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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

Colofon Risicotaxatie Instrument Scheiden



Ouder 1 

Ouder 2

Kind 1

Kind 2

Kind 3

COMMUNICATIE OVER (BEËINDIGING VAN DE) RELATIE

RISICO TAXATIE 
INSTRUMENT 
SCHEIDEN

I. De ouders individueel en als ex-partners
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PERSOONLIJKE PROBLEMATIEK

Risicotaxatie instrument scheiden 2



Risicotxatie Instrument Scheiden 3

VEILIGHEID
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WOONSITUATIE

FINANCIËLE SITUATIE
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GERECHTELIJKE PROCEDURES / JURIDISCHE VRAGEN 
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II. De ouders als ouders
COMMUNICATIE EN SAMENWERKING
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OPVOEDING
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KIND IN BEELD
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III. Het kind
PERSOONLIJKE PROBLEMATIEK
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BAND MET OUDERS
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IV. Het netwerk
BETROKKENHEID NETWERK
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SOCIALE STEUN VOOR OUDERS
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SOCIALE STEUN VOOR HET KIND
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NIEUWE RELATIE/STIEFGEZIN 

Is hier sprake van?

Ja                  Nee
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