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voorwaardelijke opdracht aan Raad v.d. Kinderbescherming
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meest gestelde vragen

•

Wat houdt het in?
De rechter verwijst gezinnen die zijn verwikkeld in een complexe scheiding door naar
specialistische jeugdhulp.

•

Waaruit bestaat het Uniform Hulp Aanbod?
Het aanbod van hulp bestaat uit hulptrajecten die vrijwel overal in het land beschikbaar zijn.
Het idee daarachter is dat als ouders hulp nodig hebben in het kader van een scheiding zij
overal in Nederland terecht kunnen voor dezelfde hulp.
In de regio Rijnmond gaat het om 3 trajecten: ouderschapsbemiddeling (bij het
Omgangshuis of Enver), omgangsbegeleiding (bij het Omgangshuis) en Kinderen uit de Knel
(bij Enver).

•

Wat doet het routeringspunt?
Het routeringspunt is de schakel tussen de rechtbank en de zorgaanbieders. De belangrijkste
taken van het routeringspunt zijn doorgeleiding van de gezinnen van de rechtbank 		
naar de zorgaanbieders en terugkoppeling van de trajecten van de zorgaanbieders naar de
rechtbank.

•

Wat is het doel?
In deze rechtbankroute worden tussen de rechtbank, de Raad voor de Kinderbescherming
en de zorgaanbieders afspraken gemaakt over termijnen. Het doel daarvan is gezinnen zo
snel mogelijk toe te leiden naar de hulp.

•

Waarom is de gemeente betrokken?
Alle gemeenten in de regio Rijnmond zijn betrokken vanwege de verantwoordelijkheid voor
de toeleiding van gezinnen naar hulp.

•

Waarom is de RvdK betrokken?
In het geval één of meerdere doelen van een hulptraject niet zijn geslaagd, een traject niet
start of voortijdig stopt, adviseert de RvdK de rechter of een onderzoek door de RvdK nodig
is. Doordat de RvdK op de zitting waarbij de ouders worden verwezen naar een traject, al
een voorwaardelijke opdracht daartoe krijgt, kan zij binnen twee weken na een bericht over
een negatief verlopen traject de rechter adviseren. Als een onderzoek volgt, dan stuurt de
RvdK binnen vier maanden een rapport naar de rechtbank. Op deze manier krijgt de rechter
snel informatie over de situatie in het gezin en kan nadere hulp snel worden ingezet.

•

Wat gebeurt er als een traject positief is verlopen?
Als de doelen van het traject zijn behaald worden de afspraken die tijdens het traject tussen
de ouders zijn gemaakt vastgelegd in een beschikking van de rechtbank. De gerechtelijke
procedure eindigt dan.

