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Onderwerp Advies kind en echtscheiding 

Geachte leden van de Participatieraad Zwolle, 

Wij zijn u blij met uw initiatief voor de thema-avond dat u heeft georganiseerd op 12 
maart 2019 over 'Kind in Echtscheiding'. Op diezelfde avond spraken wij als gemeente 
in een andere bijeenkomst met raadleden, professionals en inwoners over hetzelfde 
thema. 
Nadien hebben wij met u een gesprek gehad over de opbrengsten van beide 
bijeenkomsten. De gemeente heeft de Participatieraad van harte uitgenodigd om 
verder deel te nemen aan het ontwikkelproces 'Gezonde relaties, beter voor Zwolle', 
één van de prioriteiten voor de collegeperiode. U heeft in het gesprek aangegeven dit 
mogelijk te doen, maar wel op onafhankelijke basis en vanuit die positie ook 
ongevraagd advies te willen geven aan het college. 

Onlangs hebben wij dit advies ontvangen en wij u hiervoor zeer erkentelijk. 

Zoals u bekend werken we aan een Zwolse aanpak 'Gezonde relaties, beter voor 
Zwolle, met een visie gericht op preventie, versterken van gezonde relaties en het 
voorkomen van complexe (echt)scheidingen. We zetten samen met betrokken 
partners in de keten van hulpverlening en justitie in op een de-escalerende aanpak om 
schade door scheiden zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de visieontwikkeling hoort 
ook een aantal concrete acties. Zo is er al een ondersteuningsaanbod georganiseerd 
vanuit de gemeente voor volwassenen, jeugdigen en voor kinderen van gescheiden 
ouders of ouders die dat overwegen. 

Laagdrempelig kinderloket en de rol van scholen 
In aansluiting op uw eerste advies 'laagdrempelig kinderloket' melden we graag dat we 
momenteel de mogelijkheden onderzoeken om een relatiedesk te realiseren. De 
digitale vorm van een relatiedesk, een website, zou ook de voorgestelde checklist voor 
kinderen kunnen bevatten. In het onderzoek nemen we uw advies mee. 
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De fysieke relatiedesk kunnen onder andere worden bemand door mediators en 
jeugd- en gezinswerkers van het sociaal wijkteam. Deze medewerkers zijn ook weer 
de gezichten voor leerlingen op school in de ondersteuningsteams. De school is 
immers de plek waar kinderen en jonge mensen het meest te vinden zijn. De 
aanwezigheid van de jeugd- en gezinswerkers is een laagdrempelige plek voor 
kinderen om te praten over echtscheiding. 
Het zijn ook deze medewerkers die leerkrachten en mentoren attenderen op 
mogelijkheden en trainingen en soms zelf ondersteuning verzorgen, zoals inzet van 
KIES (Kinderen in Scheiding). Omgekeerd weten de jeugd- en gezinswerkers via de 
scholen in een vroeg stadium dat ouders gaan scheiden. We bieden dan altijd een 
"preventie" gesprek aan met voorlichting voor ouders en de mogelijkheid om het kind 
te spreken. 
Wat betreft dit specifieke aanbod op de Zwolse basisscholen is het aantal KIES 
groepen reeds uitgebreid en het aanbod van Marietje Kessels-trainingen in het primair 
onderwijs (gericht op weerbaarheid) bestendigd in het kader van de investeringen 
preventie jeugd. Dit geldt ook voor THINK op school in het voortgezet onderwijs, waar 
gezonde relaties, weerbaarheid en scheiding thema's zijn die regelmatig aan de orde 
komen. Met ingang van schooljaar 2020-2021 verwachten we op meer VO scholen 
THINK op school te kunnen inzetten op basis van cofinanciering door scholen zelf. De 
mentoren spelen een belangrijke rol in THINK op school en worden zo (nog beter) 
bekend met mogelijkheden voor kinderen die te maken hebben met een scheiding. 
Voor pubers starten we dit najaar ook met een groep !JES het brugproject. Wij zijn 
voornemens om dit meerdere keren per jaar te organiseren op middelbare scholen. 
Ten slotte willen we de mogelijke inzet van maatjes bespreken met Villa Pinedo. 

Samenwerking 
Ook andere initiatieven gericht op het voorkomen van schade bij kinderen door een 
scheiding zijn bij ons beeld, mede dankzij uw eerdere inventarisatie. Door onze 
leergemeenschappen worden deze initiatieven in toenemende mate met elkaar 
verbonden. In deze leergemeenschappen participeren onderandere advocaten, 
mediators, zzp-ers, therapeuten, ggz, swt en andere jeugdhulp. Er wordt besproken 
wat een goede aanpak in Zwolle kan zijn. Deze groep is ook betrokken bij het 
ontwikkelen van een Zwolse visie, waarin steeds de visie op preventie centraal staat, 
vanuit een de-escalerende aanpak, ouders als eerst verantwoordelijke en een centrale 
rol voor het sociaal wijkteam. 

Zoals met u afgesproken maken wij u graag deelgenoot van deze visie en het 
bijbehorende plan van aanpak. Deze worden uiterlijk in de derde week van oktober 
aan u verstuurd. Graag bespreken wij in korte tijd daarna, in hoeverre uw adviezen zijn 
verwerkt, voor zover ze nu al niet in tot uitvoer zijn gebracht. Vervolgens wordt het 
plan van aanpak en de visie ter besluitvorming voorgelegd aan het college. De raad 
willen we in november informeren over Zwolse aanpak 'Gezonde relaties, beter voor 
Zwolle'. 
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College van Burgemeester en Wethouders, 

voorzitter, . 

3/3 




