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Afwegingskader Kind in beeld bij scheiding 
Een afwegingskader voor het indienen van initiatieven voor de Programmalijn Kind in 
beeld bij scheiding van Foar Fryske Bern. 
 
Inzetten op het belang van het kind 
Scheiden is een algemeen maatschappelijk verschijnsel geworden. Tegelijkertijd is 
een scheiding een ingrijpende gebeurtenis voor alle betrokkenen. Uit onderzoek blijkt 
dat kinderen weinig tot niet in beeld zijn in scheidingssituaties. Ook is het aantal 
interventies bij scheiding dat bewezen effectief is mager. Hulpverleners geven aan 
handelingsverlegen te zijn en een kennistekort te ervaren.  
Daarom zet Programmalijn Kind in beeld bij scheiding in op het eerder in beeld krijgen 
van kinderen in een scheidingssituatie en het, waar nodig, bieden van snelle en 
passende hulp. Aan het kind en de ouder(s). We investeren in het vakmanschap van de 
professionals.  
Het belang van het kind staat hierbij steeds centraal. Het doel van de Programmalijn is 
dat kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Dit neemt niet weg dat 
het begin juist vaak ligt bij de ouders… Ouders gaan na de scheiding over naar een 
relatie waarin het gescheiden opvoeden moet worden vormgegeven. 
 
Aanvragen van financiële middelen voor een initiatief 
 
Alleen de 18 Friese gemeenten kunnen een eenmalige bijdrage vragen aan het 
Programma Foar Fryske Bern, Programmalijn Kind in beeld bij scheiding. Uiteraard 
mag een gemeente wel in uitvoering van het initiatief samenwerken met niet-
gemeentelijke partners.  
Een initiatief of een goed plan dat bijdraagt aan de doelstellingen van de 
Programmalijn Kind in beeld bij scheidingen en voldoet aan de criteria zoals gesteld in 
het afwegingskader, kan per e-mail worden ingediend bij Nelleke Flink (mail: 
nelleke.flink@foarfryskebern.nl). 
Een aanvraag voor een initiatief kan worden gedaan tot 1 december 2020.  
De aanvragen worden na 1 december 2020 beoordeeld door de Programmalijnraad en 
de Programmamanager gezamenlijk. De contactpersoon van de aanvragende 
gemeente wordt zo snel mogelijk van de beoordeling op de hoogte gesteld, uiterlijk 
op 21 december 2020.  
Voor meer informatie of bij vragen over het invullen van het aanvraagformulier kunt u 
contact opnemen met Nelleke Flink: telefoonnummer 06-43618926 of mail: 
nelleke.flink@foarfryskebern.nl. 
 
Criteria  
Om in aanmerking te komen voor (mede) financiering van een initiatief in het kader 
van Kind in beeld bij scheiding hanteren we de volgende criteria: 
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1. Uit de aanvraag blijkt dat in het initiatief het belang van het kind centraal 
wordt gesteld. De verwachting is dat kinderen door dit initiatief minder last 
ervaren van de scheiding.  

2. Uit de aanvraag blijkt dat het initiatief gericht is op een omgeving waar 
kinderen veilig kunnen opgroeien en zich zo maximaal mogelijk kunnen 
ontwikkelen. We zetten in op het voorkomen van escalatie bij scheiding.  

3.  Het initiatief versterkt de positie van het kind. Hierbij wordt uitgegaan van de 
inzichten die de kinderen ons hebben meegegeven:  
Ik ben er ook nog: praat met mij en niet over mij. Maar vooral: luister naar mij! 
En laat mij praten met iemand die mijn situatie begrijpt. 
Help mij om met deze rotsituatie om te gaan. Ik heb geen idee hoe ik hier 
mee om moet gaan, want ik doe dit voor het eerst. Kun je mij helpen? 
Laat me zien wat ik kan verwachten. Wat gaat er nu precies gebeuren? 
Ik heb wat te zeggen! Ik wil graag meedenken in de oplossing die we kiezen, 
bijvoorbeeld bij wie ik wanneer ben. Ik heb daar zelf ideeën over! 
Ik wil me veilig voelen… Bij de mensen die ik ken. 
Ik wil niet hoeven kiezen…Tussen mijn ouders. 

 
4. Er is een duidelijk beschreven plan van aanpak met daarin:  

o Aanleiding/probleemstelling 
o Doelstelling/vraagstelling 
o Hypothesen (wat zijn de verwachtte opbrengsten?) 
o Inzet (interventie/aanpak, materiaal/personeel en betrokken partners) 
o Planning 
o Monitoring (hoe wordt de voortgang en de opbrengsten gemonitord?) 
o Analyse van resultaten/opbrengsten (kwalitatief en kwantitatief: wat 

merken de    kinderen en hun ouders ervan?) 
o Kosten/begroting 
o Bestuurlijk draagvlak 

5.  Het initiatief wordt in de provincie Friesland uitgevoerd.  
Foar Fryske Bern is een regionaal actieplan. We sluiten waar mogelijk aan bij 
lopende initiatieven in de Friese gemeenten. Lopende initiatieven kunnen een 
aanvraag doen ter verdieping (lopende initiatieven worden niet met 
terugwerkende kracht gefinancierd). Een initiatief in de ene gemeente levert 
een basis op voor eventuele implementatie in een andere gemeente in 
Friesland.  

6.  We houden het zo dichtbij mogelijk. Het initiatief richt zich bij voorkeur op de 
naaste omgeving van het kind en op het sociaal netwerk van het kind of op de 
ouders.  

7. Bij elk initiatief wordt vooraf gecheckt of het in andere gemeenten al 
uitgevoerd of gebruikt wordt. Deze check wordt door de aanvragende 
gemeente gedaan.  
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8. Het initiatief draag bij aan de transformatie van de Jeugdhulp in Friesland. Het 
initiatief is dus vernieuwend. De missie daarbij is dat de Jeugdhulp duurzaam, 
zichtbaar en merkbaar beter kan en moet voor de Fryske bern en hun 
opvoeders. Kwaliteit en vakmanschap van de professionals verbetert: we doen 
wat nodig is.  

 


