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1

Inleiding

Het kindgerichte behandelingsprogramma Kinderen uit de Knel helpt hoog conflictueuze ouders uit
de knoop te raken waardoor hun kinderen, en hun sociale netwerk, uit de knel komen. Om het
programma landelijk te verduurzamen wordt de komende jaren stapsgewijs het Landelijk Platform
Kinderen uit de Knel opgebouwd.
Het doel van het Landelijk Platform KudK is verbinding te leggen tussen alle betrokken partijen en de
krachten te bundelen om daarmee de doelgroep, verwijzers en behandelaars een overzichtelijk
platform te bieden waar advies, behandeling en training aangeboden wordt en waar tevens
professionals de expertise verder ontwikkelen en wetenschappelijk onderzoeken.
Het Landelijk Platform wordt vorm gegeven aan de hand van het “Doelenboek t.b.v. verduurzaming
Kinderen uit de Knel”: een dynamisch groei document waarin de belangen, doelstellingen,
randvoorwaarden en criteria van alle betrokken partijen zijn opgenomen. Het doelenboek wordt
jaarlijks geactualiseerd en vormt de basis voor het maken van beleid en plannen.

Eind oktober 2017 zijn de doelstellingen met twaalf verschillende bij het behandelprogramma
betrokken stakeholders vastgelegd
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He doelenboek versie 1 is unaniem vastgesteld en is gezamenlijk besloten welke speerpunten als
eerste aandacht nodig hebben om op termijn een duurzame behandelmethode te kunnen
garanderen.
Kinderen uit de Knel is een duurzame behandelmethode wanneer het voldoet aan de volgende
voorwaarden:
1. Kinderen uit de Knel staat in de databank Effectieve interventies bij het NJi
2. Er is een landelijk dekkend netwerk van gecertificeerde aanbieders van Kinderen uit de Knel
3. Er wordt doorlopend wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de
interventie
4. De kennis en ervaring vanuit het wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk wordt
verspreid onder bestaande en nieuwe aanbieders en anderen door middel van publicaties,
een website, voorlichting en trainingen.
5. Bijdragen van aanbieders, vergoedingen voor trainingen en voorlichting, en subsidies voor
het wetenschappelijk onderzoek moeten voldoende zijn om het platform na 2020 te
financieren.

2

Organisatie Stichting Kinderen uit de Knel

De Stichting is op 20 juni 2017 opgericht vanuit de Stichting Mobiel Lorentz die sinds 2007 bestaat.
Het bestuur van de Stichting Kinderen uit de Knel heeft organisatie opgericht met een coördinator
die verantwoordelijk is voor het maken en uitvoeren van beleid en heeft verantwoordelijken
aangesteld voor de vier pijlers, waarop het platform is gebaseerd:
- Wetenschappelijk onderzoek
- Certificering en training
- Coördinatie en loket
- Voorlichting
Dr. Margreet Visser is inhoudelijk verantwoordelijk voor de pijler Kenniscentrum, drs. Justine van
Lawick voor de pijler Kwaliteit&Training, drs. Evelyn Wilms is coördinator van de Stichting en
verantwoordelijk voor de pijler Centraal Loket en Voorlichting.
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De Stichting werkt op basis van projectfinanciering, heeft geen huurverplichting en geen personele
verplichtingen. De financiële administratie wordt uitbesteed. De Stichting heeft geen eigen kapitaal
maar streeft er naar een bescheiden reserve op te bouwen om onvoorziene omstandigheden te
kunnen bekostigen. De reserve wordt onder andere opgebouwd door surplus van opbrengsten van
trainingen en jaarlijkse bijdragen van verbonden aanbieders van Kinderen uit de Knel.
Per pijler zijn activiteiten in gang gezet om de doelstellingen stapsgewijs te kunnen bereiken.
Het ministerie van VWS heeft begin 2018 een meerjarensubsidie 2018-2020 toegekend aan de
stichting Kinderen uit de Knel om de activiteiten ter verduurzaming van Kinderen uit de Knel te
ondersteunen.

3

Welke concrete resultaten zijn bereikt in 2018

3.1 het Kenniscentrum is uitgebouwd:
Het kenniscentrum richt zich hiervoor op;
• Erkenning van de interventie door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI).
Hiervoor is een theoretische onderbouwing geleverd. Deze wordt in 2019 door het NJI
getoetst.
• Versterking van de wetenschappelijke onderbouwing.
Hiervoor zijn in 2018 twee wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. 1) (Wall, R. van der,
Finkenauer, C., Visser, M. (2018). Reconciling Mixed Findings on Children's Adjustment
Following High-Conflict Divorce. In: Journal of Child and Family Studies. JCFS-D-1700835R2. 2) Finkenauer, C., Kluwer, E. S., Kroese, J. H., & Visser, M. (2018). Trust as an
antidote to the co-parenting conflict in high-conflict divorce relationships. In: Bertoni, A.;
Donato, S.; Molgora, S. (ed.), When "we" are stressed: A dyadic approach to coping with
stressful events, pp. 87-105. Hauppauge, NY : Nova Science Publishers. ISBN:
9781536133509).
Er is een vervolgonderzoek gestart met een subsidie van SASS om de onderzoeksdata met
een follow-up meting te analyseren. Looptijd vanaf mei 2018 – mei 2019. Dit heeft geleid
tot nieuwe inzichten bij de kinderen en aanpassing van de basistraining.
• Versterken van de inhoudelijke ontwikkeling van de interventie
o Wordt o.a. via (Inter)nationale congressen en gezamenlijke inhoudelijke projecten van
aanbieders georganiseerd. Er is contact met diverse Europese landen over de daar
lopende onderzoeken en activiteiten. In mei 2019 komt er een internationale
bijeenkomst met (Inter) nationale KudK teams uit 8 landen ( inclusief Nederland)
o Het Kinderen uit de Knel basis boek is in volledige herziening, met toevoeging van
onderzoeksresultaten, kindergroep en Keystones. Publicatie er van en vertaling in het
Engels wordt halverwege 2019 verwacht.
• Bepaling van eenduidigheid van de wijze van interventie voor aanbieders
o Hiervoor zijn de Keystones voor de behandelmethode beschreven en verspreid
o Werkboek voor ouders is opgesteld met huiswerkopdrachten, ter ondersteuning van het
proces. Een van de keystones van KudK is dat ouders zelf verantwoordelijkheid moeten
nemen en dat er thuis veel werk verricht moet worden. Het werkboek wordt onderdeel
van het behandelprogramma.
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3.2

De kwaliteit van aanbieders is door gerichte trainingen versterkt:
Er is een methodische certificering in ontwikkeling om de kwaliteit van de aanbieders verder
te versterken en deze voor verwijzers te kunnen garanderen. De certificering beoogd
eenduidigheid in de behandelingswijze van de interventie.
- Gecertificeerde aanbieders zijn hierdoor gebonden aan het volgen van de Keystones bij de
behandeling, het volgen van supervisie en het volgen van bijscholingstrainingen.
- Door middel van trainingen en terugkomdagen een hoog niveau van therapeuten blijvend te
bewerkstelligen.
-

3.3 Een coördinatie van aanbieders, vragers en doorverwijzers is in ontwikkeling
De coördinatie is gericht op:
- zo snel mogelijk hulp bieden aan de scheidingsgezinnen die daarvoor in aanmerking komen
- een gerichte informatieoverdracht op een vindbare plek afgestemd op specifieke behoeften
- Het afstemmen van de verwijs en behandelketen en voorlichting over het type gezinnen dat
gericht voor behandeling in aanmerking komt
- Het afstemmen met en leren van andere organisaties zoals Rechtbank NH, Rouvoet: scheiden
zonder schade, Corine de Ruiter: Masic training, Stichting “herken ouderverstoting”,
aanbieders hulpprogramma hoog conflictscheidingen.
3.4

Er is een pilot gestart in Haarlem en omgeving.

In het kader van de meerjaren subsidie Verduurzaming Kinderen uit de Knel heeft de Stichting
Kinderen uit de Knel vanaf 2018 afspraken gemaakt met de gemeente Haarlem en de bij hen
aangesloten gemeenten om de gang van zaken rond KudK te verbeteren (Pilot Kinderen uit de Knel
regio Haarlem e.o.). Het doel was o.a. de wachttijden voor gezinnen te verminderen, doorstroom te
bevorderen en financiering te verbeteren.
De gemeente Haarlem heeft vanuit de gemeenten daarin het voortouw genomen met het oog op de
waarborging van de kwaliteit van het aanbod in de regio en de vermindering van de wachttijden. Hun
voorwaarde was dat zij alleen contracten sluiten met zorgaanbieders die zijn aangesloten bij de
stichting.
Ook is in de praktijk onderzocht uit welke (kosten)componenten het voortraject (aanmelding en
motivatie) plus de behandelmethode bestaat en welke kostendragers daarin kunnen voorzien
- Het rapport van Bereschot heeft de kostenraming van de interventie in beeld gebracht.
Dat heeft geleid tot het verkrijgen van een verhoging van de vergoeding die een reële
financiële vergoeding benadert voor de voorfase en de interventie in de regio Haarlem e.o.
- De pilot voorziet in een centraal aanmeldloket.
- Het proces van aanmeldingen is in kaart gebracht en op basis daarvan zijn aanpassingen
doorgevoerd waardoor de kosten omlaag kunnen.
- Er zijn gesprekken met gemeenten in de regio Noord Holland gestart ter aansluiting op de
Pilot. Gemeente Haarlemmermeer heeft zich aangesloten bij deze nieuwe financieringsvorm
en samenwerking.
- De volgende fase bestaat uit gesprekken met aangrenzende gemeenten in 2019. In 2020
volgt de derde fase: mogelijke uitrol in de rest van het land.
- Veel gestelde vragen zijn geïnventariseerd en verwerkt in FAQ die opgenomen moet worden
in een nieuw te ontwikkelen website.
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4.1

Financieel jaarverslag 2018
Balans per 31 december 2018

ACTIVA
2018
€

2017
€

35.782

0

114.136
---------------

14.682
---------------

149.918
14.682
==========

==========

Vlottende activa
Debiteuren (1)
Liquide middelen (2)
Totaal activa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASSIVA

Vrije reserve (Eigen Vermogen) (3)

2018
€

2017
€

31.405
-----------

1.517
----------

Kortlopende schulden
Crediteuren (4)
Overlopende passiva (5)

38.882
15.316
-----------

13.139
26
---------

54.198

13.165

64.315
-----------

0
-----------

-

Onderhanden Werk (6)

Totaal passiva

149.918
14.682
==========
==========
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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4.2

Staat van inkomsten en uitgaven over 2018

Subsidiebaten (7)
Diverse inkomsten (8)

Baten
Lasten
Projectkosten (9)
Beheerskosten (10)
Kosten m.b.t. overige inkomsten (11)
Bijzondere Baten en Lasten (12)
Som der lasten
Resultaat
Onderhanden werk (6)

Resultaat
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2018
€

2017
€

285.050
110.530

38.620
2.994

395.580
-------------

41.614
-------------

246.068
645
51.670
2.994
-------------

38.620
1.477
0
0
-------------

301.377
------------94.203

40.097
------------1.517

64.315

0

29.888
========

1.517
========
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4.3

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Vlottende activa
2018
€
Debiteuren (1)*

2017
€

35.782
=======

0
=======

76.285
37.851
--------------

14.682
0
--------------

114.136
=========
(1)* De debiteuren betreffen klanten die nog rekeningen moeten voldoen.

14.682
=========

Liquide middelen(2)
Bank Triodosrekening voor projecten
Bank Triodosrekening voor overige inkomsten

Stichtingskapitaal
Vrije reserve (3)
Stand per 1 januari
Saldo boekjaar

1.517
29.888
-------------

1.517
-------------

31.405
=========

1.517
=========

Crediteuren (4)
38.882
Betreft facturen die eind december zijn ontvangen en januari zijn voldaan

13.139

Stand per 31 december

0

Kortlopende schulden

Overlopende Passiva (5)
15.316
26
Betreft facturen ontvangen in 2019 voor werkzaamheden verricht in 2018 en bankkosten 4 kwartaal
2018 die in 2019 zijn afgeschreven van de bankrekeningen.
Onderhanden Werk (6)
64.315
0
Dit zijn de kosten die nog gemaakt moeten worden voor gebudgetteerde activiteiten van 2018 die uit
eigen middelen moeten worden voldaan.
------------------------149.918
14.682
=========
=========
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4.4

Toelichting op de staat van inkomsten en uitgaven 2018

Baten

Subsidies (7)
Diverse inkomsten (8)
Inkomsten diversen
Inkomsten trainingen, loket, terugkomdag

Totaal diverse inkomsten

2018
€
==========
285.050

0
110.530
==========
110.530

2017
€
=========
38.620

2.994
0
=========
2.994

Lasten
Projectkosten (9)
Uren A t.m.D project 2017
Uren A project 2018-2020 VWS
Uren B project 2018-2020 VWS
Uren C project 2018-2020 VWS
Overige kosten activiteit A project 2018-2020 VWS
Overige kosten activiteit C project 2018-2020 VWS
Eigen bijdrage projecten 2018-2020 VWS
Dekking eigen bijdrage projecten VWS 2018-2020

Totaal projectkosten

Beheerskosten (10)

Kosten m.b.t. overige inkomsten (11)
Kosten trainingen, loket, terugkomdag

38.620
95.683
59.415
77.295
653
13.022
72.348
(72.348)
=========
246.068

=========
38.620

------------

------------

645
========

1.477
========

51.670
========

0
========

Bijzondere Baten en Lasten (12)
Bijzondere Baten en Lasten
2.994
0
Dit is een terugbetaling geweest aan Mobiel Lorentz voor het startkapitaal wat ze hebben gegeven
om Kinderen uit de Knel op te zetten.

Jaarverslag 2018 Kinderen uit de Knel

Pagina 4-11

