Achtergrondinformatie
Bijlage bij gesprek met beroepsgroepen en opleidingsinstituten over
Professionalisering Scheiden zonder Schade
Inleiding
Een scheiding is een ‘life event’, een ongekend heftige, relationele en emotionele
gebeurtenis en een ingrijpende reorganisatie van het leven van de ouders, de
kinderen en de sociale omgeving. Het bewustzijn groeit dat vroegtijdige
signalering van scheidingsproblematiek en vroegtijdige doorgeleiding naar de
juiste hulp noodzakelijk zijn om psychisch lijden en blijvende schade van
scheiding bij kinderen en ouders te beperken. Langdurig psychisch lijden heeft
(blijvende) nadelige effecten op de gezondheid van mensen. Het begeleiden van
een scheiding vergt financiële en juridische expertise, maar ook vaak
psychologische en pedagogische expertise.
Het programma Scheiden zonder Schade heeft als ambitie de schade bij kinderen
als gevolg van de scheiding van hun ouders te voorkomen. Het wil, samen met
beroepsverenigingen en opleidingsinstituten de professionals daarvoor zo goed
mogelijke (werk)kaders bieden.
Het programma heeft drie projecten, die zich richten op het kind, de ouder en de
professional. Dit bericht krijgt u vanuit het project professionalisering.
Wat kunnen de professionals doen voor kind en ouders?
Er zijn veel professionals die werken met ouders en kinderen in een
scheidingssituatie.
Doel van het project is dat deze professionals meer aandacht hebben voor het
belang en de positie van het kind in een scheidingssituatie, de signalen van een
complexe scheiding herkennen en weten wat ze kunnen doen als een scheiding
op een conflictscheiding dreigt uit te lopen. Ook is het belangrijk dat
professionals bij ouders de signalen van bovenmatige spanningen herkennen
(door of in verband met relatieproblemen of scheiding) waardoor zij mogelijk
onvoldoende in staat zijn om hun kinderen de zorg te bieden die zij nodig
hebben. In een stressvolle scheidingssituatie is het voor ouders soms moeilijk
om de belangen en behoeftes van de kinderen los te zien van eigen belangen en
behoeftes of die van de andere ouder. Des te meer reden voor de professionals
om dat wel te kunnen blijven doen.
Welke groepen professionals worden er betrokken?
Het project Professionalisering is in het najaar 2019 begonnen met consultatie
van de volgende professionals/vakgroepen: huisarts, kinderarts,
familierechtadvocaat, jeugdrechtadvocaat, GZ-psycholoog, kinder- en
Jeugdpsycholoog, orthopedagoog-generalist, GGD-jeugdarts, schoolpsycholoog
en HBO-professionals zoals bijv. maatschappelijk werker, jeugdzorgwerker,
jeugd en gezinswerker, POH-GGZ, POH-Jeugd, intern begeleider primair
onderwijs, Nederlandse Vertrouwensartsen, sociale pediatrie kinderartsen en
pedagogisch professionals kinderopvang.

Wat doen wij met uw inbreng?
Uw inbreng zal worden meegenomen in de gesprekken die wij met
opleidingsinstituten zullen houden.
Wilt u meer achtergrondinformatie over het programma lezen?
• In september 2017 kreeg André Rouvoet de opdracht om met hulp van
een platform van experts (Platform Scheiden zonder Schade) een Agenda
voor actie op te stellen. Deze Agenda voor actie is 22 februari 2018
aangeboden aan de ministers van Rechtsbescherming en VWS
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/22/het-kan-enmoet-beter-bij-scheidingen-omwille-van-het-kind
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/22/rapportscheiden...en-de-kinderen-dan Deze Agenda bevat 2 ontwikkellijnen en 45
acties.
• Op 9 mei 2018 is de Kamer geïnformeerd door de ministers Dekker (JenV)
en de Jonge (VWS) over het vervolg op de acties in een programma
Scheiden zonder Schade. Opdrachtgevers zijn de ministeries JenV en VWS
in partnerschap met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
• Op 1 september 2018 is het programma Scheiden zonder Schade van start
gegaan met een kwartiermakers fase.
• Op 20 september 2018 is het Platform Scheiden zonder Schade in
gewijzigde samenstelling voortgezet onder voorzitterschap van André
Rouvoet en is het programmateam Scheiden zonder Schade van start
gegaan.
• Het programma heeft de kwartiermaker fase eind april 2019 afgerond. Een
voortgangsrapportage is begin juli 2019 uitgebracht aan de Kamer.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/07/01/tkuitvoeringsprogramma-scheiden-zonder-schade-2019
• In twee arrondissementen, Oost Brabant en Den Haag, werken
professionals uit de praktijk samen om een nieuwe scheidingsaanpak en procedure vorm te geven. In de regiolabs zijn professionals van
gemeenten, sociaal team, kinderbescherming, rechtspraak en advocatuur
vertegenwoordigd.
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