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Beste leden en burgerleden,

Hierbij een update inzake de aanpak echtscheidingsproblematiek, naar aanleiding van de door GBWP ingediende motie
'brede aanpak echtscheidingsproblematiek'.
Visie en plan aanpak problematische scheidingen West-Brabant West
ln West-Brabant West is de volgende visie geformuleerd: "Een jeugdige heeft een vader(s) en een moeder(s) die primair
verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van hun kind en dit maakt hen ook in een scheidingssituatie
opvoedingsverantwoordelijk, zodat de jeugdige kan opgroeien in een opvoedingssituatie, waarin hij/zij zich op een zo
optimaal mogelijk wijze kan ontwikkelen."
Op basis van deze visie is er een plan van aanpak gemaakt, genaamd "scheiden zonder schade". Hierin zijn de volgende
onderdelen opgenomen.
1. Scheidingsexpertise op lokaal niveau;
2. Omvang/inhoud hulpaanbod bij scheidingen;
3. Samenwerking/afstemming met de Rechtbank.
Met deze onderdelen zijn we als gemeente aan de slag gegaan, wat heeft geleid tot het hieronder genoemde
aanbod/resultaat, dat we - mede naar aanleiding van de motie - in beeld hebben gebracht.
1. Scheidingsexpertise op lokaal niveau
ln de lokale toegang van Bergen op Zoom zijn twee scheidingsexperts opgeleid. Zij kunnen de andere
jeugdprofessionals actief ondersteunen bij scheidingscasuïstiek. Daarnaast volgen de scheidingsexperts de landelijke
(door)ontwikkelingen op dit onderwerp, hebben ze kennis van de sociale kaart en effectieve methoden/interventies en
trainen zij partners in het signaleren en handelen bij relatieproblemen en scheidingssituaties. Daarnaast kunnen de
scheidingsexperts de hulp inroepen van een gedragswetenschapper.
2. Omvang/inhoud hulpaanbod bij scheidingen
Hieronder het huidige voorliggend/preventief hulpaanbod bij scheidingen in Bergen op Zoom:
Gesprekken en informatie bii Wii Ziin Traversegroep
Bij Wij Zijn kunnen ouders terecht die voornemens zijn te gaan scheiden. Hier kunnen ze worden geholpen om het
ouderschap opnieuw te organiseren en wordt er naar hen geluisterd. Persoonlijke gesprekken kunnen plaatsvinden op
het kantoor van Wij Zijn of zelfs online. Soms is één keer praten voldoende, soms zijn meer gesprekken nodig. De
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werkwijze is oplossingsgericht. Het doel is dat de communicatie tussen de ex-partners verbetert, er goede afspraken
gemaakt worden over het ouderschap en dat de kinderen beter in hun vel zitten.
Naast de mogelijkheid tot een gesprek, kunnen mensen die uit elkaar gaan ook terecht bij Wij Zijn voor informatie over
scheidingsmodelijkheden, procedures en effecten.

Cursus: 'Kind- en Echtscheiding (KIES)' door Wii Ziin Traversegroep en GGD
Naast het aanbod voor ouders biedt Wij Zijn, in samenwerking met GGD, ook een cursus aan voor kinderen van ouders
in scheiding. De cursus biedt kinderen een plek om hun beleving te delen met andere kinderen en leert kinderen te
kiezen voor hun eigen gedachten, gevoel, gedrag en handelen. Ze leren omgaan met de nieuwe situatie en alles wat ze
moeilijk vinden aan de scheiding. Het doel is dat kinderen weer beter in hun vel zitten, waardoor het beter gaat thuis en
op school. Voor de ouders is er vooraf een informatieavond en na afloop een evaluatieavond. Het doel van de cursus is
om echtscheidingsproblematiek bij kinderen te voorkomen, op een zo laagdrempelig mogelijke manier.
3. Samenwerking/afstemming met de Rechtbank.
Vanaf 1 mei 2019 is de Pilot' Verwijzingen Rechtbank naar het Echtscheidingsloket' gestart. Aanmeldingen van
jeugdigen in problematische scheidingssituaties worden door de Rechtbank Zeeland-West Brabant aangemeld bij het
echtscheidingsloket. Vanuit dit loket wordt de scheidingszaak gerouteerd naar de gemeentelijke toegang waar de
jeugdige woont. Bergen op Zoom is onderdeel van deze pilot en dit wordt momenteel uitgevoerd door de eerder
genoemde scheidingsexperts. Het doel van deze aanpak is het hulpaanbod en de verwijzing tussen rechtbank,
gemeente en jeugdhulpaanbieders verbeteren. Op deze manier ontvangen ouders en kinderen sneller de adequate hulp
waarmee ergere schade bij het kind door de scheiding kan worden voorkomen.
Resultaten
Naast het in kaart brengen van de bestaande lokale initiatieven, wordt in de motie 'brede aanpak
echtscheidingsproblematiek' gevraagd om na te gaan in hoeverre dit aanbod goed aansluit op de gemeentelijke
dienstverlening. We kunnen dit bevestigen. De inzet van scheidingsexperts en de pilot 'Verwijzingen Rechtbank naar
Echtscheidingsloket' zorgen voor een betere en snellere doorverwijzing van kinderen waarvan de ouders in een
problematische echtscheidingssituatie zitten. Op het moment dat ouders willen meewerken, is de zorg eerder
beschikbaar en beter afgestemd op de specifieke situatie van het kind.
Daarentegen kan het preventieve hulpaanbod KIES - dat wordt uitgevoerd door Wij Zijn Traversegroep en de GGD - nog
meer bekendheid krijgen. Het aantal aanmeldingen is namelijk een stuk lager dan verwacht, terwijl het aantal
scheidingen in de gemeente hoog is. Er wordt op dit moment meer ingezet op PR en daarnaast wordt onderzocht welke
drempels ouders in scheiding hierbij ervaren en hoe die weggenomen of verminderd kunnen worden.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen de 'Motie brede aanpak
echtscheidingsproblematiek' (RMO18-0030) hierbij als afgehandeld.
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