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Aan het College van Burgemeester en wethouders  

van de gemeente Zwolle 

Postbus 10007 

8000 GA Zwolle 
 

 

Zwolle, 2 september 2019   

 

Onderwerp: Advies kind en echtscheiding  
 

Geacht College, 
 
 
Op dinsdag 12 maart 2019 organiseerde de werkgroep Jeugd van de Participatieraad Zwolle een thema-avond over 
Kind in Echtscheiding. Doel van de avond was informatie ophalen over dit thema bij mensen die het betreft c.q. er 
professioneel mee te maken hebben. Tijdens de avond is er informatie door professionals gedeeld en is aan de hand 
van vier vragen informatie opgehaald. Bezoekers waren professionals en buddy’s die jongeren begeleiden die 
problemen hebben met de echtscheiding van hun ouders (via Eyes for U). De informatie die is verkregen geeft 
aanleiding tot een ongevraagd advies.  
 
Laagdrempelig kinderloket  
Wanneer ouders gaan scheiden lijkt het belang van ouders vaak voorop te staan. Kinderen krijgen regelmatig 
problemen omdat de ouders die hen zouden moeten beschermen dit in deze situatie niet altijd kunnen.  
Het is daarom belangrijk dat er een plek is waar het kind onafhankelijk en laagdrempelig naar toe kan gaan voor 
ondersteuning, advies en informatie zonder tussenkomst van ouders. Daarbij is het belangrijk dat het kind er direct 
heen kan gaan, zo vaak als het nodig is en zonder afspraak.  
• We adviseren om een laagdrempelig kinderloket te organiseren. Toegankelijk en dichtbij. Dit kan zowel 
telefonisch, digitaal als fysiek zijn.  
 

Samenwerking 
Uit de gesprekken tijdens de bijeenkomst kwam naar voren dat er al diverse initiatieven zijn voor kinderen in 
echtscheidingssituaties. De participatieraad vindt dit fijn maar helaas ontbreekt onderlinge samenhang nog vaak.  
• We adviseren de gemeente om in kaart te brengen welke initiatieven er zijn en in geval van een 
subsidierelatie de regie te pakken om organisaties aan elkaar te verbinden. Daarnaast zou het prettig zijn wanneer 
er een checklist komt waarop staat waar je als kind terecht kan wanneer je ouders gaan scheiden.  
 

De rol van scholen  
Op diverse scholen worden trainingen gegeven (bijvoorbeeld KIESgroepen). Dit helpt kinderen beter met de 
scheiding en alle gevoelens die daarbij horen om te gaan. Zij krijgen praktische tips en handvatten. 
• We adviseren om trainingen uit te breiden op basisscholen en voortgezet onderwijs in Zwolle. Daarbij is het 
van belang dat leerkrachten en mentoren op de hoogte zijn van de mogelijkheden van deze trainingen zodat zij 
kinderen hierop attenderen.  
 
Mocht ons advies aanleiding geven tot vragen of opmerkingen dan horen we dat graag.  
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Met vriendelijke groet,  
 

Mw. Aljona Wertheim  
 
Voorzitter Participatieraad Zwolle  


