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Colofon Risicotaxatie Instrument Scheiden

Op initiatief van Sterk Huis en het netwerk Alsjeuitekaargaat is dit Risicotaxatie
instrument scheiden tot stand gekomen speciaal voor de negen gemeenten
van de regio Hart van Brabant. Dit zijn Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden,
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.
Het instrument is te gebruiken door professionals in wijk- en toegangsteams,
(gezins)advocaten en andere professionals. Het instrument biedt een gezamenlijke
taal waarlangs de type scheiding en diens complexiteit getoetst wordt. Daarmee
kan beter en passender gehandeld worden. De pilot Gezinsadvocaat toetst het
instrument nu al in de praktijk binnen de regio Hart van Brabant.

Instructie en download via www.beroepskrachten.alsjeuitelkaargaat.nl

RISICO TAXATIE
INSTRUMENT
SCHEIDEN

Ouder 1
Ouder 2
Kind 1
Kind 2

I. De ouders individueel en als ex-partners

Kind 3

COMMUNICATIE OVER (BEËINDIGING VAN DE) RELATIE
Tijdens de relatie konden
de ouders goed praten
over hun relatie

Tijdens de relatie konden
de ouders niet goed praten
over hun relatie

De ouders kunnen zonder
begeleiding goed met
elkaar praten over de
redenen van scheiding

De ouders kunnen zonder
begeleiding niet met elkaar
praten over de redenen
van scheiding

De ouders praten positief
over elkaar als ex-partner.

De ouders praten negatief
over elkaar als ex-partner.

Beschermende factoren:
*
*
*
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Belemmerende factoren:
*
*
*
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PERSOONLIJKE PROBLEMATIEK
Er is geen sprake van
persoonlijke problematiek
bij ouder 1 die het verloop
van de scheiding of de
communicatie kan
bemoeilijken.

Er is sprake van
persoonlijke problematiek
bij ouder 1 die het verloop
van de scheiding of de
communicatie kan
bemoeilijken.

Er is geen sprake van
persoonlijke problematiek
bij ouder 2 die het verloop
van de scheiding of de
communicatie kan
bemoeilijken

Er is wel sprake van
persoonlijke problematiek
bij ouder 2 die het verloop
van de scheiding of de
communicatie kan
bemoeilijken

De 2e beslisser kan zich bij
beëindiging van de relatie
neerleggen.

De 2e beslisser kan zich
niet bij de beëindiging van
de relatie neerleggen.
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Er zijn geen signalen dat
ouder 1 emotioneel leunt
op het kind.

Er zijn signalen dat ouder 1
emotioneel leunt op het
kind.

Er zijn geen signalen dat
ouder 2 emotioneel leunt
op het kind.

Er zijn signalen dat ouder 2
emotioneel leunt op het
kind.

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

VEILIGHEID
Tijdens de relatie waren er
geen langdurige conflicten
met verbale agressie
tussen de ouders

Tijdens de relatie was er al
sprake van langdurige
conflicten met verbale
agressie tussen de ouders

Tijdens de relatie waren er
geen langdurige conflicten
met fysieke agressie
tussen de ouders

Tijdens de relatie was er al
sprake van langdurige
conflicten met fysieke
agressie tussen de ouders

Na de verbreking van de
relatie zijn er geen
conflicten met verbale
agressie tussen de ouders

Na de verbreking van de
relatie zijn er conflicten met
verbale agressie tussen de
ouders
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Na de verbreking van de
relatie zijn er geen
conflicten met fysieke
agressie tussen de ouders

Na de verbreking van de
relatie zijn er conflicten met
fysieke agressie tussen de
ouders

Er zijn geen
politie-incidenten geweest
die te maken hebben met
de scheiding of de huidige
communicatie

Er zijn politie-incidenten
geweest die te maken
hebben met de scheiding
of de huidige
communicatie

Ouder 1 heeft zich het
afgelopen jaar veilig
gevoeld in het contact met
ouder 2 of met zijn/haar
netwerk

Ouder 1 heeft zich het
afgelopen jaar onveilig
gevoeld in het contact met
ouder 2 of met zijn/haar
netwerk

Ouder 2 heeft zich het
afgelopen jaar veilig
gevoeld in het contact met
ouder 1 of met zijn/haar
netwerk

Ouder 2 heeft zich het
afgelopen jaar onveilig
gevoeld in het contact met
ouder 1 of met zijn/haar
netwerk

Ouder 1 is het afgelopen
jaar niet bezorgd geweest
over de veiligheid van het
kind

Ouder 1 is het afgelopen
jaar bezorgd geweest over
de veiligheid van het kind

Ouder 2 is het afgelopen
jaar niet bezorgd geweest
over de veiligheid van het
kind

Ouder 2 is het afgelopen
jaar bezorgd geweest over
de veiligheid van het kind

Beschermende factoren:
*
*
*
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Belemmerende factoren:
*
*
*
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WOONSITUATIE
Er zijn geen problemen
rondom de huidige
woonsituatie van de
ouders

Er zijn problemen rondom
de huidige woonsituatie
van de ouders

Er zijn geen problemen
rondom de toekomstige
woonsituatie

Er zijn problemen rondom
de toekomstige
woonsituatie

Ouders hebben geen
behoefte aan
ondersteuning in het
vinden van woonruimte

Ouders hebben dringend
behoefte aan urgentie en
ondersteuning bij het
vinden van woonruimte

De woonafstand tussen
ouders geeft geen
problemen bij de uitvoering
van het ouderschap

De woonafstand tussen
ouders geeft veel
problemen bij de uitvoering
van het ouderschap

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

FINANCIËLE SITUATIE
Tijdens de relatie konden
de ouders goed praten
over hun financiën

Tijdens de relatie konden
de ouders niet praten over
hun financiën en waren er
veel meningsverschillen

Tijdens de relatie waren er
geen financiële problemen

Tijdens de relatie waren er
veel financiële problemen
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De ouders gunnen elkaar
een goede financiële
toekomst en willen elkaar
hierbij ook helpen

De ouders gunnen elkaar
geen goede financiële
toekomst en zijn niet bereid
elkaar hierbij te helpen

Beide ouders hebben een
gelijke kennis/inzicht over
financiën

Een of beide ouders
hebben geen gelijke
kennis/inzicht over
financiën

De ouders zijn financieel
onafhankelijk van elkaar

Een van de ouders is
financieel afhankelijk van
de andere ouder

Het verdelen van
vermogen is geen
probleem

Het verdelen van
vermogen is een probleem

Er is geen financieel/fiscaal
advies nodig

Er is wel financieel/fiscaal
advies nodig

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

GERECHTELIJKE PROCEDURES / JURIDISCHE VRAGEN

Er zijn geen juridische
vragen of onduidelijkheden

Er zijn juridische vragen of
onduidelijkheden

Er lopen geen gerechtelijke
procedures

Er lopen gerechtelijke
procedures

Risicotaxatie instrument scheiden

6

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

II. De ouders als ouders

COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

De indruk is dat er tijdens
de relatie een stabiele
opvoedsituatie was

De indruk is dat er tijdens
de relatie geen stabiele
opvoedsituatie was

Tijdens de relatie konden
de ouders goed praten
over de opvoeding van hun
kinderen

Tijdens de relatie konden
de ouders niet goed praten
over de opvoeding van hun
kinderen

Na de verbreking van de
relatie kunnen de ouders
nog steeds goed praten
over de opvoeding of
zorgverdeling van hun kind

Na de verbreking van de
relatie kunnen de ouders
niet meer met elkaar
praten over de opvoeding
of zorgverdeling van hun
kind

De ouders hebben samen
het kind over de scheiding
geïnformeerd of doen dit
op korte termijn

De ouders hebben het kind
ieder apart geïnformeerd
over de scheiding of gaan
dit op korte termijn doen
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Ouder 1 laat zich positief
uit over ouder 2
tegenover/in het bijzijn van
het kind

Ouder 1 laat zich negatief
uit over de ouder 2
tegenover/in het bijzijn van
het kind

Ouder 2 laat zich positief
uit over ouder 1
tegenover/in het bijzijn van
het kind

Ouder 2 laat zich negatief
uit over de andere ouder
tegenover/in het bijzijn van
het kind

Ouder 1 communiceert niet
via het kind met ouder 2
(bijv berichten doorgeven,
bevragen)

Ouder 1 communiceert via
het kind met ouder 2 (bijv
berichten doorgeven,
bevragen)

Ouder 2 communiceert niet
via het kind met ouder 1
(bijv berichten doorgeven,
bevragen)

Ouder 2 communiceert via
het kind met ouder 1 (bijv
berichten doorgeven,
bevragen)

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

OPVOEDING
Tijdens de relatie waren de
ouders het vrijwel altijd
eens over de opvoeding
van hun kinderen
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Tijdens de relatie was er
voortdurend onenigheid
over de opvoeding van hun
kinderen
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Ouder 2 vindt ouder 1 een
goede ouder en gunt
hem/haar het contact met
kinderen

Ouder 2 vindt ouder 1
geen goede ouder en
misgunt hem/haar het
contact met kinderen

Ouder 1 vindt ouder 2 een
goede ouder en gunt
hem/haar het contact met
kinderen

Ouder 1 vindt ouder 2
geen goede ouder en
misgunt hem/haar het
contact met kinderen

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

KIND IN BEELD
Ouder 1 heeft oog voor de
behoeften van het kind

Ouder 1 heeft geen oog
voor de behoeften van het
kind

Ouder 2 heeft oog voor de
behoeften van het kind

Ouder 2 heeft geen oog
voor de behoeften van het
kind
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Ouder 1 handelt in het
belang van het kind / ouder
1 kan het kind centraal
stellen

Ouder 1 handelt niet in het
belang van het kind / ouder
1 kan het kind niet centraal
stellen

Ouder 2 handelt in het
belang van het kind / ouder
2 kan het kind centraal
stellen

Ouder 2 handelt niet in het
belang van het kind / ouder
2 kan het kind niet centraal
stellen

Ouder 1 heeft zicht op de
gevolgen van de scheiding
(sstrijd) op het kind

Ouder 1 heeft geen zicht
op de gevolgen van de
scheiding(sstrijd) op het
kind

Ouder 2 heeft zicht op de
gevolgen van de scheiding
(sstrijd) op het kind

Ouder 2 heeft geen zicht
op de gevolgen van de
scheiding(sstrijd) op het
kind

Ouders zijn goed in staat
om zelf met het kind te
spreken

Ouders zijn niet in staat om
zelf met het kind te
spreken

Het kind wordt op een
passende wijze betrokken
bij zaken aangaande het
kind

Er wordt veel over het kind
gesproken zonder dat het
kind zelf betrokken is

Het kind ervaart geen
spanningen tussen de
ouders

Het kind ervaart
spanningen tussen de
ouders

Het kind voelt zich niet
schuldig over de scheiding

Het kind voelt zich schuldig
over de scheiding
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Ouders hebben niet van
school/kinderopvang
vernomen dat er zorg is
over het kind.

Beschermende factoren:
*
*
*

Ouders hebben wel van
school/kinderopvang
vernomen dat er zorg is
over het kind.

Belemmerende factoren:
*
*
*

III. Het kind

PERSOONLIJKE PROBLEMATIEK
Er is geen sprake van
ontwikkelings- of
gedragsproblematiek bij
het kind die het omgaan
met de scheiding kan
bemoeilijken

Er is sprake van
ontwikkelings- of
gedragsproblematiek bij
het kind die het omgaan
met de scheiding kan
bemoeilijken

Er is geen verandering
zichtbaar in het gedrag of
ontwikkeling van het kind
na de scheiding

Er is verandering zichtbaar
in het gedrag of
ontwikkeling van het kind
na de scheiding
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Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

BAND MET OUDERS
Voor de verbreking van de
relatie was er een goede
band tussen het kind en
ouder 1

Voor de verbreking van de
relatie was er geen goede
band tussen het kind en
ouder 1

Voor de verbreking van de
relatie was er een goede
band tussen het kind en
ouder 2

Voor de verbreking van de
relatie was er geen goede
band tussen het kind en
ouder 2

Na de verbreking van de
relatie is de band van het
kind met ouder 1 gelijk
gebleven of verbeterd

Na de verbreking van de
relatie is de band van het
kind met ouder 1
verslechterd

Na de verbreking van de
relatie is de band van het
kind met ouder 2 gelijk
gebleven of verbeterd

Na de verbreking van de
relatie is de band van het
kind met ouder 2
verslechterd

Het kind laat zich positief
uit over ouder 1

Het kind laat zich negatief
uit over ouder 1
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Het kind laat zich positief
uit over ouder 2

Het kind laat zich negatief
uit over ouder 2

Het kind neemt de ouderrol
in het gezin niet over

Het kind neemt de ouderrol
in het gezin over

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

IV. Het netwerk

BETROKKENHEID NETWERK
Ouders hadden tijdens de
relatie steun van een
aanwezig en betrokken
netwerk

Ouders hadden tijdens de
relatie geen steun van een
aanwezig en betrokken
netwerk

De ouders hebben
belangrijke mensen uit hun
netwerk en van het kind op
de hoogte gebracht van de
scheiding

De ouders hebben hun
netwerk en dat van het
kind niet op de hoogte
gebracht van de scheiding
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Het netwerk denkt positief
over de andere ouder
vanuit het perspectief van
de kinderen

Het netwerk denkt negatief
over de andere ouder
vanuit het perspectief van
de kinderen

Het netwerk ondersteunt
de door ouders gekozen
scheidingsroute ( juridisch
en hulpverlening )

Het netwerk ondersteunt
de gekozen
scheidingsroute niet

Het netwerk is bereid en in
staat om een positieve rol
te vervullen in de overgang
van kerngezin naar
eenoudergezin

Het netwerk is niet bereid
en in staat om een
positieve rol te vervullen in
de overgang van kerngezin
naar eenoudergezin

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

SOCIALE STEUN VOOR OUDERS
Ouder 1 heeft iemand
waarbij hij/zij zijn/haar
gevoelens over de
scheiding kan ventileren

Ouder 1 heeft niemand
waarbij hij/zij zijn/haar
gevoelens over de
scheiding kan ventileren

Ouder 2 heeft iemand
waarbij hij/zij zijn/haar
gevoelens over de
scheiding kan ventileren

Ouder 2 heeft niemand
waarbij hij/zij zijn/haar
gevoelens over de
scheiding kan ventileren

Ouder 1 heeft steun bij de
opvoeding van de kinderen

Ouder 1 heeft geen steun
bij de opvoeding van de
kinderen
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Ouder 2 heeft steun bij de
opvoeding van de kinderen

Ouder 2 heeft geen steun
bij de opvoeding van de
kinderen

Het sociale netwerk van
ouder 1 heeft positieve
invloed op de
samenwerking tussen
ouders

Het sociale netwerk van
ouder 1 heeft negatieve
invloed op de
samenwerking tussen de
ouders

Het sociale netwerk van
ouder 2 heeft positieve
invloed op de
samenwerking tussen de
ouders

Het sociale netwerk van
ouder 2 heeft negatieve
invloed op de
samenwerking tussen de
ouders

De betrokken
hulpverleners werken goed
samen

De betrokken
hulpverleners werken niet
samen

Het gezin is in beeld bij de
huisarts / POH / school en
deze zijn geïnformeerd

Het gezin is niet in beeld bij
de huisarts / POH / school
en deze zijn niet
geïnformeerd

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

SOCIALE STEUN VOOR HET KIND
Er is voldoende/positieve
sociale steun voor het kind
(vanuit familie, vrienden,
buren, school, sportclub of
iets dergelijks)
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Er is
onvoldoende/negatieve
sociale steun voor het kind
(vanuit familie, vrienden,
buren, school, sportclub of
iets dergelijks)
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Er is een vertrouwensfiguur
waarmee het kind
onbelemmerd kan praten

Er is geen
vertrouwensfiguur
waarmee het kind
onbelemmerd kan praten

Het kind ziet familie van
ouder 1 net zoveel als voor
de scheiding

Het kind ziet familie van
ouder 1 minder sinds de
scheiding

Het kind ziet familie van
ouder 2 net zoveel als voor
de scheiding

Het kind ziet familie van
ouder 2 minder sinds de
scheiding

Beschermende factoren:
*
*
*

Belemmerende factoren:
*
*
*

NIEUWE RELATIE/STIEFGEZIN
Is hier sprake van?
Ja

Nee
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Beschermende factoren:
*
*
*
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Belemmerende factoren:
*
*
*
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