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Onderwerp: Antwoorden op uw schriftelijke inzake 

brandbrief VNG 
  

  
 
Geachte mevrouw Pouwels, 
 
Op 11 november j.l. ontvingen wij uw vragen namens de fractie ChristenUnie-SGP Leusden 
naar aanleiding van de brandbrief van de VNG van 9 oktober j.l. 
In de brief geven deskundigen aan dat veel ouders relatieproblemen krijgen na de geboorte 
van hun eerste kind. U als fractie geeft aan veel waarde te hechten aan een veilig en gezond 
opgroeiklimaat voor kinderen. Dit klimaat komt onder druk te staan als de ouders 
relatieproblemen hebben. 
 
U heeft naar aanleiding van de brief een aantal vragen aan het college gesteld. Hieronder 
zullen wij de vragen op volgorde beantwoorden. 
 

1. Herkent u de brandbrief die op 9 oktober naar de VNG is gezonden en welke signalen 
pakt u hieruit op? 

Het verband tussen relatieproblemen en het opvoedklimaat voor kinderen is ons bekend. Wij 
zien dat in de praktijk van Larikslaan2 die daar bijna dagelijks mee te maken krijgt. 
De brief zet ons weer op scherp en maakt ons alert op deze problematiek in de afspraken die 
wij maken met het onderwijs en de jeugd- en huisartsen. In het jeugdprogramma 2016-2018, 
dat wij nu ontwikkelen, zal dit zeker een plek hebben. 
 

2. Kunt u aangeven op welke wijze Leusden invulling geeft aan artikel 2.1 van de 
Jeugdwet? 

Wij geven hieraan invulling door het faciliteren van Larikslaan2 met het CJG en de satelliet in 
Achterveld. Larikslaan2 voert ons beleid uit dat vastgelegd is in het beleidskader en de 
leidende principes voor het bieden van ondersteuning en hulp. Hierbij staat voor de jeugd 
een veilig opvoedklimaat bovenaan. Wij zetten in op vroegsignalering door onder meer de 
inzet van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  (zie bijlage) en samenwerkingsafspraken tussen 
de JGZ het primair onderwijs en Larikslaan2. Deze laatste overeenkomst wordt begin  
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december ondertekend. Met de jeugdartsen, huisartsen en Larikslaan 2 stellen wij eind 
november een ontwikkelagenda op waarin signalering en preventie een belangrijke plek 
hebben.  De kosten zijn niet concreet en of inzichtelijk te maken op specifiek deze 
problematiek. 
 
Kunt u concreet een overzicht geven van het aanbod (voorlichting, advisering, begeleiding 
etc) dat door of namens de gemeente wordt gegeven en de kosten van dit aanbod voor de 
ouders:  

a. aan (aanstaande) ouders op het gebied van opvoedondersteuning; 
b. aan (aanstaande) ouders op het gebied van versterken van de partnerrelatie; 

 
Naast de integrale signalering van Larikslaan2 en het gehele netwerk van voorschoolse , 
schoolse en naschoolse organisaties, de leerplichtambtenaar en jeugdhulporganisaties en de  

vroege screening door de jeugdgezondheidszorg, biedt Larikslaan2 het volgende: 

• Opvoedcursus voor aanstaande of prille ouders i.s.m. de verloskundigenpraktijk Luna 
en "Bewust opvoeden" (dit jaar een aantal keren gegeven bij het CJG).  

•  Verloskundigen doen een screening naar risicozwangerschappen en daar waar 
nodig verwijzen ze door naar Larikslaan2 en de GGD/consultatiebureau. Ze 
gebruiken daarbij de verwijsindex.  
 
c. aan ouders in een echtscheidingssituatie; 
d. aan gescheiden ouders die een stiefoudergezin gaan vormen. 

 
Specifiek voor ouders in een echtscheidingssituatie en stiefgezinnen heeft Larikslaan2 het 
volgende aanbod:  

• Lezingen: 19 november was er een lezing in het CJG over Kinderen in 
Echtscheidingssituaties (mediation Eemland) 

• Larikslaan2 heeft  medewerkers die we in kunnen zetten voor mediation tussen 
ouders. Dit gebeurt ook op regelmatige basis.  

• In ons netwerk zit Skaja coaching. Zij is gecertificeerd coach in het maken van een 
Stiefplan. Dit is gericht op samengestelde gezinnen. Daarnaast zijn/worden er 
regelmatig lezingen gegeven bij het CJG. 

• Bij het CJG is een map beschikbaar voor alle ouders m.b.t. echtscheiding. Deze map 
geeft informatie over de gevolgen van echtscheiding voor kinderen en tips hoe ze 
kinderen hierin kunnen ondersteunen.  
 

3. Is bij u bekend hoeveel (echt)scheidingen er jaarlijks plaatsvinden in onze gemeente? 
Bij hoeveel (echt)scheidingen zijn (jonge) kinderen betrokken? 

In 2014 zijn er 64 echtscheidingen geweest waar in 55 gevallen kinderen bij betrokken zijn. 
In 2015 zijn er het tot nu toe 69 scheidingen geweest. Bij 58 daarvan zijn kinderen betrokken. 
 
Wij verwachten hiermee uw vragen voldoende te hebben beantwoord. 
 
 
Vriendelijke groet, 
het college van Leusden, 
  
 
E.D. Luchtenburg      mevrouw drs. A. Vermeulen 
directeur-secretaris       burgemeester 
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Aanbod JGZ i.v.m. relatieproblematiek 

De JGZ heeft een intensief schema met contactmomenten waar ook relatieproblematiek en de gevolgen 

hiervan voor kinderen, in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en gemonitord kunnen worden. Ook zijn 

er voorlichtingsinitiatieven om scheidingen te helpen voorkomen.  

 

Prenatale periode 

Een aanstaande moeder is onder controle bij verloskundige of gynaecoloog, waar begeleiding plaatsvindt. JGZ 

is tijdens de zwangerschap helaas nog niet standaard in beeld. Echter, wanneer ketenpartners, zoals Veilig 

Thuis, de verloskundige of maatschappelijk werk dat nodig vinden, kan de jeugdverpleegkundige wel een 

huisbezoek brengen. In het Geboortezorgconvenant, in de provincie Utrecht ondertekend door alle betrokken 

partijen, is in ieder geval afgesproken om kinderen waar zorgen om zijn, warm aan elkaar over te dragen. Dit 

gebeurt met name bij risico-zwangeren zoals tienermoeders, psychosociale, relatie- en verslavings-

problematiek. Voorlichting over de aanstaande rol als moeder staat hierbij centraal. 

 

Zuigelingenperiode 

In het eerste levensjaar van een kind hebben de ouders zo’n 8 keer contact met de Jeugdgezondheidszorg. Dit 

kan vaker of juist minder frequent; dat stemmen ouders en professional samen af. Alle ouders worden 

uitgenodigd voor de contactmomenten en bijna allen geven er gehoor aan. Het wordt gezien als een waardevol 

preventief goed in onze maatschappij. Lichamelijk onderzoek van de baby, vaccinaties, het volgen van groei en 

ontwikkeling nemen in die periode een belangrijke plek in, maar er wordt ook gekeken naar de kracht van 

ouders en hun netwerk, en geluisterd naar hun vragen. Op twee momenten wordt daar bij alle ouders extra 

aandacht aan geschonken, namelijk bij het huisbezoek als de baby twee weken oud is en bij het twee-maanden 

contactmoment:  

Twee weken na geboorte brengt de jeugdverpleegkundige een huisbezoek aan alle ouders die net 

bevallen zijn. Ze praat met de ouders over hoe het met het kindje gaat (evt. ook hoe broertjes en 

zusjes erop reageren) en hoe het is om ouder te zijn. Positieve en negatieve ervaringen komen daarbij 

aan bod; wat goed gaat en waar onzekerheden liggen. Ze geeft tips en nodigt uit ouders niet te 

schromen zich met vragen tot haar (of hun eigen netwerk) te wenden, opvoeden is nu eenmaal niet 

altijd even gemakkelijk.  

In het bezoek dat de ouders(s) twee maanden na geboorte aan het consultatiebureau brengen staat de 

relatie centraal. Volgens een zogenaamd vroeg-signaleringsinstrument ‘Samen Starten’ wordt 

ingegaan op de gevolgen voor de relatie van  ouders nu ze een kind hebben (zie bijlage 2 voor vragen 

die leidend zijn voor het gesprek). 

 

Peuterperiode 

In de gemiddeld 4 contacten tijdens de peuterperiode wordt niet expliciet gevraagd naar de relatie van de 

ouders, maar wel blijft dit een aandachtspunt om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren. Ouders 

kunnen de JGZ buiten de face to face contacten ook altijd bellen, mailen of gebruik maken van 

inloopspreekuren.  

JGZ onderzoekt momenteel welk vroeg-signaleringsinstrument het best in de peuterperiode gebruikt kan 

worden. 

 

Basisonderwijs 

In de periode 4 – 12 jaar, waarin relatieproblemen zich (blijkt uit onderzoek) met name voordoen c.q. uiten, 

heeft JGZ een regulier contactmoment in de groepen 2 en 7. Kinderen worden op school gezien door de 

assistente JGZ. Ouders vullen van tevoren een vragenlijst (SDQ) in, die gericht is op het welzijn van het kind. 

Hierbij wordt actief gelet op signalen van het kind rond de gezinssituatie. 

 

JGZ is momenteel bezig met verschillende voorlichtingsprojecten voor ouders op basisonderwijs. Omdat JGZ nu 

integraal werkt (0-18 jaar) zullen ouders ook eerder aan JGZ denken bij problemen, omdat zij de 

jeugdverpleegkundige en jeugdarts al kennen vanuit het consultatiebureau. Ook kunnen leerkrachten bij de 
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GGD een zogenaamde leskist over echtscheiding lenen om ook op school aandacht te geven aan kinderen die te 

maken hebben met het uit elkaar gaan van hun ouders. 

 

Voortgezet Onderwijs 

In de tweede en vierde klas van het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen een vragenlijst en 

gezondheidsadviezen. In de lijst wordt ook gevraagd naar relatieproblematiek bij ouders. Als jongeren dat 

willen, als de school het adviseert of als de vragenlijst daartoe aanleiding geeft, kunnen de jongere en de 

jeugdverpleegkundige met elkaar in gesprek. 

 

 


