
 
 
 
 
Wij zijn ‘Zicht op de Toekomst’: 
 
De stem van het kind is onze missie en houdt in dat wij te allen tijde bezig zijn met: 
het kind in conflicterende relaties eigen regie geven om uit te groeien tot een gelukkig mens.  
 
Wij zijn er voor een kind dat last heeft van problematische relaties op volwassen niveau wat hem of haar 
belemmert in de ontwikkeling. Dat betekent dat wij zowel ouders als kind sterker maken waardoor zij op 
een gezonde relationele basis zich verder kunnen ontwikkelen. 
 
Wij gaan ervan uit dat kinderen hun ouders nodig hebben en de ouders hun kinderen. Zij zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Wat betekent dat wij alle gezinsleden nodig hebben om te komen tot een gezond 
leefklimaat. 
 
De vraag die wij onszelf stellen is: Hoe kunnen wij zo snel mogelijk in het proces van “lijden naar leiden” 
in de context van het kind stappen? Rekening houdend met de zwaarte van het zorgpakket. De opbouw van 
ons zorgaanbod is gebaseerd op de escalatieladder van Glasl.  
 
Alle gezinsleden hebben een stem in onze werkwijze. Er wordt een vaderplan, een moederplan en een 
kindplan opgesteld en dat omgevormd tot een gezinsplan. Onze holistische werkwijze uit zich in de 
nieuwsgierigheid naar de onbewuste patronen die maken dat je doet wat je doet. Je overtuigingen maken 
je gedrag. Wij zijn nieuwsgierig naar de overtuigingen van de vader, de moeder en de kinderen.  
Wij zijn geïnteresseerd in de individuele beleving van de werkelijkheid door alle gezinsleden, zodat we 
zicht krijgen op het familieverhaal. Waarheidsbevinding is voor ons geen doel.  
 
Thema’s die tijdens het traject aan bod kunnen komen, zijn: 
Wat is de overtuiging van goed ouderschap? Hoe ziet je rol eruit als ouder, partner, kind? Wat is geslaagd 
ouderschap? Wat is het belang van de stem van het kind?  
 
Groepstrainingen 
Doelgroep 
Vaders en moeders met kinderen vanaf ongeveer zes jaar die verwikkeld zijn in een (vecht)scheiding of 
relatieproblematiek kunnen gebruik maken van de groepstraining binnen Zicht op de Toekomst. Aan 
kinderen vanaf 16 jaar wordt gevraagd of zij aanwezig willen zijn en in welke vorm zij gebruik willen 
maken van de mogelijkheden binnen de trajecten van Zicht op de Toekomst om een gevoel van “moeten” 
te voorkomen. 
 
Intakegesprek 
Wanneer het gezin zich bij ons aanmeldt voor de groepstraining, wordt een intakegesprek ingepland. 
Tijdens dit gesprek wordt geïnventariseerd in hoeverre er sprake is van communicatieve mogelijkheden 
tussen de gezinsleden.  
 
Het intakegesprek vindt in onze praktijk plaats, zowel vader als moeder, als de kinderen zijn aanwezig. 
Het gesprek duurt ongeveer een uur. Hierin bespreken de oudertherapeuten met de ouders bepaalde 
thema’s, terwijl de kindertherapeuten deze met de kinderen aan de orde laten komen. De thema’s zijn 
gebaseerd op communicatie, behoeften en wensen van elk gezinslid. Aan het eind van dit gesprek wordt 
met alle gezinsleden besproken welk traject het beste past bij de fase waarin het gezin zich bevindt. 
 



Training 

Binnen dit traject, genaamd van vechtscheiden naar echtscheiden, worden acht sessies van twee uur één 

keer in de veertien dagen aangeboden aan de vaders, moeders en de kinderen in groepsverband. Vaders 

en moeders zullen tijdens de zestien weken bezig zijn met het invullen van hun specifieke ouderrol als 

vader dan wel als moeder. Van daaruit wordt gewerkt naar een parallelouderschap om het welzijn van 

het kind/de kinderen te bevorderen. Middels theoretische onderbouwing en actieve doelgerichte 

opdrachten, waarbij de vaders en moeders niet in dezelfde subgroepen hoeven te werken, krijgen de 

volwassenen inzicht in hun ouderrol. Zij versterken hun vaardigheden om de vader- of moederrol in de 

nieuwe situatie vorm te kunnen geven.  

 
Bij de bijeenkomsten van de kinderen staat centraal dat zij sterker gemaakt worden om positie binnen de 
nieuwe situatie te kunnen nemen en vast te houden. Ook dit gebeurt aan de hand van concrete oefeningen. 
 
Zowel voor de vaders en de moeders als de kinderen is het netwerk erg belangrijk. Het netwerk wordt 
dan ook betrokken bij dit traject. Dit wordt tijdens de groepstrainingen vormgegeven. 
 
Aan het eind van het traject wordt als gezin het gezinsplan opgesteld. In het gezinsplan staan 
opvoedkundige afspraken die betrekking hebben op alle gezinsleden en die gericht zijn op de 
communicatie. Er staat bijvoorbeeld in beschreven hoe de feestdagen ingevuld worden of wat de grenzen 
van eenieder zijn. Wat mag men van elkaar verwachten en waar moet rekening mee gehouden worden. 
 
Op de website staan enkele theorieën toegelicht waar onze werkwijze op gebaseerd is. 
 
Eenzijdige vechtscheiding 
Deze groepstraining kan ook gevolgd worden als er sprake is van eenzijdige vechtscheiding door 
oudervervreemding of als een ouder door andere omstandigheden afwezig is.  
 

Vergoeding 
Zicht op de Toekomst is een gecontracteerde aanbieder van de gemeente Drechtsteden. Wanneer de 
kinderen woonachtig zijn in de gemeente Drechtsteden is het mogelijk om de zorg vergoed te krijgen. Wij 
werken vanuit alle vormen van zorgprofiel 1 en zorgprofiel 6. Wanneer de kinderen niet woonachtig zijn in 
de gemeente Drechtsteden is het mogelijk om een Persoonsgebonden Budget aan te vragen. De trajecten 
kunnen ook op eigen kosten worden gevolgd.  
 
 
Voor meer informatie kunt u mailen naar info@zichtopdetoekomst. We zijn telefonisch bereikbaar op 
donderdag en vrijdag op nummer 0636499168. 
 
Vriendelijke groet, 

 

De medewerkers van Zicht op de Toekomst: 
Anita Kooper, Colinda Kroon-Berendsen, Margreeth Radenborg, Anneke de Groot-Treep  
 

 


