Two2Tango helpt
stellen en gezinnen verder
Brede en praktische ondersteuning bij relatietwijfel en (echt)scheiding

Samen verder
(Echt)scheidingen zijn tegenwoordig een gegeven.
Maatschappelijke organisaties krijgen regelmatig
te maken met relatievragen, scheidingen en de
soms ontwrichtende gevolgen hiervan voor de
betrokken gezinnen. Een scheiding kan ertoe
leiden dan mensen in een zeer kwetsbare positie
terechtkomen, of dat toch al kwetsbare inwoners
hun situatie zien verslechteren.
Vanuit hun ervaringen met deze problematiek
heeft een aantal professionele organisaties uit het
sociaal domein zich verenigd in Two2Tango. Deze
coöperatie heeft als doel om de negatieve gevolgen
van relatietwijfel en scheiding in te perken. Met
onze dienstverlening proberen wij onnodige
scheidingen te voorkomen en, wanneer de scheiding
onafwendbaar is, het proces zodanig te ondersteunen
dat het hele gezin op een positieve manier verder
kan.

We dachten dat scheiding
de enige optie was
Mijn partner sliep al meer dan een jaar bij zijn ouders. Scheiden leek
nog de enige optie. Aan de hand van de relatiemonitor werd ons duidelijk
wat er nu eigenlijk speelde tussen ons. Dat inzicht bracht het gesprek
weer op gang en nu werken we aan herstel. We zijn er nog niet,
maar van een scheiding is even geen sprake meer.

Hoe werkt Two2Tango?
Two2Tango gaat uit van zelfredzaamheid:
volwassen mensen zijn zelf verantwoordelijk voor
hun relatie en hun keuzes daarin, maar hebben
wel baat bij goede informatie en laagdrempelige
ondersteuning. Zodra iemand serieus twijfelt
aan de relatie, biedt Two2Tango handvatten
om vroegtijdig tot inzicht en vervolgens tot een
passende oplossing te komen.
Online en offline
De meeste mensen die ontevreden zijn over hun
relatie of een scheiding overwegen, zoeken eerst
online naar informatie. Met de relatiemonitor
brengt Two2Tango in beeld welke onderwerpen
in hun relatie om aandacht vragen. Hiermee
kunnen zij zelf aan de slag, op afstand begeleid
door professionals, of naast gesprekken met een
professional.

Verbinding met bestaand aanbod
Two2Tango is een navigatie-instrument.
Daardoor is het gemakkelijk in te zetten
in de hele keten rondom relatie en
scheiding. Ook de online lesomgeving
sluit inhoudelijk aan op bestaande
programma’s, zoals EFT, KIES, JES,
Triple P en Kinderen Uit de Knel. Waar
mogelijk werken we samen met andere
aanbieders van (online) producten, zoals

uitelkaar.nl, omgaanmetscheiding.nl
en PinkCloud (oudersinc.). Kinderen
verwijzen we door naar Villa Pinedo.
Meetbare resultaten
Two2Tango is zo ingericht dat zowel
de gebruikers als de maatschappelijke
partners de behaalde resultaten en
voortgang kunnen meten. Deze informatie ondersteunt bijvoorbeeld ook de
ontwikkeling van een wijkgericht aanbod.

Relatie onder druk
Site Two2Tango (zelf vinden of
via verwijzer)
Eerste informatie voor stellen
Check je relatie op de website
Mijn Tango (alleen voor aangesloten partijen):
Relatiemonitor voor inzicht/
overzicht 8 thema's
Online aan de slag met module:
Relatietwijfel
Begeleiding op afstand (online)
of in combi met lokale aanbod

Rond de scheiding
Site Two2Tango (zelf of via
verwijzing)

Na de scheiding

Eerste informatie stellen,
grootouders, kinderen.

Site Two2Tango (zelf of
via verwijzing)

Risicocheck scheiding op de site

Eerste informatie exstellen, kinderen en/of
stiefouders.

Mijn Tango (alleen voor aangesloten partijen):
Relatiemonitor Uit Elkaar voor
inzicht in 8 thema's;
Online aan de slag met module:
Uit Elkaar, (groot)ouderschap.
Begeleiding op afstand (online)
of in combi met lokale aanbod.

Aan de slag met online
modulen: Uit Elkaar,
(groot)ouderschap,
stiefouderschap.
Begeleiding op afstand
(online) of in combi met
lokale aanbod

Voor organisaties en gemeenten
Two2Tango wordt vooral door maatschappelijke organisaties en sociale teams
ingezet naast hun bestaande hulpverlening. Voor hen biedt Two2Tango een fijn
gespreksinstrument en een online omgeving voor hun cliënten. Voor gemeenten is
het interessant om Two2Tango te gebruiken om de keten rondom relatie/scheidingsvragen in te zetten. Gemeenten Alkmaar en Zaanstad zijn u reeds voorgegaan en
gebruiken Two2Tango voor vroegtijdige signalering, als gespreksinstrument en
om een overzicht te geven van het bestaande aanbod.
Two2Tango:
• stimuleert vroegtijdige bewustwording en laat
de regie bij de bewoner;
• draagt bij aan de-escalatie van conflicten en
duurzaam ouderschap;
• helpt bij vroegtijdige signalering en bespreekbaar maken van de relatie bij andere life-events;
• verbindt de gebruikers met het lokale en
regionale aanbod;
• ondersteunt met de online scholingsomgeving
het proces van stellen bij relatietwijfel of
scheiding;
• geeft inzicht in de resultaten en leent zich dus
ook als evaluatie-instrument;
• is snel inzetbaar door lokale hulpverleners;

Sneller geholpen
Onze maatschappelijk werker werkte met
Two2Tango. Het fijne aan deze omgeving was dat
we ook tussen de afspraken door verder konden
werken aan onze relatieproblemen. Uiteindelijk zijn
we hierdoor sneller geholpen.

Investeren in resultaat

Implementatie in de gemeente

De aanpak van Two2Tango biedt goede resultaten. Bezoekers en
deelnemers geven aan dat zij het prettig vinden om meer overzicht
te hebben en dat zij concrete tools krijgen om het gesprek met
elkaar aan te gaan. Hulpverleners waarderen Two2Tango met
name als gespreksinstrument. Zij komen hiermee sneller tot de
kern, waardoor de hulpverlening efficiënter verloopt. Het feit dat
cliënten tussen de afspraken door verder gaan in de online
omgeving versnelt het hulpverleningsproces.

Bij Two2Tango kijken we naar de verschillende relatie- en scheidingsfasen.
Bestaand aanbod binnen uw gemeente wordt volgens deze fasering ingericht en
geplaatst op de site.

Door de inzet van Two2Tango in de keten komen de hiaten in het
hulpverleningsaanbod sneller naar voren. Hierop kan vervolgens
een gericht aanbod worden ontwikkeld. Wanneer signalerende
partijen, zoals huisartsen en consultatiebureaus, Two2Tango
inzetten, ondersteunt dit de bewustwording bij stellen en verkleint
dit de stap naar gerichte hulpverlening.

Two2Tango wordt op drie niveaus ingezet:
• verwijzers worden geschoold in actieve signalering en gerichte doorverwijzing;
• verkenners worden geschoold in de basisgespreksvaardigheden met stellen en
de inzet van Two2Tango om snel inzicht en overzicht te krijgen, waarna gerichte
doorverwijzing kan volgen.
• procesmatige hulpverlening leert Two2Tango in te zetten in combinatie met
bestaande interventies.

Two2Tango: ook uw partner?
Wilt u weten wat Two2Tango voor uw inwoners kan betekenen? Wij komen
graag in contact om uitleg te geven over het platform, de resultaten en de
krachtige verbinding met lokale dienstverleners!
Stuur een mailtje naar info@two2tango.info en een van onze partners
neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Over Two2Tango
Two2Tango is een coöperatie van meerdere
organisaties uit het sociaal domein, met
een dekking over heel Noord-Holland en
enkele andere regio’s. De organisaties zijn:
DOCK, MEE & de Wering, Participe Amstelland, Socius, SMD-ZW en Altra Jeugdhulp.
Deze organisaties richten zich op de ondersteuning van kwetsbare doelgroepen en
de vergroting van zelfredzaamheid van
inwoners.

Miscommunicaties
Dankzij de relatiemonitor en de module
Ouderschap in de Digitale Werkschool konden we
gemakkelijker in gesprek blijven over onze problemen
en miscommunicaties. Dat heeft ons erg geholpen om
in goed overleg uit elkaar te gaan. Ik denk dat je dat nu
terugziet in het contact met onze kinderen. Wij zijn nog
steeds samen hun ouders.
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Dr. Willem Dreesweg 2
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