Specificatie Hart van Brabant

Wijzer Scheiden en traject rechtbank - hulp
Wijzer scheiden en het aanbod om te voorkomen dat de rechter nodig is
Zorgaanbieders in Hart van Brabant hebben de handen ineen geslagen om hun hulpaanbod op het
gebied van (echt)scheidingen gezamenlijk aan te bieden. Op Wijzer-Scheiden.nl vinden ouders (ex-)
partners), kinderen en professionals in een paar stappen de juiste hulpbiedende organisatie.
Het zorgprogramma Wijzer-Scheiden heeft als doel om te voorkomen dat scheidingen van kwaad tot
erger gaan en uiteindelijk uitmonden in een zogenaamde conflictscheiding. Hiervan worden de
kinderen de dupe. De forse emotionele belasting die kinderen in een conflictscheiding ervaren leidt
tot loyaliteits- en identiteitsproblematiek en kan een (ernstige) ontwikkelingsbedreiging geven,
indien deze belasting niet gestopt wordt. In de zware jeugdzorg hangt momenteel bijna een derde
van de problemen samen met echtscheidingen. Daarom is het uitgangspunt van Wijzer-Scheiden om
de belangen van het kind centraal te stellen.
Het hulpaanbod van Wijzer-Scheiden is voor mensen uit de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Dongen,
Heusden, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Loon op Zand/Kaatsheuvel, Goirle en Gilze Rijen.
Het aantal conflictscheidingen stijgt de laatste jaren flink. De kennis over
conflictscheidingsproblematiek bij professionals in de lokale ondersteuningsstructuur, jeugdzorg,
kinderbescherming en bij de rechtelijke macht schiet soms tekort om deze gezinnen effectief te
helpen. Zorgaanbieders in Midden-Brabant werken daarom samen om professionals op te leiden in
de methodiek van de door het High Conflict Forum, Toronto ontwikkelde Best Practice Guide.
Doelstelling van het project is om in gezamenlijkheid de effectiviteit van de aanpak te verbeteren en
daarmee het voorkomen/terugdringen van conflictscheidingen te bewerkstelligen .
Aanbod met tussenkomst van de rechter
Voor het uitwerken van het proces na tussenkomst van de rechter hebben we als uitgangspunten
gehanteerd:
Zoveel mogelijk één aanspreekpunt voor de rechtbank, de rechtbank geeft aan welke resultaten
bereikt moeten worden (zie bijlage 1), er wordt gekeken naar alle leefdomeinen. De resultaten
worden schriftelijk (met de post, op de beschikking staat het adres) teruggekoppeld.
De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)1 is aanwezig op zitting en adviseert de rechter over de
concrete doelen die behaald moeten worden in belang van het kind.
Stap 1:
De echtscheidingszaak wordt behandeld door de rechtbank.
Bij instemming van de ouders vergewist de rechter zich ervan dat de ouders weten wat er vervolgens
gebeurt en welke trajecten er mogelijk worden ingezet, wat van hen en de kinderen wordt verwacht,
welke resultaten bereikt moeten worden en op welke termijn. De rechter wijst ouders op de
betrokkenheid van de RvdK in het proces en op het feit dat de rapportage over een niet geslaagd
traject terecht komt bij de RvdK en dat de situatie voor de RvdK aanleiding kan zijn een
(beschermings)onderzoek te starten. De RvdK stuurt zijn advies aan de rechter.
Stap 2:
Direct na de zitting wordt een beknopt formulier 2 en de doelenlijst ingevuld waarin alle gegevens van
betrokkenen en de te behalen doelen worden aangekruist. Dat formulier wordt binnen twee
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werkdagen door de griffie van de rechtbank per e-mail3 naar het “centrale loket” (kennisknooppunt
Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant) gestuurd.
Stap 3:
Het KKP registreert het beknopt formulier in GCOS, doet een bekendheidscheck en zet de informatie
via GCOS door naar de betreffende Toegang/Sociaal Wijkteam in de regio. KKP stuurt een brief naar de
ouders met het verzoek om zich binnen 5 werkdagen te melden bij de Toegang/Sociaal Wijkteam.
Toegang/Sociaal WijkteamAls de ouders/kind zich niet binnen 5 werkdagen hebben gemeld bij de
Toegang/Sociaal Wijkteam, gaat de Toegang/Sociaal Wijkteam outreachend te werk (gedurende 5
werkdagen).
Stap 4:
De rechtbank spreekt binnen 2 tot 4 weken na de zitting een tussenbeschikking uit waarin wat betreft
de verwijzing naar het hulptraject de instemming van de ouders is opgenomen. In die beslissing krijgt
de RvdK voorwaardelijk opdracht om (nader) onderzoek te doen en advies uit te brengen aan de
rechter als de hierna te noemen rapportage van de hulp/ondersteuning de RvdK daartoe aanleiding
geeft. Die beschikking wordt door de rechtbank ook aan het “centrale loket’ en de RvdK toegezonden.
Stap 5:
Het KKP registreert de tussenbeschikking in GCOS en zet de informatie via GCOS door naar de
betreffende Toegang/Sociaal Wijkteam in de regio. Het KKP sluit de zaak af (informatie blijft
beschikbaar).
Stap 6:
Mochten de ouders/kind zich niet melden en het lukt niet om in contact te komen binnen 10
werkdagen, dan meldt de lokale Toegang/Sociaal Wijkteam dit aan de Raad voor de
Kinderbescherming. De lokale Toegang/Sociaal Wijkteam meldt ook aan de Raad voor de
Kinderbescherming als de gezaghebbende ouders weigeren het plan van aanpak te tekenen.
Stap 7:
Voor ouders/kind die wel hulp willen van de lokale Toegang/Sociaal Wijkteam, maakt de medewerker
van de lokale Toegang/Sociaal Wijkteam een integraal plan van aanpak. In het plan van aanpak geeft
de medewerker aan welke resultaten bereikt moeten worden. Het plan van aanpak is gebaseerd op de
doelen zoals aangegeven door de Rechtbank. De medewerker van de Toegang/Sociaal Wijkteam kijkt
ook naar andere leefdomeinen.
Stap 8:
De medewerker van de lokale Toegang/Sociaal Wijkteam zet de juiste hulp in om de gewenste
resultaten te bereiken. Als de medewerker van de lokale Toegang/Sociaal Wijkteam een beschikking
geeft voor inzet van hulp door een zorgaanbieder/jeugdhulpaanbieder, krijgt de medewerker een
terugkoppeling als de resultaten niet bereikt worden. In de beschikking en in het plan van aanpak
geeft de medewerker van de Toegang/Sociaal Wijkteam aan dat de zorgaanbieder/jeugdhulpverlener
aan de Rechtbank rapporteert als de resultaten behaald zijn.
Stap 9:
Als de resultaten niet behaald zijn, stuurt degene die hulp heeft verleend een rapportage aan de
Toegang/Sociaal Wijkteam. Als de medewerker van de Toegang/Sociaal Wijkteam zelf hulp heeft
verleend, maakt hij/zij zelf de rapportage. De medewerker van de Toegang/Sociaal Wijkteam stuurt de
rapportage naar de Raad voor de Kinderbescherming.
Stap 10, als de resultaten niet bereikt zijn:
De RvdK doet een toets en beoordeelt ja/nee raadsonderzoek. De RvdK informeert de rechtbank over
ja/nee onderzoek en brengt advies uit. De rechtbank bepaalt of een mondelinge behandeling van de
aanvraag tot scheiding noodzakelijk is of met een beschikking kan worden volstaan.
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Stap 11:
Waar ouders wel succesvol zijn, melden zij zichzelf bij de rechtbank met het verzoek de afspraken of
het ouderschapsplan vast te stellen. De Rechtbank stelt een eindbeschikking op.
Stap 12:
Als de resultaten wel bereikt worden, stuurt degene die de hulp heeft verleend (lokale
Toegang/Sociaal Wijkteam of zorgaanbieder/jeugdhulpverlener), een rapportage aan de rechtbank en
de ouders/kind.
De Rechtbank kan gedurende het proces vragen naar de voortgang bij het Kennisknooppunt van het
Zorg- en Veiligheidshuis. Zij verzoeken de medewerker van de Toegang/Sociaal Wijkteam contact op te
nemen met de Rechtbank. De medewerker van de Toegang/Sociaal Wijkteam neemt zelf contact op
met de Rechtbank of verzoekt de zorgaanbieder/jeugdhulpverlener dat te doen.
Schematisch:
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