
Stap 1 Medewerking

Stap 2 Stem van het kind

Netwerkberaad bij con�ictscheidingen
Meer dan 5.000 kinderen komen jaarlijks met de Raad voor de Kinderbescherming in aanraking
wanneer hun ouders gaan scheiden. 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.
Een van de manieren is om het kind meer centraal te stellen en het netwerk rond kind en
ouders te activeren door een netwerkberaad: 

In het onderzoek worden als eerste kinderen gesproken. 
Hiermee wordt het signaal afgegeven dat het kind 
centraal staat. In het gezamenlijk gesprek en tijdens
het netwerkberaad worden de bevindingen uit het 
kindgesprek teruggekoppeld. Er is expliciet aandacht 
voor de door het kind genoemde zorgen, krachten en 
oplossingsmogelijkheden. 

Ouders spreken hun medewerking uit 
tijdens de zi�ing bij de rechtbank. 
Wanneer ouders hiervoor gemotiveerd 
en akkoord zijn, zal de rechter contact 
zoeken met de RvdK en de zaak
voordragen. 



Stap 3 Het netwerkberaad

Door het netwerk te betrekken, wordt de verantwoordelijkheid gezamenlijk gedragen.

Het netwerkberaad vindt doorgaans plaats binnen drie
à vier weken na het gezamenlijke gesprek met ouders. 
Bij het netwerkberaad zijn altijd de ouders en de 
minderjarige(n) vanaf de lee�ijd van ongeveer 10 jaar 
aanwezig. De ouders en minderjarige(n) mogen ieder 

twee vertrouwenspersonen aandragen. Alle vertrou-
wenspersonen moeten een constructieve bijdrage 
kunnen leveren. Het netwerkberaad duurt circa 2 uur
en start altijd met een welkom vanuit de RvdK, een 
voorstelrondje en de ‘spelregels’:

De beantwoording van de het raadsonderzoek wordt 
door de raadsonderzoekers geschreven. Hierna krijgen 
ouders het conceptrapport toegezonden. Indien het 
netwerkberaad hee� geleid tot een gedragen advies dan 
zijn de ouders grotendeels op de hoogte van de inhoud 
van de beantwoordingen van de onderzoeksvragen. 
Mocht het netwerkberaad geen gezamenlijke overeen-

stemming bereiken, zal er wel een adviesgesprek met 
ouders plaatsvinden over het advies van de RvdK. 
Na het inzagetermijn wordt het rapport de�nitief 
gemaakt en verzonden aan de rechtbank, waarna een 
zi�ing plaatsvindt. Het staat ouders vrij om eventueel 
de zi�ing in te trekken en/of de gewijzigde afspraken in 
het ouderschapsplan op te nemen.

Stap 4 Rapportage

Spelregels netwerkberaad

Tijdens het netwerkberaad wordt er geluisterd naar elkaar en laat men elkaar uitpraten. 

Als duidelijk is wat het gezamenlijk doel is, wat hiervoor nodig is en wat de bereidheid van ouders hier-
in is, wordt het netwerk om hulp gevraagd of bespreken we de mogelijkheden van professionele hulp.

Het verslag wordt in zijn geheel opgenomen in de rapportage met het advies aan de rechtbank.

De afspraken die zijn gemaakt in het netwerkberaad worden genoteerd. Alle deelnemers 
ontvangen een verslag van het netwerkberaad met daarin de gemaakte afspraken. Zij 
krijgen vervolgens een aantal dagen de tijd om op het verslag te reageren. 

Na één uur volgt er een pauze waarin alle deelnemers de opdracht krijgen om na te denken 
over een gezamenlijk advies en wat hun bijdrage kan zijn in het realiseren daarvan. 

Alle deelnemers krijgen een raamwerk met daarin de belangrijkste zorgen, krachten en wat er moet 
gebeuren. Het raamwerk beslaat één A4 en bevat de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. 
Deelnemers wordt verteld dat het netwerkberaad zich zal richten op de mogelijkheden van ouders 
en het netwerk om tot oplossingen te komen. 

Alle deelnemers wordt uitgelegd dat het doel van het
netwerkberaad is om te komen tot een gezamenlijk gedragen advies naar de rechtbank. Kinderen 
zijn het meest geholpen met een regeling/advies dat door beide ouders wordt gedragen. 


