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Geachte heer, mevrouw

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

In oktober 2016 is het Visiedocument rechtspraak (echt)scheiding ouders met kinderen verschenen.
Aanleiding hiertoe vormde de constatering in de dagelijkse praktijk van de familierechters dat de
problematiek rondom kinderen van ouders die op een verkeerde manier uit elkaar gaan groot en
complex was geworden. Het visiedocument richt zich erop om het totale proces zodanig vorm te geven
dat zo min mogelijk kinderen van de ouders die er niet meteen samen uitkomen in een zwaar
beschadigende situatie terechtkomen.

Eén van de onderdelen betreft het maken van werkafspraken tussen de familierechters, de hulpverlening
en de gemeenten over een hitlpaanbod waarnaar ouders en kinderen vanuit de rechtbankprocedure
verwezen kunnen worden (het uniforme hulpaanbod).

De rechtspraak heeft zich gecommitteerd om deze werkwijze landelijk bij alle rechtbanken en hoven in
te voeren en daartoe ook het initiatief te nemen. Inmiddels is deze werkwijze ook opgenomen in de
landelijke agenda van het platform onder leiding van de heer A. Rouvoet.

Namens het team Familie & Jettgd van de rechtbank Amsterdam kan ik u berichten dat de rechtbank
Amsterdam afspraken heeft gemaakt met de gemeente Amsterdam en de hulpverlening (Altra en
Humanitas) over invoering van het uniforme hulpaanbod met ingang van 1juni 201$. Er zal in eerste
instantie gestart worden met een pilot met de gemeente Amsterdam. De afspraken met de omliggende
gemeentes (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder Amstel en Uithoom) zullen in de loop van het jaar
worden gemaakt.

Dit bericht is om u te informeren over deze nieuwe werkwijze.

Tijdens de (eerste) behandeling van de voorlopige voorzieningen of verzoekschriften (hoger beroep
zaken en kort geding zaken zijn vooralsnog niet in de pilot betrokken) kan de mogelijkheid worden
besproken om de zaak aan te houden om partijen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de
volgende trajecten:

1. Een bemiddelings- en omgangstraject voor de ouders en kinderen (Altra)
2. Door vrijwilligers begeleide omgang (Humanitas)

Persoonsgegevens worden, voor zover nodig voor een goede procesvoering, opgenomen in een registratiesysteem van de rechtbank Amsterdam
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Indien de zaak wordt aangehouden wordt in traject 1 ouders binnen enkele dagen na de zitting door een
hulpverlener van het Ouder & Kindteam telefonisch benaderd voor een intakegesprek. Bij dat
intakegesprek zal ook een hulpverlener van het team hulp bij scheiding van Altra worden uitgenodigd
door het OKT. De hulpverlener van het OKT maakt het mogelijk dat hulp op andere leefgebieden
tegelijkertijd kan worden aangeboden als dat nodig is. De hulpverlener van Altra informeert ouders in
dit gesprek over het traject hulp bij scheiding van Altra. In traject 2 worden ouders binnen enkele dagen
na de zitting door de hulpverlener telefonisch benaderd voor een intakegesprek.
Er zijn in beide trajecten werkafspraken gemaakt over de doorlooptijden en aanhoudingstermijnen en
voor traject 1 ook over de wijze waarop de hulpverlening aan de ouders en aan de rechtbank terug
rapporteert. Daarnaast is in beide trajecten de afspraak gemaakt dat een negatieve rapportage wordt
doorgezonden aan de Raad voor de Kinderbescherming om die in de gelegenheid te stellen te
beoordelen of vanuit de kinderbeschermingsgedachte nader onderzoek aangewezen is. Als dat het geval
is, start een dergelijk onderzoek direct, omdat in de beschikking waarmee ouders en kinderen
aanvankelijk zijn doorverwezen daartoe door de rechter al een voorwaardelijke onderzoeksopdracht is
gegeven.

Het feit dat de gemeenten zonder verdere indicatiestelling financieren, versnelt het proces aanzienlijk.
Dit komt ten goede aan de effectiviteit. De kinderbescherming is in het proces geborgd doordat de Raad
voor de Kinderbescherming betrokken is.

Aangezien er sprake is van terugrapportage en bij negatieve tercigmelding betrokkenheid van de Raad
voor de Kinderbescherming zal vaker de Raad voor de Kinderbescherming bij de behandeling van de
(eerste) zitting worden uitgenodigd. Verder zal zo nodig de behandeling van de (eerste) zitting worden
geschorst (voor de duur van de behandeling van de volgende zaak) om partijen de gelegenheid te geven
te overleggen met hun advocaat.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Mr. J,
Teamvoorzitter Familie & Jeugd


