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PROBLEMATIEK
Theaterfragment 1 - Voorstelling van Zaken GOED SCHEIDEN  
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WAAR GAAT HET OVER? 

• ca. 70.000 thuiswonende kinderen maken per jaar mee dat hun ouders uit elkaar gaan 

• ca. 16.000 kinderen hebben ernstig last van de gevolgen van een scheiding 

• ca 7.200 scheidingen kunnen getypeerd worden als conflictueuze of  vechtscheidingen

• 40 à 50% van de jongeren in de jeugd- en opvoedhulp en zo’n 60% van de jongeren in 

de jeugdbescherming (Gecertificeerde Instellingen) komen uit een scheidingssituatie 

• ca. 15% van alle kinderen van gescheiden ouders heeft na de scheiding geen contact 

meer met een van de ouders 



HOE HET BEGON

• Divorce challenge (506 inzendingen)

• Februari 2018: Agenda voor actie

• Mei 2018: Start programma Scheiden 

zonder Schade in opdracht van ministeries 

JenV en VWS in partnerschap met VNG

• Herinrichting Platform Scheiden zonder 

Schade

• Ambitie: voorkom zo veel mogelijk schade 

bij kinderen door scheiding van ouders
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HOE HET ANDERS KAN
Theaterfragment 2 - Voorstelling van Zaken GOED SCHEIDEN  
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• Beperken schade is complex: veel organisaties betrokken bij een scheiding:

– Complexiteit vraagt om samenwerking

• Insteek programma is experimenteel en lerend: 

– Aansluiten bij de wensen van de professionals in de regio

– Sleutel is leren van ervaringen en reflecteren & onderzoeken o.b.v. evaluatie

– Ontwikkelen van “prototypes” en deze testen

– Aansluiten bij bestaande initiatieven en regionale en lokale programma’s

‘UITGANGSPUNTEN’



AANPAK  

STEUNFIGUUR KIND

PROFESSIONALISERING

COMMUNICATIE EN 

BEWUSTWORDING

OUDERSCHAP EN PREVENTIE

45 ACTIES 

IN 4 PROJECTEN 

SCHEIDINGSLOKET 

SCHEIDINGSPROCEDURE

2 ONTWIKKELPUNTEN 

IN REGIOLABS 



VERANDERRICHTING

• Scheiden doe je niet alleen! Ondersteuning door sociaal netwerk en professionals

• Van meet af  aan continue aandacht voor positie en belang van kind

• Belangrijk om zoveel mogelijk te normaliseren 

• Bewustwording en informatievoorziening van belang

• Hou rekening met complicerende en conflict bevorderende factoren

• Vorm brug tussen zorg en recht: Waar het recht geen oplossing kan bieden moet 

de hulpverlening problemen oppakken 

• Hanteer uitgangspunt dat kind recht heeft op omgang met beide ouders

• Zorg dat rechtspraak snel en de-escalerend inzetbaar is

• Ontwikkel en test prototypes voor scheidingsloket, 

nieuwe scheidingsprocedure en gezinsvertegenwoordiger



PLATFORM NIEUWE SAMENSTELLING
Deelnemende instanties: Rechtspraak Advocatuur, RvdK, GI, gemeente, Villa Pinedo

en Augeo Foundation, onderwijs, NIP/NVO, Kinderombudsman, wetenschap en een 

jongere



REGIOLABS: BEGIN VAN UITWERKING

Regio arrondissement Den Haag: Gemeenten 

jeugdregio’s Haaglanden, Holland-Rijnland en 

Midden Holland

Regio arrondissement Oost-Brabant: Gemeenten 

jeugdregio’s Zuidoost-Brabant en Noordoost-

Brabant
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REGIOLABS: SCHEIDINGSLOKET

• Ontwikkel meerdere prototypes zodat  scheidingsloket goed aansluit op lokale wensen

• Hoeft geen fysiek loket te zijn, kan ook door functionaliteit in bestaande structuur te 

beleggen. Organiseer het dicht tegen sociaal team aan (spin in het web)

• Ontwikkel brede informatievoorziening voor alle doelgroepen over scheiding: 

juridische, financiële en psychosociale hulpverlening

• Leg verbinding met taken gemeente: armoedebestrijding, schuldhulpverlening en 

huisvesting

• Werk aan toerusten, faciliteren en begeleiden van ouders, kinderen en omgeving naar 

de nieuwe situatie (o.a. door steunfiguur kind)



REGIOLABS: NIEUWE PROCEDURE

• Werk toe naar scheidingsprocedure waarbij gezinssysteem vertrekpunt is en  

gezamenlijk voorleggen geschil de norm

• Betrek alle civielrechtelijke procedures die betrekking hebben op scheidingen 

van  gehuwden en samenwonenden waar kinderen bij betrokken zijn

• Zorg dat juridische conflicten zo snel en de-escalerend mogelijk verlopen

• Voorkom dat de nieuwe procedure bij ouders die in gezamenlijkheid tot 

oplossingen komen verleidt tot voeren van procedures bij rechter

• De nieuwe procedure verloopt via een neutrale gezinsvertegenwoordiger, dat 

kan een gezinsadvocaat of  -mediator zijn, maar ook andere personen met die 

beschikken over deze nog te omschrijven deskundigheid 



VRAGEN UIT DE ZAAL

?



WAAR WE HET VOOR DOEN… 


