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SWING-project: Samen optrekken in complexe scheidingen
Achtergrond
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft extra geld beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de
jeugdbescherming en jeugdreclassering verder te ontwikkelen en te versterken. Onderdeel hiervan is
het stimuleringsprogramma SWING voor Gecertificeerde Instellingen onder regie van het NJI. Dit
stimuleringsprogramma loopt van juli 2015 – juli 2017 en heeft als doel verder te investeren op:
 het (verder) terugdringen van de instroom naar de jeugdbescherming en jeugdreclassering
 het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering
 het verkorten van de duur van de maatregel of beperken van de intensiteit van de ingezette hulp.
‘Samen optrekken in complexe scheidingen’ is één van de veelbelovende SWING-projecten, die bij
moet dragen aan het verder terugdringen van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen.

Samen optrekken in complexe scheidingen
In de afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor kinderen in complexe
echtscheidingssituaties. Ook De Jeugd- & Gezinsbeschermers krijgt steeds vaker te maken met cliënten die
gescheiden zijn of gaan scheiden. Vaak verlopen deze scheidingen problematisch. Wij ervaren dagelijks de
effecten daarvan op de kinderen. Bij een aantal van deze gezinnen is de kinderbeschermingsmaatregel (of
de bemoeienis binnen het vrijwillig kader) een direct gevolg van de scheidingsproblematiek.
Navraag bij gemeenten leert dat dit onderwerp ook bij lokale jeugdteams en gemeenten actueel is. Lokale
teams willen met ons samenwerken en onze ervaringen en expertise benutten. Wij kunnen hen hierin
ondersteunen door het toevoegen van onze expertise aan de lokale jeugdteams. Andersom kunnen wij ook
leren van de lokale jeugdteams. Hoe benutten wij de mogelijkheden binnen het lokale sociale domein beter
in onze dienstenverlening?

Samen optrekken in complexe scheidingen is bedoeld om de huidige module Beschermen & Versterken
complexe scheidingen door te ontwikkelen en de expertise in de jeugdzorgketen hierover te verbreden, met
als effect dat er minder vaak een ondertoezichtstelling nodig is.
Dit project bestaat uit twee deelprojecten:
 Deelproject Netwerksessies
 Deelproject Participerend consult

Deelproject Netwerksessies
Het is voor het netwerk (familie, vrienden, kennissen) van ouders en kinderen bij een complexe scheiding
lastig geen partij te kiezen. Binnen dit deelproject worden netwerksessies ontwikkeld en uitgevoerd zodat
het netwerk kennis krijgt over wat een scheiding inhoudt en welke gevolgen dit kan hebben voor het kind
(scheidingseducatie). Voor de netwerksessies worden de netwerken van meerdere gezinnen uitgenodigd.
De netwerksessies hoeven niet beperkt te zijn tot gezinnen die al bij De Jeugd- & Gezinsbeschermers in
zorg zijn. Ook lokale jeugdteams kunnen gezinnen of hun netwerken aandragen voor de bijeenkomsten.
Het doel is het netwerk een rol te geven in de begeleiding van het gezin, zodat de inzet van De Jeugd- &
Gezinsbeschermers zo kort mogelijk is.

Deelproject participerend consult
Binnen dit deelproject trekken we samen op met de lokale jeugdteams in de hieronder genoemde
pilotgebieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee activiteiten:
A. Onze jeugd- & gezinsbeschermers zijn gedurende de looptijd van het project voor een aantal uur
beschikbaar voor een participerend consult voor de lokale jeugdteams. Dit varieert van een
telefonisch contact, tot het meegaan op huisbezoek, het bijwonen van een casuïstiekbespreking of
het eenmalig in gesprek gaan met de kinderen.
B. Onze jeugd- & gezinsbeschermers worden toegevoegd aan het begeleidingstraject van een
complexe scheiding, dat wordt uitgevoerd door een lokale jeugdteam (vrijwillig kader). Een
medewerker van De Jeugd- & Gezinsbeschermers en een medewerker van het lokale jeugdteam
vormen samen een ‘koppel’ voor de duur van het traject. Eén medewerker is er voor de ouders;
één is er apart voor de kinderen. Met deze aanpak wordt de inzet van onze expertise in een
vroegtijdig stadium benut. Hierdoor verwachten wij het gezin samen met het lokale jeugdteam
voldoende te kunnen begeleiden en te voorkomen dat een jeugdbeschermingsmaatregel nodig is.

Samen optrekken in complexe scheidingen wordt uitgevoerd in twee pilotgebieden:



Pilotgebied SED, jeugdzorgregio West-Friesland: gemeente Stede Broec, gemeente Drechterland,
gemeente Enkhuizen
Pilotgebied jeugdzorgregio Gooi- & Vechtstreek: gemeente Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden,
Blaricum, Muiden, Laren

Het project loopt tot medio 2016.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Samen optrekken in complexe scheidingen, neem dan contact op met:
Regio Noord-Holland Noord: Jacqueline Kok, j.kok@dejeugdengezinsbeschermers.nl
Regio Gooi en Vechtstreek: Julie de Jonge, j.dejonge@dejeugdengezinsbeschermers.nl
Regio Midden- en Zuid-Kennemerland: Bas van Dijke, b.vandijke@dejeugdengezinsbeschermers.nl
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