
UHA UNIFORM HULPAANBOD 

Het kind centraal bij echtscheidingsproblematiek 

 

 
Beste ouder, verzorger, 

Door de rechtbank Zeeland-West-Brabant bent u verwezen naar het Uniform 

Hulpaanbod (UHA). U heeft op zitting toestemming gegeven om samen met onze 

scheidingsexperts een analyse te maken zodat de meest passende vorm van 

hulp kan worden ingezet.  

Op deze pagina leest u meer over de werkwijze en hoe het traject Uniform 

Hulpaanbod eruit ziet. 

 

Waarom UHA? 

De rechtbank en de gemeenten Altena, Breda en Oosterhout vinden het 

belangrijk dat kinderen die te maken hebben met ouders die in conflict zijn 

geraakt door hun scheiding, sneller de juiste hulp krijgen.   

 

Hoe gaat UHA in zijn werk? 

Op zitting verwijst de Rechtbank, vaak op advies van de Raad voor de 

Kinderbescherming, ouders/verzorgers naar het uniform hulpaanbod. Tijdens de 

zitting worden er gezamenlijk doelen vastgesteld. 

De rechtbank stuurt de verwijzingsbeschikking naar de gemeente waar u woont. 

 

https://kindinscheidingzeeland.nl/uniform-hulpaanbod/#contact


U ontvangt een brief van de gemeente met het verzoek om binnen 5 dagen 

contact op te nemen met de gemeente.  

U dient dus zelf contact op te nemen met de gemeente. 

De contactgegevens van de gemeente staan in de brief.  

 

Een medewerker van de gemeente:  

- maakt een afspraak met u voor een gesprek 

- spreekt ouders in principe samen  

- onderzoekt op basis van het gesprek met u als ouders en de beschikking 

van de rechtbank welke hulp kan worden ingezet om de door de 

rechtbank vastgestelde doelen te bereiken.  

- schrijft een ondersteuningsplan 

- in het ondersteuningsplan staan de doelen van de rechtbank en welke 

hulp kan worden ingezet om de doelen te bereiken.  

- het ondersteuningsplan wordt door u als ouders ondertekend. 

 

Het UHA traject  

• De medewerker van de gemeente stuurt het door ouders ondertekende 

ondersteuningsplan naar de zorgaanbieder . 

• De medewerker van de gemeente neemt contact op met de zorgaanbieder 

die jullie kan helpen om de door de rechtbank vastgestelde doelen te 

bereiken. 

• Ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek door de 

zorgaanbieder(s).   

• Na het intakegesprek start zo snel als mogelijk de hulp.  

• De zorgaanbieder en de gemeente houden contact met elkaar en 

bespreken samen de voortgang van het traject. 

• De gemeente ontvangt drie weken voor de in de beschikking genoemde 

pro-forma datum bericht van de zorgaanbieder over het traject. 

• Als de doelen (gedeeltelijk) nog niet zijn behaald bespreekt de 

zorgaanbieder met de gemeente of een verlenging van het traject 

wenselijk is.   

• Als de doelen wel zijn gehaald rapporteert de zorgaanbieder dit 

aan ouders en de medewerker van de gemeente.  

• De gemeente schrijft op grond van de informatie van de zorgaanbieder 

een rapportage.  

• De rapportage wordt met ouders gedeeld. 

• Ouders mogen vertellen wat ze van de rapportage vinden. De mening van 

ouders wordt opgenomen in de rapportage.  

• Als de doelen zijn bereikt stuurt de  gemeente de rapportage aan de 

Rechtbank 



• Als de doelen niet (allemaal) zijn behaald stuurt de gemeente de 

rapportage aan de rechtbank en de Raad voor de Kinderbescherming.   

 

Het UHA traject is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  

Als niet alle doelen zijn behaald of als (een van de ) ouders niet meer willen 

meewerken aan het UHA traject, dan stelt de gemeente de Raad voor de 

Kinderbescherming en de rechtbank op de hoogte. De Raad voorde 

Kinderbescherming adviseert vervolgens de rechtbank. De Raad voor de 

Kinderbescherming kan de rechtbank bijvoorbeeld adviseren om de Raad een 

onderzoek te laten doen naar de omgangsregeling.  

 

Taken gemeente en taken zorgaanbieder 

De gemeente (procesregisseur): 

- verleent zelf geen hulp 

- realiseert een aanmelding bij de meest passende zorgaanbieder 

- houdt toezicht op het proces en voert de regie; 

- rapporteert aan de rechtbank. 

De zorgaanbieder (casusregisseur): 

- neemt contact op met jullie en bespreken wat zij gaan doen; 

- gaat met jullie werken aan de door de rechtbank vastgestelde doelen; 

- rapporteert aan de gemeente.  

 

Achtergrondinformatie Uniform Hulpaanbod 

De rechtspraak in Nederland heeft in 2016 een visiedocument “Rechtspraak 

(echt)scheiding ouders met kinderen” gepresenteerd. Daarin staan centraal de 

complexe conflictscheidingen waarin te veel kinderen te lang betrokken raken. 

De belangen van die kinderen raken ondergesneeuwd of komen niet of ruim 

onvoldoende aan bod. De schade die die kinderen daardoor lijden kan op korte 

en lange termijn erg groot zijn. In het visiedocument heeft de rechtspraak 

plannen neergelegd om het familierechtelijke proces bij de rechter, waarin die 

ouders en kinderen betrokken zijn, zodanig in te richten dat de schade voor die 

kinderen zoveel mogelijk en zo snel mogelijk wordt beperkt … meer informatie 

 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Limburg/Regels-en-procedures/Paginas/Uniform-hulpaanbod-kinderen-in-scheidingsprocedures.aspx

