zoveel last van het ‘gevecht’ dat ze de eigen kleur verliezen. Ze weten niet meer
wat hun eigen wensen en behoeften zijn, maar richten zich volledig op de behoeften van ouders.
Deze kinderen hebben hulp nodig.
Soms loopt het conflict tussen ouders zo hoog op dat vanuit meerdere hoeken ondersteuning,
begeleiding en inzicht nodig is. In de regio Hart van Brabant bundelen we daarom onze krachten
in het High Conflict Forum (HCF), waarin we vastgelopen en geëscaleerde complexe scheidingen
samen uitdiepen en leren van deze scheidingen in vervolgsituaties.
Een complexe scheiding kenmerkt zich door grote
problemen in de communicatie en samenwerking
tussen ouders, een hoge mate van angst, boosheid,
wantrouwen en vaak een lange juridische strijd.
Multidisciplinair overleg

Het High Conflict Forum (sinds 2016) is een maandelijks
multidisciplinair overleg waarin Sterk Huis samen
met Amarant, Veilig Thuis, advocatuur, de Raad voor
de Kinderbescherming, Jeugdbescherming Brabant,
Partners voor Jeugd (voorheen WSG) en wetenschappers
casussen bespreekt waarop we vastlopen bij complexe
scheidingen.

Doel

Het doel van het High Conflict Forum is om samen
te kijken waarop een casus vastloopt. Wat speelt er
bij de betreffende complexe scheiding, over welke
zaken bestaat nog onvoldoende inzicht en welke
kennis en vaardigheden ontbreken nog? Tijdens
het overleg onderzoeken we lacunes en staan
deskundigheidsbevordering, expertise-uitwisseling en
innovatieve ontwikkelingen centraal.

“Samen zoeken we naar
een vernieuwende aanpak om
niet-werkende methodieken
en continue doorverwijzingen
tegen te gaan.”
– Teun, clustermanager Sterk Huis
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KENMERKEN COMPLEXE SCHEIDING

WERKWIJZE HIGH CONFLICT FORUM
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Voortdurende negatieve communicatiepatronen
tussen ouders:
- Hoge mate van boosheid en wantrouwen
- Negatieve weergave van de persoonlijkheid
en het gedrag van de ex-partner
- Afwijzing van elkaars pogingen om te 		
veranderen
- Snelle escalatie van conflicten
(Forse) klempositie/loyaliteitsproblematiek bij de
kinderen
Psychische problemen/persoonlijkheidsstoornis
bij de ouder(s)
Beschuldigingen of daadwerkelijke situaties van:
- Huiselijk geweld
- Kindermishandeling/verwaarlozing 		
(emotioneel, fysiek, seksueel)
- Oudervervreemding/verstoting
Betrokkenheid van coalitievorming met familie,
vrienden en professionals
Juridische strijd
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Een van de ketenpartners dient uiterlijk zeven
dagen voor het overleg een casus in via een vast
format en formuleert daarin een aantal vragen en
discussiepunten. De voorzitter deelt de informatie
met de andere deelnemers, zodat iedereen zich
kan inlezen.
Elk overleg draait om twee casussen: per casus 45
minuten inbreng + 15 minuten advies.
De inbrengers geven een korte toelichting op hun
casussen.
De deelnemers bespreken de casus aan de
hand van de puzzelstukken van Howard Hurwitz:
hebben we voldoende informatie, wat heeft in het
verleden wel/niet gewerkt binnen dit gezin, wat
kan helpend zijn bij het vlottrekken van de casus?
Het doel van de bespreking is om advies te geven
aan de inbrenger, bestaande uit een analyse van
de casuïstiek en interventies. Na afloop van de
bespreking volgt een plan van aanpak: wie gaat
wat doen en hoe wordt onderling overlegd?
De deelnemers werken oplossingsgericht en
mogen de werkwijze op ieder moment zelf
bijstellen in het kader van: ga door met wat werkt,
stop met wat niet werkt.
Tijdens het volgende overleg vindt een
terugkoppeling plaats: hoe is alles verlopen?

CASUS INDIENEN
Dien een geanonimiseerde casus uiterlijk zeven dagen
voor het maandelijks overleg in bij de voorzitter van
het High Conflict Forum: Betsie van Hoek
betsievanhoek@sterkhuis.nl

“We willen steeds meer kennis
aan anderen overbrengen en
de samenwerking verder
uitbreiden naar andere regio’s,
zodat we samen erger kunnen
voorkomen. Want eigenlijk
zouden complexe scheidingen
helemaal niet mogen bestaan.”
– Wilma, manager divisie Jeugd Amarant

MEER INFORMATIE
Neem voor meer informatie contact op met
het Klantenbureau van Sterk Huis: 013 543 30 73
info@sterkhuis.nl – www.sterkhuis.nl

DEELNEMERS HIGH CONFLICT FORUM
- Sterk Huis
- Amarant
- Veilig Thuis
- Raad voor de Kinderbescherming
- Jeugdbescherming Brabant
- Partners voor Jeugd (voorheen WSG)
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013 543 30 73

www.sterkhuis.nl

