
Netwerkberaad 
bij 
conflictscheidingen

Meer dan 5000 kinderen komen jaarlijks met de Raad voor 
de Kinderbescherming (RvdK) in aanraking wanneer hun 
ouders uit elkaar gaan. Op verzoek van de rechtbank doet 
de RvdK onderzoek naar de zorgverdeling over de kinderen. 

Conflictscheidingen
Een conflictscheiding, ook wel vechtscheiding genoemd, is 
een scheiding die zich kenmerkt door langdurig procederen, 
een hoge mate van boosheid en wantrouwen en grote  
problemen in de communicatie en de samenwerking tussen 

de ouders wat betreft de zorg voor de kinderen. Ook familie, 
vrienden, scholen en andere instanties raken vaak betrokken 
in de strijd. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om tot  
constructieve oplossingen te komen. 
Kinderen die worden blootgesteld aan hevige ouderlijke strijd 
lopen het risico op blijvende gevolgen; de RvdK probeert de 
schade voor de kinderen tot een minimum te beperken. De 
RvdK Den Haag heeft gezocht naar de mogelijkheid om met 
ouders en hun netwerk tot afspraken te komen. Het netwerk-
beraad is een effectieve en helpende manier hiervoor. 
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Door het netwerk te betrekken, 
wordt de verantwoordelijkheid 
gezamenlijk gedragen.
.....................................................

Het netwerkberaad
Tijdens het Gezag en Omgang (G&O) onderzoek kan de RvdK 
het netwerkberaad actief inzetten. Er vindt dan onder leiding 
van een raadsonderzoeker een gezamenlijk gesprek plaats 
met ouders, de kinderen, betrokkenen uit het netwerk en 
mogelijk hulpverleners. 
Met het netwerkberaad wordt de verantwoordelijkheid voor 
het zoeken naar oplossingen duidelijk bij de ouders neer-
gelegd. Er wordt in eerste instantie samen met het netwerk 
gezocht naar oplossingen binnen het netwerk. De RvdK 
stelt zich oplossingsgericht en sturend op. Door de inzet van 
psycho-educatie door de gedragswetenschapper wordt het 
inzicht bij ouders vergroot. Het traject is geslaagd als er een 
advies voor de rechtbank ligt wat voldoet aan de wensen van 
het kind en gedragen wordt door beide ouders. 

Hoe werkt het?
Bij de start van het onderzoek wordt als eerst gesproken met 
het kind, natuurlijk afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling. 
Er wordt gevraagd wat hij/zij vindt van een netwerkberaad. 
Daarna wordt met ouders gezamenlijk gesproken over de 
mogelijkheid van een netwerkberaad. De RvdK kan besluiten 
om ook hulpverlening te betrekken bij het netwerkberaad. 
Bijvoorbeeld hulpverlening die al betrokken is, school of 

instellingen die na het netwerkberaad hulp kunnen bieden. 
Als ouders en kind willen meewerken, organiseert de RvdK 
het netwerkberaad onder begeleiding van twee raadsonder-
zoekers en een gedragsdeskundige. Zowel kind als ouders 
mogen twee vertrouwenspersonen meenemen. Het streven 
is, afhankelijk van de leeftijd van het kind, om het kind tijdens 
het netwerkberaad de eigen wensen te laten verwoorden. Dit 
is een krachtig middel is om ouders en het netwerk de nood-
zaak van een oplossing te laten inzien.

Wat levert het op
De RvdK merkt dat de inzet van het netwerk ervoor zorgt dat 
ouders in het belang van het kind afspraken willen maken. 
Door het netwerk te betrekken, wordt de verantwoordelijk-
heid gezamenlijk gedragen. De afspraken die tot stand komen 
tijdens of naar aanleiding van het netwerkberaad zijn veelal 
duurzaam en worden door de RvdK opgenomen in het raads-
rapport en aan de rechtbank als adviezen aangedragen. 

Contactpersonen
Thera Houweling en Esmarije van der Bij, raadsonder-
zoekers Raad voor de Kinderbescherming te Den Haag. 
Susanne de Schutter, gedragsdeskundige Raad voor de 
Kinderbescherming te Den Haag.


