Informatiebrief Aanpak (voorkomen)
complexe scheidingen
Regiolab Scheiden zonder Schade arrondissement Den Haag &
Uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis HM
Regiolab: wat is dat ook weer?

Vanuit het landelijk platform Scheiden zonder Schade en het Programma voor Actie zijn er verschillende
aanbevelingen gedaan om het proces van scheidingen voor ouders en kinderen eenvoudiger te maken.
Besloten is om on twee regiolabs te experimenteren met twee van de aanbevelingen
1. een relatie en scheidingsloket (fysiek of digitaal)
2. een nieuwe (juridische) scheidingsprocedure
Het arrondissement Den Haag (jeugdzorg regio’s Haaglanden, Holland Rijnland en Midden Holland) is
een van de regiolabs. Het andere lab is in Brabant.
In deze nieuwsbrief geven we informatie over wat de doelen zijn van het regiolab en wat er tot nu toe
gedaan is.

Doel van het Regiolab arrondissement Den Haag
1.






Optimaliseren van de dienstverlening aan ouders die hun partnerrelatie willen verbreken door:
toegankelijke, neutrale en brede informatie voor ouders, kinderen en hun netwerk;
tijdig zicht op complexiteit en risico’s;
aan te sluiten bij de lokale wensen en bij landelijke programma’s;
te leren van elkaars best practices en ervaringen
samenwerking en verbinding tussen verschillende domeinen (zorg, recht, advocatuur, mediation,
overige taken gemeenten etc.)
Hiervoor zullen een of meerdere model(len) ontwikkeld en getest worden in het regiolab
Uitgangspunten blijven daarbij: normaliseren en versterken van eigen regie.
2.




Optimaliseren van de juridische scheidingsprocedure door
Samenvoegen van de verschillende juridische procedures
Instellen van regierechter
Samenvoegen zorg en recht

Waarom is dit nodig?

Er kunnen heel veel verschillende organisaties en personen betrokken zijn bij een scheiding. Voor ouders
is het dan soms moeilijk de juiste ingang en informatie te vinden. Organisaties weten ook niet altijd van
elkaars bestaan waardoor advies en hulp aan ouders in scheidign niet altijd effectief is. Ouders hebben
niet altijd in de gaten wat het effect van hun (problemaitsche) scheidign op hun kinderen is.

Wat is er al gebeurd?
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Eén aanpak complexe scheidingen
We hebben initiatieven vanuit verschillende landelijke en regionale programma’s rondom complexe
scheidingen samengevoegd in 1 Aanpak complexe scheidingen (zie afbeelding).
Hierin benoemen we drie acties:
Actie 1; Preventie en informatie
Doel: Eerder en beter in beeld, nadelige gevolgen van een scheiding voorkomen
Actie 2: Scheiden doe je niet alleen
Doel: Met een relatie- en scheidingsloket het proces van scheiding op een laagdrempelige manier
faciliteren
Actie 3: Brug tussen zorg en recht
Doel: scheidingsloket verbinden met de nieuwe scheidingsprocedure (rechtbanken) o.a. via
gezinsvertegenwoordiger.
1. Eén visie
We hebben een gezamenlijke visie ontwikkeld. Kern daarbij is:
 scheidingen zijn veelvoorkomend en normaal,
 als samenleving hebben we de verantwoordelijkheid de schadelijke gevolgen voor kinderen
zoveel mogelijk te beperken
Onze ambities daarbij:
 Het belang van het kind is leidend.
 De inzet is gericht op goed ouderschap.
2. Inventarisatie huidig hulpaanbod en wensen
In iedere regio is per gemeente geïnventariseerd wat er nu al aan ondersteuning is en wat nog wensen
zijn. Uiteindelijk doel is dat er in iedere gemeente evidence- of practice based- interventies beschikbaar
zijn voor mensen die dat nodig hebben.
Daarnaast wordt de mogelijkheid van een digitaal regionaal platform onderzocht.
Ideeën daarbij:
 koppel het platform aan de werkwijze van lokale teams en van de rechtbank,
 maak gebruik van een korte checklist & beknopt signaleringsinstrumenten,
 verbind de informatie met de rechtbank,
 zorg voor een keurmerk voor lokale aandacht functionarissen op het gebied van scheiding.

Wat nu?
Gemeenten zullen gezamenlijk een besluit moeten nemen over
 een gemeenschappelijk (digitaal) platform
 het opzetten van een team voor het verkrijgen van een keurmerk voor lokale aandacht
functionarissen
Het projectteam werkt daarvoor momenteel aan een Business Case voor een digitaal platform waarin
lokale en regionale regie, beheer, kosten en de relatie van aanbieders aan de orde komt.
Wanneer dit gereed is kan het ter besluitvorming voorgelegd worden aan de afzonderlijke regio’s.

Meer info?
Wil je meer weten over het regiolab, heb je vragen of ideeën? Neem dan contact op met een van de
onderstaande personen:
Annette Martens, Regio Beleidsadviseur Hollands Midden Huiselijk geweld en kindermishandeling:
a.martens@leiden.nl
Arie Opstelten strategisch adviseur Jeugd gemeente Den Haag: arie.opstelten@denhaag.nl
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