
Beantwoording aanvullende technische vragen van CU/SGP en 
CDA inzake echtscheidingen  

 
 

1. Aantal zorgmeldingen en zorgvragen Jeugd vanaf de start van WoerdenWijzer 
 
In het jaar 2015 zijn de zorgmeldingen niet als uniek werkproces geregistreerd. Wij 
kunnen u alleen inzicht geven in de jaren 2016 en 2017 (eerste helft). Zie de volgende 
tabel.  
 
Jaar Hulpvragen Jeugd Zorgmeldingen Jeugd Percentage (%) 
2016 624 102 16  
2017 (tot 20 juli jl.) 398  37  9 
 
 

 
2. Vanaf welk jaar zijn 9 op 10 zorgmeldingen gerelateerd aan 

relatieproblematiek? 
 
Het is niet exact aan te geven vanaf welk jaar de jeugdconsulenten ervaren dat 9 van de 
10 zorgmeldingen is gerelateerd aan relatieproblematiek. We ervaren dit eigenlijk al 
vanaf de start in 2015. Verder merken de jeugdconsulenten op dat de problematiek 
verergert; niet zozeer in aantal, maar vooral in hevigheid van de echtscheidingen. Hierbij 
geldt dat er geen exacte cijfers gekoppeld kunnen worden aan deze ervaring. Er moet 
dus voorzichtig worden omgegaan met de interpretatie. 
 
Aanvullend op deze antwoorden wil ik u attenderen op de acties die momenteel uitstaan 
met betrekking tot deze echtscheidingen. 
 
Er wordt een werkgroep gestart met deskundige partners op het onderwerp complexe 
echtscheidingen, zoals Jeugdgezondheidszorg, Maatschappelijk Werk, Onderwijs en 
mediators. Ook consulenten van WoerdenWijzer nemen deel. De bedoeling is om vooral 
preventieve hulp voor kinderen snel beschikbaar te maken op de plaatsen waar 
gesignaleerd wordt, o.a. op scholen, consultatiebureaus en bij huisartsen. Maar ook 
voorlichting en een goed aanbod van ondersteuning zijn speerpunten van deze 
werkgroep.  
 
Daarnaast kunnen kinderen gebruik maken van KIES-trainingen. Hier wordt aandacht 
gegeven aan het kind in een echtscheidingssituatie. Kinderen leren praten over hun 
gevoel en hebben contact met kinderen die hetzelfde meemaken. Deze ondersteuning 
maakt hen meer weerbaar in de vaak moeilijke situatie. De KIES-trainingen zijn al langer 
beschikbaar in Woerden. We gaan de training echter breder aanbieden zodat meer 
kinderen kunnen deelnemen als dat nodig is.  
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