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Beste dames/heren,

Gemeenten moeten meer doen om ouders die uit elkaar gaan te ondersteunen. Dat adviseert een

commissie onder leiding van André Rouvoet, oud-minister voor Jeugd en Gezin. De commissie
onderzocht in 2018 hoe zo veel mogelijk kan worden voorkomen dat kinderen de dupe worden van een
scheiding. Een van de aanbevelingen is dat er in iedere gemeente een 'scheidingsloket' moet komen waar
ouders terecht kunnen voor informatie, voorlichting en ondersteuning. Volgens de commissie vragen veel
ouders die hun scheiding goed willen regelen zich namelijk af: "Maar wie bel je dan?"
Onderzoeken en cijfers
Per jaar krijgen naar schatting zo'n 70.000 thuiswonende kinderen met een scheiding te maken. De
Kinderombudsman spreekt van een 'vechtscheiding' als een scheiding zodanig veel conflicten met zich
meebrengt dat de ouders het belang v n hun (ex-)partner en/of hun kind(eren) uit het oog verliezen. Het
precieze aantal vechtscheidingen in Nederland is niet bekend, maar geschat wordt dat er jaarlijks
ongeveer 3.500 kinderen mee te maken krijgen en dat in totaal 16.000 kinderen de dupe zijn van de
vechtschei ing van hun ouders.
Ook als het geen vechtscheiding betreft, is het uit elkaar gaan van ouders voor kinderen een ingrijpende
gebeurtenis. Onderzoeken tonen aan dat kinderen vaak nadelige gevolgen ondervinden van een
scheiding van hun ouders. Niet alleen op het moment dat ze nog kind zijn, maar ook op na een aantal
jaren en zelfs tot op latere leeftijd.
Start pilot Kind en scheidingsloket in Cranendonck
Ook in het Sociaal Team Cranendonck wordt deze problematiek herkend. Het ontbreekt het team echter
aan voldoende handvatten om ouders op een stukje eigen verantwoordelijkheid aan te spreken. Daarom
wordt een pilot gestart voor een jaar, waarbinnen een Kind en scheidingsloket wordt opgezet. Dit als
onderdeel van een breder plan om scheidingsproblematiek te voorkomen, beperken en indien zorg nodig
is deze financieel beheersbaa te houden:
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Middel

Doel

1

Voorkomen en beperken

Pilot Kind en scheidingsloket (voorliggend

echtscheidingsproblematiek
Effectieve hulp en ondersteuning indien nodig
Effectieve hulp en ondersteuning bij escalatie
(voorkomen onder toezichtstelling)

memo)

2
3

Plan volgens De Nieuwe Route
Pilot uniform hulpaanbod bij echtscheidingen
(rechtbankprocedure): collegebesluit 23 april

2019

Onderdelen pilot
De opzet van het Kind en scheidingsloket bestaat uit een aantal onderdelen:
Opstarten spreekuur
Het idee is dat ouders met een lichte hulpvraag over echtscheiding in eerste instantie al aan de telefoon
worden doorverwezen naar het scheidingsspreekuur. Dit vindt maandelijks plaats in de avond op het
gemeentehuis. Aanwezig zijn coach en mediator Fannie Looijmans van Looijmans Coaching en
mediation en een aandachtsfunctionaris van het Sociaal Team. Ouders kunnen er terecht voor al hun
vragen op het gebied van echtscheiding. Het spreekuur is gratis voor ouders. Op termijn kan het
spreekuur eventueel uitgebreid worden met financieel/fiscale en/of juridische specialisatie. Dit afhankelijk
van de behoefte.
B. Doorverwijzing ouders naar Looijmans Coaching & Mediation
Indien meer ondersteuning nodig is worden ouders doorverwezen naar Looijmans Coaching & Mediation.
Dit wordt als voorliggende voorzieningen beschouwd. Dat betekent dat ouders alles hebben gedaan wat
binnen hun mogelijkheden ligt om de situatie te verbeteren, voordat jeugdhulp wordt ingezet. Dit vanuit
de zelfredzaamheidsgedachte. Ouders betalen de mediation dan ook zelf. Kanttekening hierbij is dat
wanneer veiligheid in het geding is of hierover twijfels bestaan, er direct wordt opgeschaald.
C. Consultfunctie voor Sociaal Team Cranendonck
De meest gestelde vragen van Sociaal Team medewerkers gaan over welke specifieke hulpvorm passend
is in een bepaalde situatie en hoe om te gaan met juridische procedures en financiën. De mediator kan
deze collega s helpen aan de juiste informatie of instanties, hen adviseren over passende ondersteuning
en wijze van bemiddeling. Dit kan telefonisch, maar de mediator kan ook aansluiten bij een
casusbespreking of bij een gesprek met het gezinssysteem.
D. Website en online training
Op langere termijn (najaar 2019) wordt een website ingericht waar ouders terecht kunnen voor vragen
over scheiding. Te denken valt aan online trainingen en e-books, een link naar landelijke websites, links
naar samenwerkingspartners (aanbieder KIES trainingen, aanbieder mediation en andere lokale partijen als
notarissen en advocaten) juridische en financiële informatie, etc.
Daarnaast stellen we een online training van Villa Pinedo gratis beschikbaar (met een maximum van 10
stuks per jaar). Deze training laat via beeldmateriaal zien hoe een kind een scheiding mogelijk beleeft.
Door de video's waarin kinderen hun ervaringen delen én tips geven, krijgen ouders inzicht in wat er in
het hoofd en hart van kinderen speelt tijdens en na de scheiding.
Kosten en effecten

De totale kosten voor de pilot bedragen €5.000,- en worden betaald uit het budget preventiegelden.
De effecten van de pilot zijn vooraf lastig te bepalen. Ten aanzien van de kosten weten we dat
momenteel 9 jongeren gebruik maken van het omgangshuis. Deze zorgvorm wordt in onze regio alleen
geboden door Stichting Combinatie Jeugdzorg. Aangezien dit een zogenaamde b-aanbieder1 betreft zijn
de kosten voor zorg zonder verblijf hoog, te weten €17.000,- per traject.

1 B-aanbieders kennen een gemiddeld tarief. Zowel voor verblijf als ambulante zorg wordt hetzelfde tarief
berekend.
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Daarnaast komt het regelmatig voor dat een gezin waar een vechtscheiding aan de orde is, door twee
jeugdprofessionals uit het sociaal team wordt begeleid. Door middel van de pilot hopen we scheidende
ouders in een vroeg stadium te informeren en bewustwording te creëren, waardoor de situatie niet

escaleert. Na een jaar wordt de pilot geëvalueerd.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,

Pagina 3 van 3 behoort bij 10461 77

