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Samenvatting 
 

 

In opdracht van de FamilieAcademie is een eerste effectmeting gedaan naar de training 

‘ouderverstoting voor professionals’. Een training om professionals kennis te laten maken 

met ouderverstoting en handvatten te bieden in de praktijk. 

 

Voor die meting is de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

 

“Welke meerwaarde in de praktijk met betrekking tot signaleren en handelen in 

ouderverstotingscasussen ervaren de deelnemers na deelname aan de training 

‘ouderverstoting voor professionals’?” 

 

Dit onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek; de focus in dit onderzoek ligt op het 

beschrijven van de ervaringen, gevoelens en gedachten van de deelnemers. Om de data te 

verzamelen is methodetriangulatie ingezet; er is gebruik gemaakt van gestructureerde 

interviews, een enquête ter versterking van een deelvraag en een enquête om een  

180-graden feedback te meten.  

De resultaten van de interviews zijn uitgewerkt en geanalyseerd door middel van 

transcriberen en kleurcodering, en inzichtelijk gemaakt met behulp van een itemcodering 

Met dezelfde codering zijn de enquêtes geanalyseerd. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers op verschillende onderdelen een meerwaarde van 

de training in de praktijk ervaren; meer kennis, kundigheid, zelfvertrouwen, bewustwording, 

eigen visieontwikkeling en zakelijkheid.  

Het ontwikkelen van een eigen visie en het verkrijgen van een gevoel bij het begrip 

ouderverstoting heeft er bij de deelnemers voor gezorgd dat zij ouderverstoting in de praktijk 

sneller kunnen en durven te signaleren. Daarnaast durven ze na de training ouderverstoting 

te benoemen, zowel naar ouders, collega(s)/ leidinggevende(n) en samenwerkende partners. 

 

Tevens hebben ze zich gerealiseerd dat besluiten en visies van instellingen ouderverstoting 

in de hand werken. 

 

De conclusie is dat de training ‘ouderverstoting voor professionals’ van grote meerwaarde is 

in de praktijk voor professionals, die met deze vorm van kindermishandeling in aanraking 

komen en een belangrijke rol kunnen spelen in het signaleren, handelen en voorkomen 

hiervan. 
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Hoofdstuk 1. Achtergrond en onderzoeksopzet 
 

 

1.1. De theorie in de praktijk van de professional die te maken heeft met 

ouderverstotingsproblematiek1. 

 

1.2. Doelstelling 

 

Het onderzoek dat hier voor je ligt is een eerste poging om de effecten van de training te 

meten in de praktijk van oud-deelnemers, door een antwoord te vinden op de hoofdvraag 

van het onderzoek: 

 

“Welke meerwaarde in de praktijk met betrekking tot signaleren en handelen in 

ouderverstotingscasussen ervaren de deelnemers na hun deelname aan de training 

‘ouderverstoting voor professionals’?” 

 

Deze vraag is niet in een keer te beantwoorden en er is gebruik gemaakt van verschillende 

deelvragen om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen; 

 

1. “Wat zijn de bevindingen van de deelnemers terugkijkend op de training met 

betrekking tot de inhoud, de vaardigheden en de kwaliteit van de training?”  

 

2. “Hoe beoordelen de deelnemers hun kennis en vaardigheden waar het gaat om 

signaleren en handelen met betrekking tot ouderverstoting vóór het volgen van de 

training?” 

 

3. “Hoe beoordelen de deelnemers hun kennis en vaardigheden waar het gaat om 

signaleren en handelen met betrekking tot ouderverstoting ná het volgen van de 

training?” 

 

4. “Ervaren de collega(s)/ leidinggevende(n) van de deelnemers een meerwaarde in de 

praktijk als gevolg van de deelname van hun collega aan de training?” 

  

                                                
1 www.defamilieacademie.nl 
“Van ouderverstoting is sprake als een kind het contact met een ouder waarmee het voorheen een goede relatie had, wil 
verbreken, onder invloed van de omgeving.  
Het kind raakt in een innerlijk conflict en om de pijn hiervan te vermijden kiest het kind tegen de ene en voor de andere ouder. 
Deze overlevingsstrategie staat een gezonde ontwikkeling van een kind in de weg. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas 
jaren na de feitelijke scheiding.”  
 

http://www.defamilieacademie.nl/
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1.3. Onderzoeksopzet 

 

Een sterk onderzoek is onder andere betrouwbaar, valide en herhaalbaar 2 (Baarda, et. al. 

2013). Om de data te verzamelen en om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag wordt 

in dit onderzoek gebruik gemaakt van methodetriangulatie.3 Er is gekozen voor methode 

triangulatie, omdat er een combinatie van kwalitatief4 en kwantitatief5 onderzoek nodig was 

aangezien de verschillende deelvragen vroegen om verschillende vormen van 

dataverzameling.  

 

Het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek is ingezet om een antwoord te verkrijgen op de 

deelvragen 1,2 & 3; 

 

1. “Wat zijn de bevindingen van de deelnemers terugkijkend op de training met 

betrekking tot de inhoud, de vaardigheden en de kwaliteit van de training?”  

 

2. “Hoe beoordelen de deelnemers hun kennis en vaardigheden waar het gaat om 

signaleren en handelen met betrekking tot ouderverstoting vóór het volgen van de 

training?” 

 

3. “Hoe beoordelen de deelnemers hun kennis en vaardigheden waar het gaat om 

signaleren en handelen met betrekking tot ouderverstoting ná het volgen van de 

training?” 

 

Om de data te verzamelen is er gebruik gemaakt van gestructureerde interviews, waarbij 

iedere deelnemer in beginsel dezelfde vragen kreeg voorgelegd. Ieder interview duurde 

ongeveer een half uur en is afgenomen op de werkplek van de deelnemer. Glaser & Strauss 

geven hiervoor het theoretische kader. Door gebruik te maken van de LSD-techniek6 wordt er 

een diepte laag in de interviews gebracht en wordt tevens de eigen interpretatie 

gecontroleerd. 

 

De geïnterviewden zijn de professionals die deel hebben genomen aan de training 

‘ouderverstoting voor professionals’, hierna ‘deelnemers’ genoemd. De interviews zijn 

afgenomen bij zeven deelnemers; één deelnemer (deelnemer 8) heeft de vragenlijst 

schriftelijk ingevuld, aangezien zowel een persoonlijke afspraak als een telefonische 

afspraak niet mogelijk was. In tegenstelling tot de overige deelnemers zijn er bij deelnemer 8 

geen verdiepingsvragen kunnen stellen. 

                                                
2 Baarda, B., Bakker, E., Fischer, T., Julsing, M., Goede, M. de, Peters, V., Velden, T. van der (2013).  

Basisboek. Kwalitatief onderzoek. Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Groningen/Houten: 

Noordhoff Uitgevers. 

 
3 Methode triangulatie houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden om de hoofdvraag te 
beantwoorden; Baarda et al 
 
4 Een kwalitatief onderzoek richt zich op het beschrijven van gedachten, gevoelen en gedragingen. Het gaat dus niet om de 

hoeveelheid van de ervaring, maar om de gevoelens bij de ervaring. Fundamenteel bij kwalitatief onderzoek is het holistische 

karakter; er wordt gekeken naar het geheel en wordt de omgeving meegenomen. 

 
5 Het betreft het neerzetten van “feiten” en de resultaten worden beschreven in cijfers. 
6 Luisteren, Samenvatten en Doorvragen: De interviewer stelt een vraag, luistert naar het antwoord, vat het antwoord samen en 
vraagt daarna door op een specifiek deel. Op deze manier wordt de interpretatie van de onderzoeker gecontroleerd en wordt er 
een diepere laag in het interview gebracht 
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De geluidsbestanden van de interviews zijn volledig Verbatim uitgetypt. 

Bij de analyse van de interviews is in eerste instantie gebruik gemaakt van een kleurcodering 

om aan te geven welke uitspraken bij welke deelvraag kunnen worden gebruikt. Geel voor 

deelvraag 1, groen voor deelvraag 2 en blauw voor deelvraag 3. Vervolgens zijn uitspraken 

geselecteerd om te komen tot verdere codering op basis van kernwoorden die vervolgens 

een antwoord gaan geven op de drie deelvragen. Daarbij is getracht dit zo objectief mogelijk 

te doen. Tevens zijn specifieke onderwerpen met betrekking tot de training in de codering 

meegenomen die in de conclusie aan de orde komen. 

 
 
Met het kwantitatieve gedeelte is gekeken of er verbanden te leggen zijn. Het onderzoek is 

uitgevoerd met behulp van enquêtes en is tweeledig ingezet.  

 

Enquête 1, verstuurd naar de deelnemers, is gebruikt ter versterking van de interviews met 

betrekking tot deelvraag 3: 

 

“Hoe beoordelen de deelnemers hun kennis en vaardigheden waar het gaat om 

signaleren en handelen met betrekking tot ouderverstoting ná het volgen van de 

training?” 

 

De deelnemers ontvingen na afloop van het interview via de mail een uitnodiging voor de 

enquête om deze online in te vullen. In deze enquête komen vragen voor die overeenkomen 

met vragen in de interviews en betrekking hebben op de doelen van de training.  

  

Enquête 2, verstuurd naar collega(s)/ leidinggevende(n) is gebruikt om data te verzamelen 

voor een 180-graden feedback7 en daarmee antwoord te geven op deelvraag 4: 

 

“Ervaren de collega(s)/ leidinggevende(n) van de deelnemers een meerwaarde in de 

praktijk als gevolg van de deelname van hun collega aan de training?” 

 

Er is ruimte voor inspraak gecreëerd voor een collega of leidinggevende van de deelnemer; 

hierna een collega(s)/ leidinggevende(n) genoemd. Deze enquête is ingevuld door 

collega(s)/ leidinggevende(n) van vier van de deelnemers. Van de overige vier deelnemers 

gaven twee deelnemers aan dat zij als zzp’er zijnde niemand konden aanwijzen die duidelijk 

zicht heeft op hun werk en uitvoering. Van de andere twee deelnemers gaven hun collega(s)/ 

leidinggevende(n) aan dat zij ervoeren te weinig van hun collega gezien te hebben in de 

praktijk om de enquête naar waarheid te kunnen invullen. 

 

De enquêteresultaten zijn geanalyseerd door de resultaten overzichtelijk weer te geven in 

tabellen, deze te coderen volgens dezelfde coderingen als de interviews en de bijbehorende 

percentages te berekenen.  

 

Door ook binnen de enquêtes gebruik te maken van de codering in de interviews is er een 

koppeling gemaakt met betrekking tot de verschillende deelvragen.  

                                                
7 Met de 180 graden feedback geef je een derde persoon, uit de omgeving van de deelnemers, een stem. Hierdoor wordt 
tevens het holistische karakter, wat centraal staat bij kwalitatief onderzoek, bewaakt. 
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Er is gebruik gemaakt van de volgende coderingen om bepaalde items van de vragen uit te 

lichten; kennis, vaardigheden, signaleren, handelen, ontwikkeling, bewustwording en visie. 

Door met behulp van deze items specifiek en objectief te kijken naar de resultaten kan er 

een gedegen conclusie getrokken worden met betrekking tot de meerwaarde in de praktijk. 

 

Hoofdstuk 2. Conclusies en aanbevelingen 
 

“Welke meerwaarde in de praktijk met betrekking tot signaleren en handelen in 

ouderverstotingscasussen ervaren de deelnemers ná hun deelname aan de training 

‘ouderverstoting voor professionals’?” 

 

Concluderend vanuit de interviews kunnen we stellen, dat er voor de deelnemers een 

duidelijke meerwaarde is in de praktijk na afloop van de training. 

 

Het begrip ouderverstoting was voor aanvang van de training wel bekend, maar de 

problematiek werd voornamelijk onder vechtscheiding geplaatst, waardoor er vastgelopen 

werd in de problematiek. 

Door de vergroting van de kennis met betrekking tot ouderverstoting wordt het nu benoemd 

als vorm van kindermishandeling, die in de signalering en begeleiding een eigen benadering 

nodig heeft.  

 

Een belangrijk onderdeel van de training wat dit tot stand heeft gebracht is het ontwikkelen 

van een eigen visie, die middels het schrijven van een paper op papier moest worden gezet. 

Door het schrijven van deze paper is de kennis vergroot, is er een verschuiving waar te 

nemen in de bewustwording van patronen die ouderverstoting in de hand kunnen werken en 

zijn de deelnemers zelfverzekerder geworden bij het benoemen van ouderverstoting in 

bijvoorbeeld oudergesprekken, naar collega’s of samenwerkende partners toe. 

 

Door de constante koppeling van de theorie aan ingebrachte casuïstiek gedurende de 

training, waarbij signaleren steeds meer theoretisch werd onderbouwd, zijn alle deelnemers 

zich zekerder gaan voelen met betrekking tot signaleren van ouderverstoting. 

Een deel van de deelnemers geeft expliciet aan duidelijk een andere houding aan te nemen 

in casuïstiek met ouderverstotingsproblematiek. Ze zijn wat ze noemen zakelijker, stellen 

andere vragen en bespreken de gevolgen van het gedrag van ouders voor het kind.  

 

Het maakt uit waar deelnemers werkzaam zijn of ze zich in hun handelen na afloop van de 

training verder hebben ontwikkeld. De deelnemers, die al enige kennis en achtergrond 

hadden met betrekking tot ouderverstoting en direct werken met ouders én kinderen in 

echtscheidingssituaties hebben na de training hun handelen kunnen versterken. 

Voor de deelnemers waarbij de training een eerste ontmoeting met het begrip 

ouderverstoting was, is het lastiger om de vergaarde kennis in te kunnen zetten in de praktijk 

van hun specifieke werkveld, doordat zij het gevoel hebben handvatten te missen. 

Alle deelnemers zijn zich na de training meer bewust geworden van hun eigen handelen als 

hulpverlener, ze letten beter op de communicatiepatronen in gesprekken. Daarnaast zijn ze 

zich ook zeer bewust geworden van de valkuilen in hun eigen handelen. 
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Het feit dat besluiten en visies van instellingen ouderverstoting in de hand werken ervaren ze 

in hun werk als belemmerend. De wens om met elkaar als hulpverleners op een lijn te komen 

is groot. 

 

Er blijkt duidelijk dat het merendeel van de deelnemers het recht van het kind op contact met 

beide ouders als uitgangspunt is gaan gebruiken.  

 

Deze conclusies worden ondersteund door de resultaten uit de enquête, die na afloop van de 

training en de interviews naar de deelnemers is verstuurd. Deze scores worden 

weergegeven in de bijbehorende grafieken (Kwantitatieve analyse, blz. 18, 19 en 20). 

Aangezien de drie verschillende vragen met betrekking tot handelen allen op een 

verschillende manier beantwoord zijn is er helaas geen visuele weergave van het totaal 

mogelijk. Vanuit de resultaten kan wel geconcludeerd worden dat alle deelnemers een 

toename hebben ervaren met betrekking tot het handelen in de praktijk na het volgen van de 

training. 

De totale training wordt als voldoende (12,5%), goed (67,5%) en zeer goed (25%) ervaren. 

 

Met betrekking tot de 180-graden feedback, uitgevoerd met behulp van enquête 2 die is 

verstuurd naar collega’s/ leidinggevenden, is er ook duidelijk een positief resultaat waar te 

nemen. Op alle items zijn collega(s)/ leidinggevende(n) het overwegend eens dat het volgen 

van de training door hun collega een meerwaarde is in de praktijk. Deze scores worden 

weergegeven in grafieken (Kwantitatieve analyse, blz. 21). 

 

 

 

 

Aanbevelingen ten aanzien van een volgende meting zijn: 

- Voorafgaand aan een training een screening te doen op items als kennis, signaleren, 

handelen, vaardigheden, zodat voor-tijdens-na beter gemeten kan worden. 

- Tijdens de meting een logische volgorde van vragen te hanteren met betrekking tot 

voor de training, tijdens de training en na de training. 

- Bij een volgende meting enquêtes naar alle deelnemers van de training te sturen (ook 

die niet mee doen aan het interview). 

 

Aanbevelingen ten aanzien van de training: 

- Het verdient aanbeveling om bij een volgende training deelnemers erop te wijzen dat 

het belangrijk is zich te oriënteren op het begrip ouderverstoting, zodat de 

deelnemers goed voorbereid en met eenzelfde basiskennis beginnen. 

- Vanuit de interviews wordt regelmatig aangegeven deze training te zien als 

basistraining, terwijl uit de resultaten blijkt dat het duidelijk een post HBO-training is 

die voldoende handvatten geeft om te handelen in de praktijk: 

- De verdieping zou gezocht kunnen worden door een heel team te trainen en/ of de 

vorming van intervisie groepen te stimuleren (met of zonder begeleiding van de 

trainer) 

- Voor de deelnemers, die aangeven zich niet vertrouwd te voelen om te handelen in 

gevallen van ouderverstoting zou de mogelijkheid tot een extra training in het oefenen 

met gesprekstechnieken en vaardigheden. 

 


