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Dit rapport vormt het eindverslag van het door het WODC verrichte evaluatie-
onderzoek van het Buro Echtscheiding in Groningen. Tijdens het analyseren en
rapporteren van de bevindingen werd het experiment beëindigd. Uiteraard
vormde de hoop op continuering van hun werk een van de achterliggende mo-
tieven van de bureaumedewerkers bij het door het Buro gedane verzoek tot
evaluatie. Nu het onderzoek niet bijgedragen heeft tot realisering van die ver-
wachting, krijgt de grote bereidwilligheid van de coordinator en medewerkers
bij het verzamelen van materiaal extra betekenis. De eerder door ons verwoor-
de dank daarvoor verdient daarom hier herhaling.

De beëindiging van het experiment, doet ons inziens niets af aan de waarde
van het onderzoek. Het initiatief te Groningen kan immers niet los gezien wor-
den van de algehele context: de in brede kringen ervaren onvrede over de be-
staande wijze van afhandeling van scheidingsproblemen. Het Buro vormde in de
meest letterlijke zin een volgens plan uitgevoerde proef om een nieuwe werkwij-
ze gestalte te geven. Via de weg van dit onderzoek worden de resultaten daar-
van overdraagbaar gemaakt.

Ook dit werk is het resultaat van door verschillende personen in de loop der
tijd ingebrachte kennis en vaardigheden. Daarvoor aan allen onze dank. Die
geldt in het bijzonder Corneel Lieuwes en Gea van Driesten voor hun assisten-
tie bij de telefonische enquêtering van de respondenten, Rudi Raspe voor de
vele administratieve werkzaamheden die op het Buro moesten plaatsvinden en
Gerard Paulides voor zijn assistentie op het WODC. De lankmoedigheid van de
begeleidingscommissie om ons onze gang te laten gaan in het denkproces en de
kritische blik op de tussentijdse produkten daarvan moge niet onvermeld blij-
ven. Speciale vermelding verdient Yvonne Gramsbergen-Hoogland, die in het
kader van haar doctoraalscriptie Klinische Psychologie een deel van het mate-
riaal heeft geanalyseerd. Op haar werk hebben we in hoge 'mate kunnen voort-
bouwen, zowel in inhoudelijke als methodologische zin.

Ter volledigheid zij aangetekend dat het ministerie van WVC een financiële
bijdrage in de onderzoekskosten heeft geleverd.
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Samenvatting

Het Buro Echtscheiding startte in augustus 1982 als een experiment ter verbete-
ring van de hulpverlening aan scheidenden. Per 1 maart 1987 werd het beëin-
digd wegens het uitblijven van toereikende financiële middelen. Na ruim ander-
half jaar functioneren richtte het Buro een verzoek aan het WODC tot het ver-
richten van een empirisch onderzoek naar het functioneren van het experiment.
Dit onderzoek nam een aanvang in februari 1985 en de laatste informatie werd
verzameld gedurende de maand januari 1987. In aansluiting op het in 1986 ver-
schenen rapport Samen/Gescheiden vormt dit rapport het eindverslag van het
onderzoek.

Het Buro Echtscheiding beoogde hulp te bieden aan scheidenden in een vroeg-
tijdig stadium van het beslissingsproces zowel door middel van praktische infor-
matie als door kortdurende begeleiding. Een zich aankondigende scheiding
vormt voor velen een emotionele crisissituatie - veelal gekenmerkt door on-
zekerheid, verdriet, angst en boosheid - waarin het doorgaans moeilijk valt
alternatieven af te wegen en verantwoorde beslissingen voor de toekomst te
nemen. Het experiment, in de vorm van een gratis toegankelijk en eenvoudig
bereikbaar hulpaanbod, moet begrepen worden binnen het kader van het substi-
tutiebeleid binnen de hulpverlening, waarbij vervanging van zwaardere verwer-
kingshulp door vroegtijdige en lichtere hulp nagestreefd wordt. Het gaat daarbij
om kortdurende hulp, deels in de vorm van praktische adviezen, deels in de
vorm van hulp die gericht is op verduidelijking van de eigen situatie en op ver-
betering van de onderlinge verstandhouding. De in de omgang met elkaar in de
loop der tijd opgebouwde gedragspatronen blijken niet zelden bij scheiding een
belemmering te vormen voor vruchtbaar overleg. Onuitgesproken conflicten en
daaruit resulterende nog openstaande rekeningen leiden nogal eens tot gedra-
gingen die wederzijds onbegrijpelijk zijn en resulteren niet zelden in complexe
en stroef verlopende (juridische) scheidingsprocessen. Om de scheidenden beter
in staat te stellen tot besluiten te komen dient men de onderliggende, vaak ver-
borgen emotionele boodschappen die men elkaar geeft tijdens het `zakelijke'
overleg, expliciet te maken. Dit alles gaat schuil achter het label van het Gro-
ningse experiment in scheidingsonderhandeling: een vroegtijdig hulpaanbod van
geïntegreerde hulp ter voorkoming van geëscaleerde scheidingsafhandeling en
daaruit resulterend beroep op tweedelijns hulp.

Doel van dit onderzoek was het functioneren van het Buro te beschrijven en de
betekenis van de hulp zichtbaar te maken. Dit is gedaan aan de hand van een
viertal vragen: de vraag naar de reikwijdte van het hulpaanbod, de aard van de
geboden hulp, de positie van het experiment binnen de thans bestaande hulp-
verlening en naar de effecten van de hulp. Antwoorden op deze vragen leveren,
naar wij vermoeden, aanknopingspunten voor de gedachtenvorming ter zake van
een verbeterde afhandeling van scheidingsproblemen. In het reeds gepubliceer-
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de rapport werd de aandacht toegespitst op de eerste twee vragen, in het onder-
havige verslag ligt de nadruk op de laatste twee.

Het Buro bleek op het moment van onderzoek - ongeveer 2 jaar na aanvang -
betrokken te zijn bij ongeveer een derde deel der scheidingen in het arrondisse-
ment Groningen. Het betreft daarbij naar verhouding vaak situaties waarin min-
derjarige kinderen in het gezin aanwezig zijn. Landelijk bezien zijn er minder-
jarige kinderen in 63% der scheidingssituaties aanwezig; van de bezoekerspopu-
latie van het Buro Echtscheiding maakte deze categorie 79% uit. Dit laatste
vloeit voort uit de expliciete gerichtheid van het Buro op de positie van de kin-
deren. Gemeten naar de leeftijd der bezoekers - en de daarmee sterk samen-
hangende huwelijksduur - is er geen sprake van een selectieve toeloop op het
Buro. Dat is wèl het geval waar het gaat om opleiding; het zijn met name de
hoger geschoolden die de weg naar deze vorm van hulp gemakkelijker weten te
vinden. Doorgaans neemt men in een tamelijk vroeg stadium van het schei-
dingsproces contact op. In 27% van de betrokken situaties is nog voor (g)een
van beiden het besluit tot scheiding gevallen en in iets meer dan de helft van de
geregistreerde gevallen is er nog geen contact met een advocaat gezocht. Vanuit
het uitgangspunt dat de scheiding een opgave vormt voor beide partners, streeft
het Buro naar contact met beiden. Bij de groep bezoekers die in dit onderzoek
betrokken is, geldt dat het Buro uiteindelijk in 31% van de cliëntsystemen in die
opzet slaagde. Twee derde van hen (19%) kwam uit eigen beweging gezamen-
lijk, in de overige gevallen is dat op verzoek van het Buro gebeurd. In het inte-
rimrapport werd gewezen op het `betrekkelijk geringe' succes van het Buro de
andere partner bij het overleg te betrekken. Uit cijfers over de navolgende
periode blijkt dat er een toename valt te constateren in dat gezamenlijke con-
tact. Daarmee is in groeiende mate een voorwaarde geschapen voor effectieve
interventie, zoals uit de analyse blijkt.

Zowel de aard van de vraag als die van het aanbod zijn in dit onderzoek be-
schreven. Vastgesteld werd dat een kwart van de vraag (28%) een primair prak-
tisch-informatief karakter had. Het betrof vragen naar het hoe en wat van (juri-
dische) regelingen. Ruim de helft (56%) der vragen heeft naast het praktische
ook een duidelijk relationele component. Naast informatie over concrete zaken
die regelingen vergen, vragen dieper liggende kwesties ook om aandacht. De
omvang van deze `gemengde' hulpvraag kan beschouwd worden als een indicatie
voor dé vraag naar een vorm van hulp als via dit experiment aangeboden. Hulp
waarin men expliciet aandacht besteedt aan de tweeledigheid van de vraag (in-
tegrale scheidingshulp), vormde het expliciete doel van het experiment.

Uit een analyse van de praktijk van het Buro blijkt dat er een duidelijke twee-
deling in de hulpverlening zichtbaar is. Enerzijds gaat het om betrekkelijk een-
voudige hulp van overwegend praktisch-informatieve aard: zoals uitleg van be-
staande, regelgeving, suggesties voor mogelijke oplossingen en verwijzing naar
andere instanties. Dergelijke hulp krijgt veelal gestalte in éénmalig contact met
één teamlid. Daarnaast ziet men vormen van meer complexe interventie, meest-
al binnen een langduriger contact (zelden meer dan vijf gesprekken) met meer
teamleden (met elk hun eigen discipline), waarbij naast praktische ook psycho-
sociale aspecten van de scheiding onderwerp van gesprek zijn. Beide vormen
van hulp komen naar omvang gemeten nagenoeg in gelijke mate voor: respec-
tievelijk 43% en 41% der interventies kunnen alszodanig gekwalificeerd worden.
Aan de hand van vier casebeschrijvingen wordt het spectrum der hulpactivitei-
ten beschreven.
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De vraag naar de substitutiefunctie van het experiment is een niet eenvoudige.
Uitgaande van de veronderstelling dat een dergelijk streven een grotere kans
van slagen heeft naarmate de feitelijk verleende hulp afwijkt van de bestaande,
levert een vergelijking met het huidige veld aanwijzingen op voor het antwoord.
Bij deze inhoudelijke vergelijking zijn twee criteria gehanteerd: het moment
waarop een cliënt doorgaans hulp zoekt bij de betrokken instantie (de fase van
het scheidingsproces) en de aard van de hulp die men daar doorgaans krijgt (de
inhoud van de interventie). De bij deze vergelijking betrokken instanties zijn
respectievelijk het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), instanties die bin-
nen het verband van de Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Ge-
zondheidszorg (RIAGG) werkzaam zijn, de Raad voor de Kinderbescherming
en de advocatuur. Hoewel er ten aanzien van de advocatuur geen sprake kan
zijn van substitutie in de letterlijke zin van het woord gegeven de procesrechte-
lijke structuur der scheidingsprocedure, is vergelijking vanuit inhoudelijk oog-
punt zinvol. Genoemde instanties of vertegenwoordigers daarvan zijn eerst
schriftelijk benaderd en vervolgens is een (klein) aantal betrokkenen mondeling
ondervraagd ter zake van hun feitelijke hulpverlening.

Duidelijk zichtbaar is de unieke positie van het Buro waar het gaat om aard
en tijdstip van de hulp. De combinatie van zowel praktische als relationele hulp
treft men bij geen van de door ons beschreven instanties aan. Voorzover er
sprake is van wat we gemakshalve aanduiden als psychosociale hulp, hulp waar-
bij het accent ligt op de emotionele aspecten van de situatie waarin men ver-
keert, ziet men een duidelijke tweedeling in het bestaande aanbod. Enerzijds is
er sterk individueel gerichte hulp, met name verleend door het AMW en de
RIAGG, veelal binnen het kader van 'relatieproblematiek'. Anderzijds treft men
soortgelijke hulp aan in een veel later stadium, veelal `verwerkingshulp' ge-
noemd, deels verleend door dezelfde instanties, deels door andere (bv. de
Fiom). Zowel in temporele zin als ook in inhoudelijke, gegeven de expliciete ge-
richtheid op het relationele in plaats van het individuele, heeft de hulp van het
Buro een geheel eigen karakter.

Wat betreft de primair praktische georiënteerde bemoeienis met scheiding
van de zijde der advocatuur en de Raad voor de kinderbescherming, kan de
meerwaarde van de hulp van het Buro slechts liggen in de verplaatsing ervan in
temporele zin: eerder in het proces. Dat geldt met name voor de positie van de
advocaat, die de vroeghulpfase in scheiding vanouds domineert. Ter onderschei-
ding van de bemoeienis van de advocatuur valt de expliciete aandacht voor het
relationele als belangrijk kenmerk van de buro-interventie te noemen.

Voor een beperkt aantal scheidingssituaties (23) konden we de invloed van
de hulp van het Buro op de rol van de advocaat traceren, daarbij afgaand op de
situatie bij aanmelding, de inhoud van de buro-interventie en de werkzaamhe-
den der advocaat. Op grond daarvan signaleerden wij dat in ongeveer 10% van
deze zaken de interventie van het Buro heeft bijgedragen tot een gemakkelijker
verloop (dan vermoedelijk anders het geval zou zijn geweest) der scheidings-
afhandeling. In een derde van deze (23) zaken troffen wij geen merkbare in-
vloed van het beroep op het Buro aan; in een enkele situatie verslechterde de
situatie door de tussenkomst van het Buro. Gezien de omvang van het materiaal
en de betrekkelijk grote mate van subjectiviteit die ook aan het oordeel van bui-
tenstaanders zoals wij kleeft, dient men te waken voor verabsolutering van deze
laatste cijfers.

Kan het bovenstaande beschouwd worden als een indirecte weg ter beantwoor-
ding van de vraag naar het preventieve effect, we hebben daarnaast ook getracht
dit effect te traceren op grond van door de bezoekers zelf gegeven informatie

3



over de situatie voor en na de hulp. Gekeken is naar drie verschillende aspec-
ten: de tevredenheid der hulpvragenden, de afname van het onderling beleefde
conflict en de verandering in de onderlinge communicatie. Daarbij is de aard
van de hulpvraag als uitgangspunt genomen.

Bij de hulpvraag met een primair praktisch-informatief karakter blijkt de
hulp van het Buro alleen enige invloed uit te oefenen op de conflictbeleving.
Het onderlinge conflict wordt in een aantal gevallen minder. De hulp die in
deze situaties primair praktisch van aard is, heeft geen merkbare invloed op het
verloop van de onderlinge communicatie als we kijken naar aspecten als de fre-
quentie ervan,, de wijze waarop het contact verloopt en het gezamenlijk nemen
van beslissingen. In geval van een communicatieve hulpvraag blijkt er wel enige
samenhang te bestaan tussen de verleende hulp en de onderlinge communicatie
nadien. Het is juist het gezamenlijk contact met beide partners dat hier een
belangrijke voorwaarde vormt. Bij beide situaties ziet men dat de tevredenheid
van de bezoekers samenhangt met de mate waarin men concrete antwoorden
op concrete vragen heeft gekregen.

Overigens zij hierbij aangetekend dat we ons bij dit alles beperkt hebben tot
de hulp aan de volwassenen; de hulp aan de kinderen zelf is buiten beschouwing
gebleven.

Een beschrijvend onderzoek als het onderhavige schiet in methodologisch op-
zicht tekort als een effectstudie pur sang. Om na te gaan in hoeverre het terecht
is de geconstateerde samenhang tussen hulp en de situatie een zekere tijd na-
dien te interpreteren in termen van `effect', is die samenhang nogmaals bezien
met behulp van een vergelijking met een achteraf samengestelde controlegroep.
De bij burobezoekers geconstateerde verandering in de onderlinge communica-
tie - door ons in dit verband als meest interessant gegeven beschouwd - is ver-
geleken met die van een aantal in 1981 en 1982 gescheidenen, die dus geen ge-
bruik konden maken van de hulp van het Buro. Uit deze vergelijking blijkt dat
de positieve ontwikkeling die bij de burobezoekers (gemeten over een periode
van tien maanden) zichtbaar is, bij de controlegroep ontbreekt. Aangenomen
dat beide groepen in hoge mate vergelijkbaar zijn - voor het tegengestelde heb-
ben wij geen concrete aanwijzingen - lijkt dit een aanwijzing ten gunste van de
stelling dat een hulpaanbod als dat van het Buro een positieve invloed op het
scheidingsverloop kan hebben.

In samenhang met de reeds geconstateerde relatief grote toeloop van beter
opgeleiden op het Buro Echtscheiding is ten slotte nagegaan of het verschil in
opleiding een factor vormt die enige betekenis heeft voor het onderling overleg
tussen de betrokkenen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Het is niet zo dat hoger
opgeleiden onder de bezoekers een gunstiger communicatiepatroon vertonen op
het moment van aanmelding dan lager opgeleiden. Wèl valt er een samenhang
te bespeuren tussen het niveau van opleiding en de gezamenlijke komst naar het
Buro. Aangezien de gezamenlijke aanwezigheid van invloed is op de inhoud van
het gesprek en de hulp, hebben zij op die manier een grotere kans te profiteren
van de integrale hulp à la Groningen. Dat juist deze categorie klaarblijkelijk bij
voorkeur een dergelijk aanbod zoekt, betekent echter niet dat hun scheiding
daarmee eenvoudiger zou zijn.

Men kan een experiment als het onderhavige beschrijven in termen van effecten
die het heeft gehad voor de betrokkenen. Daarnaast kan men het ook evalueren
op het meer algemene niveau der beleidsontwikkeling ter zake van de wijze
waarop scheidingsproblemen afhandeling dienen te krijgen. In de slotbeschou-
wing van dit rapport wordt dit laatste gedaan. De oprichting van het Buro Echt-
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scheiding - met in het kielzog een aantal min of meer soortgelijke initiatieven
elders in het land - moet men bezien binnen de bredere context der relatie-
ontwikkelingen in onze tijd. Scheiding is van alle tijden, maar veranderend is de
beleving ervan en daarmee ook de aard van de moeilijkheden die daaruit voort-
vloeien. De toeloop op het Buro Echtscheiding laat zich ons inziens dan ook
voor alles interpreteren als een manifestatie van zich veranderende scheidings-
manieren.

Het experiment heeft daarbij betekenis in zoverre het een eerste poging tot
integratie en substitutie vormde binnen de wereld der maatschappelijke dienst-
verlening en de ambulante geestelijke gezondheidszorg ter zake van de bemoei-
enis met scheidingsproblemen. De huidige hulpverlening is naar inhoud en fase
sterk versnipperd. De bevindingen van deze studie duiden erop dat het experi-
ment op bescheiden wijze erin is geslaagd vorm te geven aan een integrale vorm
van hulp die ook effecten kan sorteren.

Hoewel het initiatief tot het experiment feitelijk gezien los stond van het
streven van de wetgever naar vereenvoudiging van de juridische procedures, im-
pliceert dit geenszins dat de resultaten voor de ontwikkelingen op dat niveau
zonder betekenis zouden zijn. In overeenstemming met de in vele westerse
landen te signaleren verandering van juridisch perspectief op scheiding - van
schuldvraag naar regelingskwestie - wordt ook de procedure ter afhandeling
met andere ogen bezien. Bij wijziging van het probleem ondergaat ook de weg
naar oplossing ervan verandering. Dat veranderingsproces gaat dieper dan een
processuele vereenvoudiging waartoe thans de eerste stappen worden gezet. Het
betekent ook een verandering van de hulpverlening in organisatorische en in-
houdelijke zin. Het Buro Echtscheiding vormde in die context een leerzaam ex-
periment.
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1 Inleiding

1.1 Het Buro Echtscheiding als preventie-experiment

Een veelvoud aan klachten over zowel lacunes als inefficiënte versnippering in
de hulpverlening aan scheidenden en de signalering van zich frequent aandie-
nende relationele escalatie vormden voor de afdeling Preventie van het Buro
voor Levens en Gezinsvragen (LGV) te Groningen in 1979 aanleiding een werk-
groep te formeren voor nader beraad. Als resultaat van dit overleg - waarin een
aantal instellingen op het terrein van de ambulante geestelijke gezondheidszorg,
het Buro voor Rechtshulp, de Raad voor de Kinderbescherming, een aantal me-
dewerkers van de afdeling Klinische Psychologie van de Rijksuniversiteit Gro-
ningen en enkele advocaten participeerden - verscheen na twee jaar een nota
waarin de opzet van een integratieproject in de vorm van een voorlichtings- en
adviesspreekuur werd geschetst (Bijkerk e.a., 1983). Hier treft men in feite de
eerste contouren aan van het preventie-experiment bij scheidingsafhandeling,
dat in augustus 1982 als Buro Echtscheiding onder de verantwoordelijkheid van
de afdeling Preventie van de inmiddels opgerichte RIAGG van start ging.

Het Buro Echtscheiding valt te beschouwen als het eerste in ons land opge-
zette experiment inzake `multidisciplinaire vroeghulp' aan scheidenden. Aanslui-
tend op het binnen de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
bestaande streven naar verschuiving van hulpaanbod vanuit de tweede naar de
eerste lijn - kortweg aangeduid als `substitutie' - stond de `vroeghulp' als me-
thodisch beginsel hierbij centraal. Zo vroegtijdig mogelijke interventie in crisissi-
tuaties en inhoudelijk aansluiten op de verwevenheid van de problemen in kwes-
tie, dat is in het kort de uitgangspositie van het Buro. Dit vertrekpunt weerspie-
gelde zich enerzijds in de open toegang tot het hulpaanbod en anderzijds in de
multidisciplinaire samenstelling van het team, dat bestond uit een jurist, een
maatschappelijk werkster, een orthopedagoge, een psycholoog en een receptio-
nist/documentalist.' De algehele coordinatie van het project berustte bij het
hoofd van de afdeling Preventie van de RIAGG Groningen (drs. H. Bijkerk);
de methodische begeleiding van het team kreeg gestalte in de vorm van supervi-
sie (door drs. D.H.D. MacGillavry). Het Buro Echtscheiding is per 1 maart

t
De hier weergegeven samenstelling kwam overeen met het in de nota van de werkgroep aan
te treffen voorstel (zij het dat men daarbij aantekent dat idealiter ook nog de deskundigheid
van de belastingconsulent en de notaris zouden moeten worden toegevoegd). Gedurende het
experiment is het team - waarin elk lid een aanstelling had van 32 uur per week - aange-
vuld met een tweede jurist (op part-time basis).
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1987 gesloten wegens het uitblijven van toereikende financiële ondersteuning.2
In de ruim vierjarige periode dat het Buro gefunctioneerd heeft, is drie maal
uitvoerig van dat functioneren verslag gedaan via jaarverslagen (Bijkerk e.a.,
1983, 1985 en 1987). Naast beleidsbeschouwingen treft men daarin gegevens aan
die berusten op een door het Buro zelf bijgehouden registratie omtrent cliëntele
en werkwijze. De verslaglegging van het laatste jaar is thans in bewerking.

12 Het evaluatie-onderzoek

Eind 1983 is het WODC door het Buro verzocht een onderzoek te doen ter
evaluatie van dit experiment. Binnen de context van de op dat moment weder-
om oplevende discussie omtrent vereenvoudiging van de procedure ter afhande-
ling van scheidingsproblemen (d'Oliveira, 1983; Klijn, 1983; Rutgers, 1983) leek
een dergelijk verzoek een gerede gelegenheid te bieden langs empirische weg
zicht te krijgen op de voorwaarden waaronder een dergelijk hulpaanbod van
betekenis kan zijn 3 Aan het vervolgens in de periode 1985-1987 uitgevoerde on-
derzoek lagen vier vragen ten grondslag.
1. De vraag naar de reikwijdte van het buro: Met welke scheidingssituaties krijgt

het Buro te maken en wat is de aard van de hulpvraag?
2. De vraag naar het karakter van het hulpaanbod: Welke interventies vinden

plaats, welke posities nemen de verschillende disciplines daarbij in en op wel-
ke wijze is er sprake van aansluiting bij de verwevenheid van de hulpvraag?

3. De vraag naar de eigen positie van het buro: Hoe verhoudt zich het hulpaan-
bod van het Buro tot dat van andere hulpverlenende instanties die op dit ter-
rein werkzaam zijn? In hoeverre is er sprake van een nieuw hulpaanbod?

4. De vraag naar de effecten van de interventie: In hoeverre en in welke zin heb-
ben de interventies consequenties voor het verloop van het scheidingsproces?

Door middel van een aantal deelonderzoeken is gestreefd naar het beantwoor-
den van bovenstaande vragen.
a. Registratie van de cliënten in de periode 15-2-1985 tot 15-7-1985.
b. Gespreksnotities en dossieraantekeningen van de teamleden betreffende de

geregistreerde cliënten.
c. Interviews met de teamleden.
d. Telefonische enquête onder de geregistreerde cliënten in de periode mei

1985 tot november 1985.
e. Schriftelijke enquête onder de advocatuur te Groningen annex mondelinge

interviews in de periode december 1985 tot januari 1986.

2
Aanvankelijk begonnen op basis van een subsidie van de zijde van het, Ministerie van Sociale
Zaken in het kader van werkverruimende maatregelen, is in de loop der tijd onder meer een
beroep gedaan op het Ministerie Justitie (in het kader van het onderzoek) en uiteraard op het
Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Het is met name de negatieve beslissing
van laatstgenoemde zijde die uiteindelijk noopte tot de in de ogen van de initiatiefnemers
voortijdige beëindiging van het experiment (vgl. Bijkerk, 1988).

De ontwikkelingen in het veld - zoals de start van het experiment te Groningen en de voor-
bereidingen voor een min of meer vergelijkbare voorziening in Haarlem - en de opleving van
de discussie mede door de werkzaamheden van de werkgroep Lukacs vormde voor de Neder-
landse Gezinsraad aanleiding tot het lanceren van een concreet model in de vorm van een
landelijk netwerk van bureaus voor echtscheidingsbegeleiding en -advies (NGR, 1984). Inhou-
delijk gezien borduurt men daarin sterk voort op de in Groningen geformuleerde gedachten.

3
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f. Schriftelijke enquête onder instellingen op het terrein van de ambulante gees-
telijke gezondheid, de maatschappelijke dienstverlening, het Fiom en de Raad
voor de Kinderbescherming annex mondelinge interviews in de periode de-
cember 1985 tot januari 1987.4

Gegeven de omvang van het onderzoeksproject en de noodzaak tot een conti-
nue aanwezigheid op het Buro gedurende de verschillende fasen van het onder-
zoek, is Hekman als uitvoerend onderzoeker op het Buro te Groningen gedeta-
cheerd geweest. Door hem zijn de deelonderzoeken a, b en d gesuperviseerd,
terwijl de onderdelen c en f door hem zijn uitgevoerd. Het onderzoek onder de
advocatuur (e) is verricht door Klijn. De opzet van alle onderdelen in is geza-
menlijk overleg tot stand gekomen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid
geldt ook voor de analyse en de rapportage. De algemene coordinatie van het
project berustte bij Klijn.

Bij de aanvang van de uitvoering van het onderzoek was te voorzien dat een
beslissing over een voortzetting van het experiment aan het verschijnen van het
eindrapport vooraf zou gaan. Om de beleidsdiscussie te voorzien van enig mate-
riaal omtrent het functioneren van het Buro is in overleg met de begeleidings-
commissie besloten tot een interimverslag in de vorm van het rapport Samen/
Gescheiden (Hekman en Klijn, 1986). Voor gegevens over de uitvoering en de
respons van de afzonderlijke onderdelen, zij men daarnaar verwezen. De meest
relevante inhoudelijke bevindingen daaruit hebben we in de voorafgaande sa-
menvatting opgenomen. Steeds wanneer we in de onderhavige verslaggeving in-
houdelijk teruggrijpen op het eerdere rapport, wordt daarnaar verwezen.

13 Opzet van het rapport

Valt de reeds verschenen studie te beschouwen als een kwantitatieve portrette-
ring van het hulpaanbod, in dit rapport is de focus meer gericht op de inhoude-
lijke kant ervan. Dat betreft zowel een typering van de hulp door het Buro op
zichzelf als een afgrenzing ervan ten aanzien van andere vormen van hulp.

In hoofdstuk 2 wordt daartoe allereerst een typologie van hulpaanbod ont-
wikkeld met behulp van een tweetal criteria: de fase van het scheidingsproces
waarin de hulpverlening gestalte krijgt en de inhoud van de interventie. Met be-
hulp van deze typologie wordt in hoofdstuk 3 een systematische beschrijving van
de hulpverlening gegeven.

Het expliciete streven van het Buro naar een integrale vroeghulp impliceert
tweeërlei. Ten eerste dat de hulp van het Buro niet of in nauwelijks vergelijkba-
re mate reeds door andere instanties wordt geboden. Ten tweede dat de aange-
boden hulp bijdraagt tot een verbetering van de onderlinge verhouding tussen
de betrokkenen en/of de kans op latere escalatie verkleint. Aan beide veronder-
stellingen kunnen criteria ter evaluatie van het experiment ontleend worden. Zo
rijst naar aanleiding van de eerste aanname de vraag in hoeverre er inhoudelijk
gezien met de komst van het Buro ook sprake is van een nieuw hulpaanbod.
Die vraag wordt in hoofdstuk 4 beantwoord. Daar wordt, wederom aan de hand
van de typologie, de hulp van andere professionele - ambtshalve - betrokkenen
met die van het Buro vergeleken.

4 Oorspronkelijk stond ook op het programma een kwalitatief onderzoek betreffende de zaken
waarbij het.Buro uitsluitend contact met kinderen heeft gehad. Dit onderdeel is onder meer
wegens tijdgebrek helaas niet gerealiseerd.
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Kan men sporen vinden van preventieve effecten van deze vorm van vroegtijdige
hulp en in welke mate is dat het geval? Dat zijn vragen die rijzen naar aanlei-
ding van de tweede hierboven gememoreerde uitgangspunten. Hoofdstuk 5 is
aan de behandeling van die vragen gewijd. Nadat eerst bezien wordt of er bij de
burobezoekers verschillende resultaten te signaleren zijn van verschillende vor-
men van hulp, wordt vervolgens een vergelijking met een groep niet-bezoekers
gemaakt.

Bij wijze van slotbeschouwing worden in hoofdstuk 6 de bevindingen ge-
plaatst in de context van een tweetal actuele beleidsontwikkelingen. Het Buro
Echtscheiding dient begrepen te worden binnen het kader van het binnen de
hulpverlening gestimuleerde substitutiestreven. Daarnaast wordt bezien hoe het
experiment zich verhoudt tot het streven van de wetgever de scheidingsprocedu-
re te vereenvoudigen.
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2 Integrale scheidingshulp als nieuw
aanbod

2.1 Vermijding van gerechtelijke procedures

2.1.1 Divorce mediation

`Mediation as an alternative to self-help or formal adversarial procedures is not
entirely new. Forms of conflict resolution in which a third party helps disputants
to resolve their conflicts and reach a decision of their own have probably been
practiced since there were three people on earth', aldus opent Folberg zijn
overzichtsartikel waarmee anno 1983 het tijdschrift Mediation Quarterly als
Journal of the Academy of Family Mediators van start gaat (Folberg, 1983)5.
Het is een vaker gesignaleerd verschijnsel dat de introductie van iets nieuws
gelegitimeerd wordt met een verwijzing naar een ver en vooral beter verleden,
zodat het aan vertrouwdheid wint. Wat daarvan ook waar moge zijn, meer dan
een plichtmatige referentie lijkt het in dit geval niet gezien de vervolgens forse
sprongen door de wereldgeschiedenis waarmee we belanden in het Amerika van
de jaren zestig. Dat is het tijdperk waarin divorce mediation haar oorsprong
heeft; het begin van een spoedig al niet meer te overziene diversiteit aan prak-
tijken, begrippen en theorieën. Het is, zo kan men zonder overdrijving stellen,
dé ontdekking van de dag.'

Bij nader toezien kan men die ontwikkeling niet karakteriseren als een don-
derslag bij heldere hemel. Men kan immers niet voorbijgaan aan het seizoen:
de toegenomen waardering van de `informal justice'-gedachte en de wenkende
perspectieven van de `alternative dispute settlement' (Mnookin en Kornhauser,
1979; Abel, 1982). Het centrale element in de pluriformiteit van de beweging is

5
Het eerste nummer van dit tijdschrift draagt als titel 'Dimensions and practice of divorce
mediation'. De inhoud ervan weerspiegelt treffend de beginsituatie waarin veel aandacht
bestaat voor overzicht van ontwikkelingen, de stand van zaken, de afbakening naar andere
(oudere) activiteiten (zoals bv. therapie), procesbeschrijving en professionele vereisten in deze.
Voor Engeland leze men Parkinson, 1983x, 1983b en 1984. Een verslag van de Fourth Annual
Conference of the International Society on Family Law (June 1982) dat gewijd was aan dit
thema, bieden Eekelaar en Katz (eds.), 1984.

In hun recent verschenen literatuurstudie, die een overzicht poogt te bieden inzake ontwikke-
lingen in Amerika, Engeland en ons land, karakteriseren van Montfoort en Oudshoorn die
'mediation boom' in de VS. 'Inhoudelijk bestaat deze literatuur (anno 1985; KH) voor het
grootste deel uit beschrijvingen van de praktijk van de auteur of auteurs. Wie op zoek gaat
naar een duidelijke, gefundeerde en uitgewerkte methode, wordt in de literatuur enigszins
teleurgesteld. Wel worden werkprincipes opgesomd en wordt naar theorieën verwezen, maar
doorgaans hebben de publikaties het karakter van een "kookboek". De beschrijving van de
praktijk van de auteurs zijn vaak successtories (..... ). Vooral de inleidingen en de conclusies
waren regelmatig jubelend over mediation'. Vgl. Van Montfoort en Oudshoorn, 1988.

6
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de vermijding van de juridische procedure, vooral vanwege de vaak negatief
ervaren formalisering het gevolg ervan is

Tevens kan men de populariteit van `divorce-mediation' in samenhang zien
met de ontwikkeling in het denken over de betekenis van het huwelijk als insti-
tutie. Het relationele substraat daarvan krijgt daarin een groter accent en dat
heeft tot gevolg dat ook bij verbreking van de relatie dat aspect meer en meer
centraal komt te staan. Het is de `ontdekking van het psychosociale scheidings-
proces' die ruimte schept voor een rol van gedragskundigen in de scheidingsaf-
handeling.

In ons land kreeg de onvrede over de betrekkelijke ineffectiviteit van de schei-
dingspraktijk gestalte aan het eind van de jaren zeventig. De in 1977 opgerichte
Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht wordt op haar eerste jaarvergadering
(anno 1978) geconfronteerd met de stelling: `Het juridisch scheidingsproces leeft
op gespannen voet met het menselijk scheidingsproces'8. In hetzelfde jaar wordt
de Stichting Echtscheidingsoverleg Amsterdam opgericht. Een van de doelstel-
lingen is: `het afstemmen van juridische procesvoering op het emotionele proces
dat scheidenden doormaken, en het bevorderen van een beter hulpverlenings-
aanbod van de sociale hulpverlening'. Aan het overleg nemen deel rechters,
advocaten, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, werkenden
in instellingen van de ambulante gezondheidszorg, ambtenaren der Gemeentelij-
ke Sociale Dienst, deskundigen op het terrein der kinderpsychiatrie (AMC) en
universitaire medewerkers. `Beter scheiden', geen bondiger samenvatting van
deze brede discussie lijkt denkbaar dan de gelijkluidende titel van een in die
periode geschreven artikel (MacGillavry, 1987).

Bij woorden alleen blijft het niet. Concrete pogingen om tot verbetering te
geraken dateren uit deze jaren en concentreren zich rond de moeilijkheden in-
zake voogdij- en omgangsregelingen als problemen waar de betrekkelijke inef-
fectiviteit van rechterlijke beslissingen en de frustrerende versnippering van
velerlei hulp zich zo pijnlijk demonstreren9. Daarbij blijkt dat men niet veel
informatie omtrent elkaars werk heeft, dat bijgevolg er tamelijk onjuiste beelden
daarover bestaan en dat men niet weet welke methoden al of niet werkbaar zijn.

Beschrijvingen van de ontwikkeling van ideeën en praktijken treft men bij
diverse auteurs aan (NGR, 1984; Van Daal, 1986; Hoefnagels, 1986; Van Mont-
foort en Oudshoorn, 1988). Ter voorkoming van overbodige duplicatie daarvan
volstaan we hier met deze verwijzing. Wij willen in dit verband slechts de aan-
dacht toespitsen op één aspect daarvan: het verschil in definiëring van schei-
dingsinterventie zoals dat tot uitdrukking komt in het woordgebruik `scheidings-

7
Dat juist mediation in de Anglo-amerikaanse rechtscultuur haar oorsprong heeft, hangt naar
alle waarschijnlijkheid samen met de naar verhouding hoge graad van `adversive procedures'
in vergelijking met bijvoorbeeld de continentaal-Europese (Blankenburg, 1986).
Stelling 19 van `Scheiden als Proces'; pre-advies van G.P. Hoefnagels (1978).

Te denken valt hier aan het project Verwijzingen spreekuurkontakten inzake omgangsproble-
matiek (Amsterdam, 198011981), later gevolgd door het Verwijsprojekt Voorlopige Voorzienin-
gen (Amsterdam, 1982/1983).

8
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bemiddeling' (Hoefnagels) versus `scheidingsonderhandeling' (MacGillavry). Het
gaat daarbij namelijk om meer dan een terminologisch verschil'o

2.1.2 Scheidingsbemiddeling en scheidingsonderhandeling

Op grond van hun analyse van een groot aantal `mediation programs' komen
Silbey en Merry tot een bij wijze van ideaaltypologie gepresenteerd onderscheid
tussen twee stijlen van mediation: 'bargaining versus therapeutic'. 'The bargain-
ing style converts the experience and claims of the disputants into the language
of negotiation and exchange (...) The therapeutic style of mediation attempts to
recast disputants' individual experiences into terms of mutually valued relation-
ships (...)'. De rol van de derde is respectievelijk 'to reach a settlement' versus
'to help parties communicate, identify areas of agreement' (Silbey en Merry,
1986). Dit stijlverschil lijkt ook van toepassing op het verschil in positie tussen
de beide Nederlandse auteurs.

Hoefnagels lijkt een representant van de 'bargaining style'. Hij spreekt van
bemiddeling die primair gericht is op het concrete resultaat. `Onderhandelen sec
blijft schaken, waarbij vooral de psychologie van de tegenpartij wordt gemanipu-
leerd' (Hoefnagels, 1986, p. 14). 'De psycholoog, psychiater en de sociale werker
kunnen verhoudingen verbeteren, communicatie herstellen, maar ze komen niet
toe aan afspraken over de juridische pakketten in echtscheidingen (...)' (Hoefna-
gels, 1986, p. 11). Omdat naar zijn mening de huidige scheidingsprocedure een
gebrekkige procedure daartoe is, biedt hij een alternatief voor de `traditionele
tweepartijenstrijd'. Het laatste zelfstandig naamwoord hanteert hij als synoniem
voor dagvaardingsprocedure. De structuur daarvan - eiser versus gedaagde, bei-
den vertegenwoordigd door hun advocaat ten overstaan van de beslissende rech-
ter - duidt hij aan als `structurele polarisatie', waarin de scheidingspartners on-
dersteund door beide advocaten bijna gedwongen worden in een escalerende
conflictspiraal". Daartegenover staat in zijn ogen de gemeenschappelijkheid die
men als relatiepartners had en die tot uitdrukking moet komen in een gemeen-
schappelijk aanvaarde regeling over alle gevolgen van de scheiding. Voor een
psychisch gezonde afronding is het volgens zijn opvatting noodzakelijk dat men
vanuit de gemeenschappelijkheid vertrekt12. Het is op grond van die fundamen-

10 `Bemiddelen' verwijst in het Nederlands naar `het tussenbeide komen om een overeenkomst
tot stand te brengen', terwijl 'onderhandelen' als eerste betekenis heeft: `het met elkaar spre-
ken over een bepaalde zaak' (Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse taal, 1984, elf-
de druk, p. 295 resp. p. 1905). Bij bemiddelen staat de tussenkomende derde centraal, bij on-
derhandelen de communicatie tussen de partijen zelf. Vertaald naar de scheidingssituatie lijkt
bemiddeling primair gericht op het bereiken van concrete afspraken, terwijl bij onderhandelen
de opheldering en verduidelijking van de onderlinge positie voorop staat.
Zonder de verdienste van deze kritiek te bagatelliseren moet worden vastgesteld dat in de ver-
woording ervan niet zorgvuldig onderscheid wordt gemaakt tussen de formele realiteit van de
procedure - eiser versus gedaagde, van twee partijen, vorderingen e.d. - en de praktische
realiteit van het feitelijk verloop van de procedure via het overleg bij de advocaat (zie
Berends, 1984; Griffiths, 1986). Deze onduidelijkheid leidt ertoe dat vele uitspraken een onge-
nuanceerd karakter hebben als men ze als uitspraken over de feitelijke scheidingspraktijk leest.

De door Hoefnagels verdedigde symmetrie tussen de huwelijksprocedure en de scheidingspro-
cedure vindt, naar men mag aannemen, haar fundament ook in dit psychologisch uitgangspunt.
Dat scheiding via de burgerlijke stand eenvoudiger (en daardoor minder kostbaar) kan zijn,
is daarbij secundair. Overigens kan men het vanuit een streven naar vereenvoudiging met
Hoefnagels eens zijn zonder dat men zijn psychologisch uitgangspunt behoeft te delen.
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tele premisse dat men de door Hoefnagels voorgestane methode kan typeren als
die der `relationele harmonie' (Van Daal, 1986, p. 15).

MacGillavry typeert zijn methode als een vorm van onderhandelen binnen
een relationeel conflict. `In die opvatting is het een misvatting te denken dat
scheidende mensen, zelfs als ze grote bereidwilligheid uitstralen, niet door
tegenstrijdige belangen gedreven worden. (...) Het is daarom onjuist, hen - zelfs
als ze niet lijken te willen polariseren - tot het denken in relationele harmonie-
modellen te verleiden. (...) Kennis van discongruente verwachtingen kan evenwel
pas ontstaan als beiden elkaar daarover hebben kunnen informeren, zonder
gehinderd te zijn door de behoefte aan harmonie. (...) De kunst is, hen bij dit
alles te laten ervaren dat het ontdekken van tegenstellingen, om vervolgens te
moeten erkennen dat ze mijlen ver van elkaar af staan, er niet toe hoeft te
leiden dat er niet verder overlegd kan worden. Integendeel!' (MacGillavry,1984,
p. 23 en 24). Het is de taak van de onderhandelaar de scheidende partners on
speaking terms te krijgen; ze moeten de betekenis van de onderlinge communi-
catie leren doorzien' . De interventie heeft een barrière slechtende, niet primair
een oplossende functie.

In hoeverre dit stijlverschil leidt tot verschil in aanpak en welke betekenis dat
heeft voor de praktijk, valt zonder nader onderzoek niet te zeggen. Ons onder-
zoek vormt daartoe in zoverre een bijdrage dat het beschouwd kan worden als
een poging tot systematische beschrijving van een praktijk die deels geënt is op
de denkbeelden vanMacGillavey. Als zodanig is het bijdrage aan de discussie
die het plaatselijke belang overstijgt.

2.2 Een typologie van scheidingshulp

Het systematisch beschrijven van het hulpaanbod van het Buro en het vergelij-
ken ervan met dat van andere instanties vergt dat men beschikt over criteria.
Maar naarmate een terrein minder door onderzoekers betreden is en de inzich-
ten dus minder uitgekristalliseerd zijn, is de keuze van criteria moeilijker en
meer arbitrair. Dat geldt ook voor deze poging. Wij hebben aansluiting gezocht
bij hetgeen Griffiths en Hekman hebben gedaan bij hun poging om de verschil-
len in hulpaanbod ten aanzien van scheidingsproblemen in kaart te brengen'a

Griffiths en Hekman hanteerden bij hun beschrijving van de hulpverlening
vier criteria: het stadium van het scheidingsproces waarin de interventie door-
gaans plaatsvindt, het doel waarop deze is gericht, de oriëntatie van de hulpver-
lener (op de scheidingssituatie als geheel dan wel op het belang of de positie
van het betrokken individu) en ten slotte het al of niet juridische karakter van
de hulpverleningssituatie. Bij nader toezien mag geconstateerd worden dat hier
sprake lijkt van twee dimensies: enerzijds een tijdsdimensie (de fase in het
scheidingsproces), anderzijds de inhoudsdimensie (de overige drie criteria).

Wat die fasering betreft, maakt men de indeling: `vóór', `tijdens' of `na' de
scheiding. Wellicht vanwege het bijna vanzelfsprekende.karakter ervan, wordt

13
Hierbij refereert MacGillavry aan het werk van Watzlawick e.a. (1970). Daarin wordt elke
vorm van communicatie beschouwd als een informatie-overdracht aan anderen op zowel in-
houdsniveau (de mededeling die men doet) èn tegelijkertijd op betrekkingsniveau (de bedoe-
ling die men heeft).

In het onderstaande zal veelvuldig verwezen worden naar het door beide auteurs gepubliceerde
samenvattende verslag van het onderzoek naar de totstandkoming van bezoekregelingen na
echtscheiding (Griffiths en Hekman, 1985). Een enkele maal wordt verwezen naar het integrale
verslag geschreven door Griffiths, Hekman en Spaak (Griffiths e.a., 1986).
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nagelaten om expliciet aan te geven op basis van welke aspecten die fasering
berust. Uit de context wordt echter duidelijk dat ze het oog hebben op de ont-
wikkeling van het besluitvormingsproces: van de allereerste aankondiging van de
scheidingswens tot en met het leven na het scheidingsvonnis. Een dergelijk cri-
terium lijkt ook ons bruikbaar, zij het dat juist met het oog op de vroegtijdig-
heid als doelstelling van het Buro een meer gedifferentieerde indeling wenselijk
lijkt. Uitgaande van de mate waarin de scheidingswens expliciet gemaakt wordt
en concreet gestalte krijgt, onderscheiden we vier fasen: relatiemoeilijkheden
(fase 1), wel/niet scheiden (fase 2), scheiden (fase 3) en verwerking (fase 4)
(Hekman en Klijn, 1986, p. 17)ls. Waar in de eerste fase de scheiding zich nog
opdringt als een nog ongewenste mogelijkheid in de gedachten van een of bei-
den, is in de laatste fase de scheiding (op z'n minst op onderdelen) een feit. De
tussenliggende fasen markeren de geëxpliciteerde overweging en het ten min-
ste bij een van de twee vaststaande besluit daartoe.

Zoals gezegd, hebben de overige drie door Griffiths en Hekman geïntrodu-
ceerde kenmerken alle betrekking op de inhoud van de interventie. Het eerste
betreft de functie van de interventie: de gegeven hulp wordt gedifferentieerd
naar het doel waarop deze gericht is. Het tweede betreft het onderscheid tussen
de gerichtheid van de hulp op het individu dan wel op het probleem. Uit de
toelichting blijkt dat het in het ene geval gaat om hulp waarbij de betrokken
cliënt centraal staat, terwijl in het andere geval diens positie in samenhang met
andere belanghebbenden/betrokkenen wordt bezien. Die laatste aanpak heet bij
hen `probleemgericht'; een typisch voorbeeld van die werkwijze is volgens hen
de aanpak van de advocaat. Uit hun beschrijving daarvan blijkt echter dat de
probleemgerichtheid van de advocaat zich beperkt tot het niveau van het con-
crete en het praktische. Ook al houdt de advocaat de relaties tussen betrokke-
nen in het oog, van het relationele blijft deze veelal met opzet verre (Griffiths
e.a. 1986, pp. 404 e.v.). Het derde kenmerk is het onderscheid inzake het 'nor-
matieve' versus `niet-normatieve' karakter van de hulp. Naar hun zeggen houdt
het onderscheid verband met de mate waarin de derde bij diens interventie een
beroep doet op onpartijdige normen en met de mate waarin de derde in een ge-
zagspositie verkeert.16 Hoewel strikt terminologisch gezien de auteurs normatief
niet gelijkstellen met `juridische interventie', wordt dat de facto wèl gedaan. Het
onderscheid dat derhalve ontstaat, is een onderscheid in oriëntatie: op scheiding
als juridisch-praktisch dan wel als sociaal-psychologisch fenomeen.

Op grond van het voorgaande hebben wij voor een karakterisering van schei-
dingshulp naar inhoudelijke aard drie criteria gehanteerd: de reikwijdte (per-
soons- en/of relationeel gericht), de functie (van informatie tot onderhandeling)
en het onderwerp (praktisch en/of psychosociaal). In hoeverre, zo kan men zich
afvragen, hebben deze begripsmatige onderscheiding en empirische betekenis?
Die vraag kan slechts beantwoord worden door gebruik ervan bij empirisch on-
derzoek van de verschillende vormen van hulpverlening. In ons onderzoek heb-
ben we getracht met behulp van deze criteria het werk van het Buro te beschrij-
ven en in het navolgende hoofdstuk wordt daarvan verslag gedaan.

is
16

Een vanuit een andere invalshoek geformuleerde fasering biedt Hoefnagels, 1987, pp. 40 e.v.
Dit onderscheid moet gezien worden tegen de achtergrond van de anthropologische situering
van onderhandelingssituaties, zoals onder meer beschreven door S.M. Merry (in: Abel, 1982,
deel 2). Een Nederlandse vertaling van dit artikel, voorzien van een nader commentaar (van
de hand van Griffiths c.s.) treft men aan in de bundel uitgegeven door de Vakgroep Rechts-
filosofie en Rechtssociologie RUG (Ars Aequi, 1987, pp. 263 e.v.).

15



3 Het hulpaanbod van het Buro

3.1 Vooraf

In de eerder verschenen deelstudie hebben we met behulp van een aantal afzon-
derlijke kenmerken een beeld geschetst van hetgeen het Buro doet. Daar werd
aandacht besteed aan de omvang van het contact, het contactpatroon zowel wat
betreft de samenstelling van het cliëntsysteem als die van de hulpverleners, de
onderwerpen die daarbij aan de orde zijn en ten slotte de aard van de interven-
tie. Bij die beschrijving lag het accent op het kwantitatieve aspect. Bij de onder-
staande beschrijving van het hulpaanbod ligt het accent op de inhoudelijke kant
van de verleende hulp, waarbij we de afzonderlijke kenmerken in hun onderlin-
ge samenhang zien. Bij de beschrijving is gebruik gemaakt van de in het vorige
hoofdstuk beschreven typologie.

3.2 Het hulpaanbod getypeerd

3.2.1 Vroegtijdige interventie

Over dit aspect kunnen we kort zijn, gezien het reeds gerapporteerde. Aan de
hand van het fasecriterium is vastgesteld dat het hulpaanbod met recht vroegtij-
dig genoemd kan worden. Van de zich aanmeldende bezoekers bevond 3% zich
in `relatiemoeilijkheden' (fase 1), 22% van hen was nog in dubio over het `wel/
niet scheiden' (fase 2), 66% was op het moment van aanmelding in het stadium
van de `regeling' van het genomen besluit (fase 3) en de resterende 9% verkeer-
de in de fase der consolidatie (fase 4). Volgens eigen opgave had 79% van de
betrokkenen op dat moment nog geen contact met de advocaat gehad. Waar de-
ze tot voor kort veelal als eerste benaderd werd, vormt ook dit cijfer een indica-
tor voor de vroegtijdigheid."

3.2.2 Van eenvoudige tot complexe interventie

Uit analyse van de drie inhoudskenmerken (functie, reikwijdte en onderwerp)
die in het vorige hoofdstuk zijn gepresenteerd, bleek dat deze empirisch duide-

17 Om een zuiver beeld te krijgen van de mate waarin een hulpaanbod als het Buro het contact
met professionele derden vervroegt, kan men het aantal scheidenden dat bij aanmelding zei
dat beiden of een van hen wilde scheiden, als waarschijnlijke advocaatbezoekers beschouwen.
In die situatie komt de stap naar het Buro in plaats van die naar de advocaat. Voor diegenen
die in een eerdere fase van het scheidingsproces verkeren, is de stap naar het Buro een ver-
vroegde stap. Te berekenen valt (op basis van Hekman en Klijn, 1986, p. 18, tabel 2.3.1) dat
bij 42% van de mannen en 45% van de vrouwen sprake is van een vervroegd contact.
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lijke samenhangen vertonen. Dat betekent dat de positie van respondenten ten
aanzien van het ene criterium in belangrijke mate iets zegt over de positie van
diezelfde respondent ten aanzien van het andere.18 Op grond van onze resul-
taten kan men spreken van een continuum met aan de ene zijde een persoons-
gerichte interventie, praktisch in oriëntatie en beperkt tot de meest eenvoudige
functie van hulpverlening (informatie, advies, verwijzing). Daartegenover, aan
het andere eind van het continuum, die vorm van interventie die relationeel
gericht is, psychosociaal in oriëntatie is met meer complexe functies (verduide-
lijking, onderhandeling). Anders gezegd, er is een range van eenvoudige tot
complexe interventies. Het totale hulpaanbod bestaat voor 43% uit eenvoudige
interventie, terwijl de complexe interventie 41% van de hulp uitmaakt (Hekman
en Klijn, 1986, p. 34, tabel 3.5.3.). De resterende interventies nemen een tussen-
positie in. Omdat in het bovenstaande in hoge mate geabstraheerd is van de
concrete praktijk, lijkt het zinvol om die aangetroffen variatie in hulpaanbod
aan de hand van een aantal casebeschrijvingen te illustreren.

We beginnen met voorbeelden van wat men zich moet voorstellen bij de hulp
die hier wordt aangeduid als `eenvoudige interventie'. Dergelijke hulp beli-
chaamt het aanbod in 30% van de geregistreerde situaties en doorgaans is al-
leen de jurist hierbij betrokken.

Een man neemt telefonisch contact op met het Buro met vragen over wat hij moet doen
als hij wil scheiden. De receptionist raadt de man aan om 's avonds op het spreekuur te
komen voor een gesprek met de jurist. Al vrij vroeg in dat gesprek blijkt dat de man wil
scheiden, maar de vrouw niet. De jurist geeft de man daarop in overweging zijn vrouw uit
te nodigen om mee te komen naar het Buro. Hij wijst op de mogelijkheid om een aantal
gesprekken te voeren met de psycholoog over de scheidingsbeslissing. Hij zegt dat het be-
langrijk is dat een beslissing in deze door beiden geaccepteerd wordt om de kans op lang-
durige problemen te verminderen. Dit aanbod wordt door de man van de hand gewezen.
Hierna vraagt de jurist nadere informatie over de situatie van de man om te kunnen bepa-
len welke informatie relevant is. De man vertelt negen jaar geleden in gemeenschap van
goederen te zijn getrouwd. Tijdens hun huwelijk hebben ze een huis gekocht. Er zijn geen
kinderen. Sinds vier maanden wonen ze apart. De man woont nu op kamers en zoekt zelf-
standige woonruimte, de vrouw woont nog in hun (koop)huis. Omdat de vrouw een te laag
inkomen heeft, zal het huis te zijner tijd waarschijnlijk verkocht moeten worden. De man
verwacht niet dat zij alimentatie zal eisen. De jurist geeft informatie over de huisvestings-'
procedure (inschrijving, het puntensysteem) en de scheidingsprocedure (hoe krijgje een ad-
vocaat, de verschillende procedurevormen, wat de kosten zullen zijn e.d.). Aan het einde
van het gesprek wijst de jurist de man nogmaals op het belang om samen met zijn vrouw
tot overeenstemming te komen over de scheiding en de gevolgen daarvan. De man zegt toe
toch zijn vrouw te zullen vragen mee te komen.
Geen van beiden heeft nadien verder contact met het Buro gehad.

Dit voorbeeld typeert tevens het werk van de jurist vrij redelijk. Hij geeft de
cliënten in eerste instantie juridische (praktische) informatie en advies. De
`dieper liggende' problemen worden aangestipt, maar de aanzet krijgt doorgaans
geen effectief vervolg. Dat is ook het geval in het navolgende voorbeeld waarin
echter naast het praktische ook het relationele aspect van de situatie in de in-

18
Dit is het resultaat van een HOMALS-analyse. Voor nadere toelichting op de aard van een
dergelijke analyse zij verwezen naar bijlage 2. De weergave van de hier bedoelde treft men aan
in bijlage 3. Voor een meer methodologisch meer uitvoerige toelichting op de hier uitgevoerde
analyse zij verwezen naar de doctoraalscriptie van Gramsbergen-Hoogland (1987).
Eenvoudige interventies zijn - dit in aansluiting op ons eerder verslag - horizontaal van aard;
complexe interventies zijn horizontaal èn verticaal. Zuivere verticale interventies komen ook
voor, doch wij laten ze hier verder buiten beschouwing, zowel omdat ze kwantitatief niet van
belang zijn als omdat het Buro aan die hulp niet haar claim als een nieuw hulpaanbod ont-
leent.

19

18



formatie betrokken wordt. Interventie van dergelijke aard troffen we in 13% van
de geregistreerde gevallen aan.

Tijdens het eerste telefoongesprek geeft een man een beschrijving van een lange rechts-
gang. Sedert enkele jaren procedeert de man over de, zijns inziens, te hoge alimentatie. De
man wordt uitgenodigd voor een gesprek met de jurist. Al vroeg in dat gesprek blijkt dat
er ook veel pedagogische problemen. meespelen. De man is toeziend voogd over hun twee
kinderen. Een 11-jarige dochter woont sinds enige tijd in een inrichting en de man is het
daar absoluut niet mee eens. Hij voelt zich buiten spel gezet. De jurist adviseert een ge-
sprek met de pedagoge en maakt een afspraak. Daarna vertelt de man dat hij al duizenden
guldens heeft uitgegeven voor juridische bijstand. De rechter heeft de alimentatie vastge-
steld op f 1375,- per maand voor zijn vrouw en de kinderen. De man is achterstallig met
de betaling. Allereerst wijst de jurist hem erop dat ze elkaar wederzijds ruïneren en oppert
dat er in feite sprake is van een emotionele machtsstrijd. Hij wijst op de consequenties van
het gedrag van de man en vertelt dat er eventueel beslag op zijn inkomen en vermogen ge-
legd kan worden. Hij adviseert de man contact op te nemen met zijn vrouw om een onder-
linge regeling te treffen. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt om hier verder over te
praten.
In het gesprek met de pedagoge zegt de man zich ernstige zorgen te maken over zijn doch-
ter. Hij en zijn ex-vrouw hebben totaal verschillende opvattingen over een 'goede' opvoe-
ding. Hij wil weten welke invloed hij kan uitoefenen als toeziend voogd en wat voor soort
inrichting het is waar zijn dochter geplaatst is. Het blijkt dat een deskundige uit die inrich-
ting inmiddels probeert een gesprek tussen man en vrouw op gang te brengen. De pedago-
ge vertelt daarop dat ze vanuit haar positie betrekkelijk weinig kan doen, maar benadrukt
dat het zeer verstandig zou zijn contact met de deskundige te houden en zich positief op
te stellen ten aanzien van dat initiatief.
In het volgende gesprek met de jurist heeft de man vragen over het eigen huis, pensioen-
rechten en verzekeringen. De jurist informeert de man over deze onderwerpen. Verder ad-
viseert de jurist nogmaals contact met zijn vrouw te zoeken om de alimentatie te regelen,
eventueel met behulp van beider advocaten.
Op aanraden van de man neemt de vrouw een paar dagen later contact op met het Buro.
Er wordt voor haar een afspraak gemaakt met de jurist. Tijdens dit gesprek vertelt de
vrouw uitgebreid over haar huwelijk en de scheiding. Ook komen de problemen inzake de
opvoeding van de kinderen naar voren. Omdat hierover gesprekken met de inrichting ge-
voerd zullen worden - beiden waren inmiddels daarmee akkoord gegaan - lijkt het de ju-
rist niet zinvol om daarover ook op het Buro te spreken. De vrouw doet daarop een voor-
stel over de alimentatie. Zij is bereid af te zien van de alimentatie voor haarzelf en wil wel
d.m.v. nota's aantonen dat de alimentatie voor de kinderen ook daadwerkelijk daaraan be-
steed wordt. Als de man hiermee akkoord gaat, zal zij de Raad voor de Kinderbescherming
vragen het inmiddels opgelegde loonbeslag op te heffen.
Een week later belt de vrouw weer. De man had haar voorstel van de hand gewezen.

Vervolgens geven we twee voorbeelden van interventie waarin verandering op
het psychosociale vlak actief geëntameerd wordt, ze vertonen een toenemende
mate van complexiteit. Het eerste is een voorbeeld van een poging tot verduide-
li jking van de relationele posities van beiden aan de hand van hun gedrag.

Een man neemt telefonisch contact op met het Buro en wenst een afspraak met de psycho-
loog voor zichzelf en zijn vrouw. Ze willen graag een aantal malen spreken over 'vel of niet
scheiden'.
In het eerste gesprek blijkt dat de man een relatie met een andere vrouw heeft gehad.
Hierdoor heeft de vrouw het vertrouwen in hem verloren. De man heeft toen het huis ver-
laten, maar na een gesprek waarin hij zei samen verder te willen, zijn ze weer samen gaan
wonen. Afspraak was dat de man het contact met zijn vriendin zou verbreken. Toen na eni-
ge tijd bleek dat de man haar toch nog een aantal keren had ontmoet, besloten ze in rela-
tietherapie te gaan. Contacten met diverse hulpverleners liepen echter op weinig uit, zodat
de laatste therapeut hen naar het Buro verwees voor het bespreken van een proefscheiding.
De psycholoog licht toe wat een proefscheiding inhoudt en wat er allemaal aan vast zit. Hij
geeft ze de opdracht hierover na te denken.
In het tweede gesprek vertelt de man bij nader inzien niets voor een proefscheiding te
voelen. Hij wil nagaan of er mogelijkheden zijn om toch de huwelijksrelatie voort te zetten.
De vrouw prefereert echter een tijdelijke scheiding, waarbij de man dan wel het contact
met de vriendin moet vermijden. De man voelt zich hierdoor gechanteerd. De psycholoog
laat beide gesprekspartners duidelijk tegenover elkaar uitspreken wat ze van de huidige
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situatie vinden, zodat ze bemerken dat de zaak tamelijk vast zit. Hij maakt hen duidelijk
dat er sprake is van een terugkerend patroon van elkaar klem zetten. Op deze wijze wordt
voorkomen dat er definitieve beslissingen genomen worden, waar immers voor elk concrete
consequenties aan vast zitten. Hij vraagt hen daar verder over te denken.
In het derde gesprek - een week later - zeggen beiden in te zien dat de zaak hopeloos
is en dat de enige uitweg een proefscheiding is. Daarop wordt besproken welke regelingen
ze gedurende die tijd zullen treffen. Wie er uit huis gaat, het contact met de kinderen, de
financiën, enz. Besloten wordt eerst samen op vakantie te gaan en daarna de zaak uit te
voeren.
Na de vakantie, waarin de vrouw ook twee weken alleen op vakantie is geweest, vertelt de
vrouw dat ze er achter is gekomen niet zonder de man verder te kunnen. Ze hebben er
samen over gesproken en willen nu toch weer bij elkaar blijven. Wel blijven ze hun oude
twijfels houden. De vrouw blijft bang dat de man toch gewoon op de oude voet door zal
gaan en de man vreest dat zij al zijn stappen na zal gaan en dat hij alles zal moeten verant-
woorden. Als oplossing voor hun dilemma zien ze een verhuizing naar het zuiden van het
land. Daar is de vriendin immers niet. Een dergelijke verhuizing is echter niet mogelijk ge-
zien het werk van de man. De psycholoog wijst hen erop dat dit `heen en weer' gaan hun
manier van met elkaar omgaan is. `Als je geen beslissing wilt nemen is dit de ideale ma-
nier'. Hij adviseert hen dan ook hiermee door te blijven gaan. Mocht de een of de ander
te zijner tijd een andere beslissing nemen, dan kunnen ze contact met het Buro opnemen.
Daarmee wordt het contact afgesloten.

Ten slotte ter illustratie een interventie van de meest complexe vormen van
hulp. Volgens onze gegevens komt dit type hulp in ongeveer 20% van de situa-
ties voor.

Man en vrouw komen samen op het spreekuur. Tijdens het eerste gesprek met de maat-
schappelijk werkster vertellen ze dat ze apart willen gaan wonen. Dit vooral op voorstel van
de man; de vrouw zou liever de beslissing uitstellen totdat ze hierover goed gesproken heb-
ben. Geen van beiden staat goed voor ogen wat ze daarmee willen bereiken, zo blijkt. De
maatschappelijk werkster wijst erop dat wanneer zoiets niet duidelijk is, de kans op conflic-
ten groot is. Er wordt besloten een afspraak te maken voor een nader gesprek, waarbij ook
de psycholoog betrokken zal zijn. Verder zijn er nog diverse vragen over het eigen huis, de
financiën e.d. Daarvoor zal later, zo nodig, een afspraak met de jurist gemaakt worden.
In het gesprek met de psycholoog erbij wordt ingegaan op de redenen om wel of niet apart
te gaan wonen. De vrouw zegt het belangrijk te vinden dat in een huwelijk over elkaars
gevoelens kan worden gesproken; de man vindt dit vervelend en houdt zoveel mogelijk de
boot af. Zij wil eigenlijk meer contact en ziet wel in dat als ze erover blijft `zeuren', de
druk voor haar partner alleen maar erger wordt. Door apart te gaan wonen hoopt ze dat
die druk een beetje wegvalt en dat het dan beter zal gaan. De man wil apart gaan wonen
om meer zelfstandig te kunnen zijn. Er wordt naar zijn gevoel te veel aan hem getrokken
en hij wil zich eigenlijk niet meer verantwoordelijk voelen. Verder maakt de vrouw zich
zorgen over hun 16-jarige dochter die in verband met ziekte in een opvanghuis verblijft. De
man maakt zich hierover veel minder zorgen en dat stoort haar. De psycholoog gaat verder
in op deze verschillen en gaat na in hoeverre relatietherapie dan wel het uit elkaar gaan
hier een oplossing kan bieden. De opdracht aan beiden luidt: nadenken over deze twee
mogelijkheden. Mochten ze besluiten uit elkaar te gaan, dan moeten ze bedenken wat ze
nog wel en niet wensen met elkaar te delen.
In het derde gesprek vertellen ze dat ze beiden uit elkaar willen. Vervolgens wordt gepraat
over de wijze waarop ze daarna met elkaar om willen gaan. Het gaat dus om een antwoord
op de vraag hoe de nieuwe relatie eruit zal zien. Het contact met hun dochter vormt een
apart probleem. Dit aspect zal met de pedagoge besproken worden. Daarnaast wordt een
afspraak gemaakt met de jurist voor de zakelijke kwesties.
Het volgende gesprek vindt plaats tussen beide partners, de jurist en de maatschappelijk
werkster. Het huis zal worden verkocht. De vrouw is van plan te verhuizen naar een andere
plaats. Uit de overwaarde van het huis zullen de schulden betaald worden. De jurist raadt
hen aan ieder voor zich een lijst te maken van alle dingen die elk uit de boedel willen heb-
ben, voorzien van de geschatte waarde. Dit kan dan de volgende keer geregeld worden. De
pensioenrechten worden bezien en de maatschappelijk werkster geeft informatie over de
huisvestingsprocedure en de uitkeringsregelingen. De alimentatie komt in het volgende ge-
sprek aan de orde.
Tijdens het gesprek met de pedagoge en de maatschappelijk werkster wordt de gezagsvoor-
ziening en het contact met de dochter besproken. Beiden denken aan gezamenlijke ouderlij-
ke macht. Ze verwachten hierover geen conflicten en willen beiden ook juridisch ouder blij-
ven. Ze denken dat hun dochter dit ook het meest plezierig zal vinden. De pedagoge zet
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de voor- en nadelen op een rijtje, waarop de ouders voor gezamenlijke ouderlijke macht
blijken te kiezen. Wat betreft het contact met hun dochter wordt in principe afgesproken
dat zij het weekend beurtelings bij de vrouw en bij de man zal doorbrengen. Beiden zullen
de dochter nog vragen hoe zij hierover denkt. Als laatste kwestie ligt er nog de vraag hoe
beiden met elkaar wensen om te gaan bij andere kwesties die haar betreffen. De vrouw
stelt zich op het standpunt dat de man zelf een relatie met hun dochter moet opbouwen.
Zij heeft geen zin meer om te proberen hem te betrekken bij de opvoeding. Ook wil zij de
man niet op de hoogte brengen indien er zich iets mocht voordoen. Er wordt afgesproken
dat, wanneer het gaat om de relatie tussen de man en hun dochter, dat de man daarvoor
zelf verantwoordelijk zal zijn. Wel kan de man als hij dat wil de vrouw bellen voor informa-
tie. Het initiatief zal dus bij de man moeten liggen. Deze afspraak zal ook besproken wor-
den met de instelling waar de dochter verblijft, zodat ook zij weten dat ze met beide
ouders te maken blijven hebben. De pedagoge wijst er vervolgens nog op dat, aangezien
een dergelijke gang van zaken nieuw voor hen is, zij bij problemen altijd op het Buro kun-
nen terugkomen om de afspraken bij te stellen.
Het laatste gesprek wordt gevoerd met de jurist en de maatschappelijk werkster. De boe-
delscheiding en de alimentatie worden geregeld. Verder blijken beide ouders een en ander
met hun dochter besproken te hebben. Zij is het eens met de gemaakte afspraken. Zij
heeft het wel moeilijk met de voorgenomen scheiding en wil graag ook eens met het Buro
praten. Als ze wil, kan ze een afspraak met de pedagoge maken. Tot slot wordt - naast
een aantal financiële kwesties - de te volgen scheidingsprocedure besproken, waarna de
jurist hen verwijst naar een advocaat voor een gemeenschappelijk verzoekprocedure. Daar-
mee is het contact afgerond.

Dit laatste voorbeeld vormt een illustratie van de hulp die we in ons interimrap-
port karakteriseerden als de meest uitgebreide. Het Buro slaagt er dan in alle
relevante aspecten van de vraag in ogenschouw te nemen. Er is contact met
meer disciplines, waarbij zowel aandacht wordt geschonken aan de relationele
problemen tussen de partners als aan de praktische.

3.3 De hulpverlening aan kinderen

Het sedert de vijftiger jaren stijgend aantal scheidingen - een trend waaraan in
1986 een eind gekomen schijnt te zijn (CBS, 1987a en 1987b) - heeft ook gevol-
gen gehad voor het aantal kinderen dat met de gevolgen daarvan geconfron-
teerd werd. Hoewel het percentage scheidingen waarbij minderjarige kinderen
betrokken zijn, afneemt (van 62% in 1983 naar 58% in 1987) gaat het nog
steeds om substantiële aantallen kinderen die direct betrokken zijn bij schei-
dingsmoeilijkheden (in 1983 bijna 38.000 kinderen onder de 21 jaar, in 1987
29.000; CBS, 1988).

De omvang in combinatie met de emotionele indringendheid van deze be-
trokkenheid vormden de achtergrond voor de verschillende ambtshalve betrok-
kenen aanleiding tot nader beraad. Voogdijproblemen en slecht fungerende om-
gangsregelingen werden als indicatoren gezien van sterk geëscaleerde betrekkin-
gen. Als `zwakste partij' in de situatie verdienen de kinderen, zo valt op meer
plaatsen te beluisteren, meer aandacht dan tot dan toe gegeven werd. Vandaar
dat ook in het Groningse experiment de aandacht voor dit aspect met nadruk
in de doelstelling werd vermeld.

Hoewel alle medewerkers in hun contact met cliënten aandacht aan de kin-
deren besteedden door na te gaan welke regelingen voor hen getroffen waren
dan wel overwogen werden, vormde dit aspect bij uitstek het werkterrein der
pedagoge. Naast kwesties inzake de gezagsvoorziening of de omgang gaat het
daarbij ook om zaken als de wijze waarop men kinderen inlicht over de op
handen zijnde scheiding, hoe hen bij (welke) beslissingen te betrekken en het
omgaan met verschillende reacties van kinderen op loyaliteitsconflicten
(Lichtenbelt, 1984).
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Zijn dit zaken die met de volwassenen besproken worden, daarnaast bood het
Buro ook de mogelijkheid aan kinderen zelf om (al of niet in aanwezigheid van
de ouders) met haar te spreken over hun situatie. Uit het meest recente jaarver-
slag valt op te maken dat in de periode 1984-1985 in 125 van de in totaal 1784
gevoerde gesprekken kinderen participeerden, hetgeen neerkomt op 7%. Het
ging daarbij om 49 kinderen van wie ruim de helft jonger was dan 15 jaar. In
ongeveer een derde van die gevallen beperkte zich het contact tot de kinderen
alleen (Jaarverslag, 1986, pp. 57 e.v.).

In dit onderzoek is - zoals eerder vermeld - geen aandacht besteed aan de
hulp aan kinderen afzonderlijk. Daaruit vloeit voort dat we over dat aspect geen
op empirisch materiaal gebaseerde uitspraak kunnen doen. We volstaan der-
halve met een beschrijving van dit onderdeel van het hulpaanbod door het Buro.
Daartoe dient de onderstaande casus. Het betreft een langdurig contact met alle
direct betrokkenen van een scheidend echtpaar met twee kinderen van wie de
gefingeerde namen Rudi (7 jaar) en Dolph (4 jaar) luiden. Hoewel het gemeten
naar het aantal contacten een extreem voorbeeld is"', heeft het als voordeel dat
de werkwijze van het Buro er duidelijk in tot uiting komt. Bij de bespreking
hiervan richten wij de aandacht vooral op de rol die de pedagoge speelt ten
aanzien van de oudste zoon. De andere aspecten van het contact vatten we
daarbij zo kort mogelijk samen.

Nadat na een aantal gesprekken tussen de vrouw, de man, de jurist en de maatschappelijk
werkster (in afwisselende samenstelling) de beslissing tot scheiding gevallen is, volgt een
gesprek tussen de pedagoge en de vrouw. De vrouw vertelt in dat gesprek dat Rudi de
laatste tijd tamelijk onhandelbaar is. Hij heeft driftbuien, reageert erg jaloers op zijn broer-
tje Dolph en probeert telkens de grenzen uit. De vrouw weet niet meer hoe zij het moet
aanpakken, ook al omdat zij vermoedt dat haar man hem tegen haar opzet. (De fysieke
scheiding heeft ongeveer drie maanden eerder plaatsgevonden en de kinderen zijn met de
vrouw verhuisd.) De kinderen komen één keer per veertien dagen een weekend bij hun va-
der in het oude huis. Na de thuissituatie uitvoerig te hebben besproken legt de pedagoge
uit hoe kinderen op een scheiding kunnen reageren. Zij maakt duidelijk dat deze reacties
niet uitzonderlijk zijn. Ze adviseert de vrouw geen aandacht aan de vervelende dingen te
besteden en juist extra aandacht te geven aan de dingen die Rudi goed doet. Wat betreft
het jaloers zijn op zijn broertje, raadt de pedagoge aan wat leuke dingen met hem te gaan
doen als Dolph op bed ligt. Of er sprake is van een opzetten door de man, is moeilijk te
beoordelen wanneer je op de verhalen van de kinderen afgaat. Het is beter om dit na te
gaan door met de man zelf te praten. Aan het eind van het gesprek biedt de pedagoge aan
eens met Rudi te praten als hij dat wil en legt daarbij uit hoe dat dan gaat. Een paar da-
gen later belt de vrouw op voor het maken van een afspraak voor Rudi.
Tijdens dit eerste gesprek probeert de pedagoge Rudi allereerst wat op zijn gemak te stel-
len en ze spreekt met hem af dat ze niets over wat hij zegt aan zijn ouders zal vertellen.
Als hij dat wil kan hij dat natuurlijk zelf doen. Daarna gaan ze een spel spelen, waarbij
Rudi aan de hand van verschillende plaatjes iets kan vertellen en waarover ze beiden dan
doorpraten. Naast allerlei dagelijkse dingen komt naar voren dat hij eigenlijk liever bij zijn
vader zou willen wonen. Daar wonen zijn vriendjes en kan hij ook weer naar zijn oude
school. Op de nieuwe school wordt hij vaak gepest. Aan het eind van het gesprek vraagt
de pedagoge of hij nog eens terug wil komen. Ze maken een afspraak voor een week later.
Het tweede gesprek verloopt nagenoeg identiek. Er worden spelletjes gespeeld en ondertus-
sen wat gepraat. Dit keer vertelt Rudi dat hij de scheiding eigenlijk niet snapt. Er zijn geen
echte ruzies geweest en hij begrijpt dan ook niet waarom zijn vader en moeder niet meer
bij elkaar willen wonen.
Voor het derde gesprek komt Dolph mee. De pedagoge praat eerst een half uur met de
vrouw over hoe het nu gaat. Rudi en Dolph spelen intussen. in de wachtkamer. Volgens de
vrouw gaat het nu beter met Rudi. Zij heeft geprobeerd de adviezen op te volgen en mede

20 Het totaal aantal gesprekken met het volledige dan wel involledige cliëntensysteem over-
schreed de twintig. Dit voorbeeld behoort daarmee tot de om en nabij 10% der contacten
omvattende categorie cliëntsystemen waarmee meer dan vijf maal contact is geweest.
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door de gesprekken van Rudi op het Buro is hij nu rustiger thuis. Wel heeft zij veel moeite
consequent te zijn en voelt zich vooral onzeker wanneer Rudi vragen stelt over de schei-
ding. Zo vroeg hij onlangs of ze niet weer bij elkaar konden wonen. Zij had daar niet op
gereageerd en vraagt zich af wat ze dan moet doen. De pedagoge zegt dat ze deze opmer-
kingen het beste wèl serieus moet nemen door uit te leggen dat dit niet zal gebeuren, maar
dat ze wèl beiden zijn ouders zullen blijven. Het contact met haar man verloopt iets beter.
Ze praten nu ook over de moeilijkheden met Rudi en zodoende kan ze enigszins nagaan
in hoeverre het `opzetten' juist is. De pedagoge uit haar waardering voor deze ontwikkeling
en vraagt of de vrouw het goed vindt dat zij haar man ook uitnodigt voor een gesprek op
het Buro. Hiertegen heeft ze geen bezwaar. Daarna doet de pedagoge nog een spel met
Rudi. Hij is wat zwijgzaam, zodat uit dit contact geen nieuwe zaken naar voren komen. Wel
vertelt hij nog dat hij het erg moeilijk vindt na afloop van een weekend weer terug te moe-
ten. Hij moet dan huilen.
Een paar dagen later volgt een gesprek tussen de pedagoge en de man. Hij vertelt dat hij
zelf geen problemen met Rudi heeft. Hij treedt consequent en vrij hard op en meent dat
Rudi dit prettig vindt. De problemen tussen zijn vrouw en Rudi vindt hij begrijpelijk. Zij
heeft altijd moeite gehad consequent te zijn en vooral in zo'n periode wordt het dan extra
moeilijk. Vervolgens richt de pedagoge de aandacht op de relatie tussen de man en vrouw.
Die blijkt nogal stroef. Er zijn moeilijkheden gerezen bij het halen en terugbrengen van de
kinderen. De man had zich niet aan de afgesproken tijden gehouden en nu verwacht hij,
mede omdat er niet over te praten viel, dat de vrouw een heel strakke bezoekregeling wil
laten vastleggen. De pedagoge tracht uit te leggen hoe beiden in dergelijke situaties op el-
kaar reageren en stelt een gezamenlijk gesprek voor om te kijken of het mogelijk is op dit
punt anders met elkaar om te gaan. De man vindt dit een goed idee.
Met deze gesprekken zijn in feite de thema's van de daarna volgende vastgelegd. Thema's
die na verloop van tijd steeds sterker gaan samenhangen. De hoofdonderwerpen van de ge-
sprekken met Rudi worden bepaald door de problemen tussen hem en zijn moeder en de
steeds explicitere wens bij zijn vader te willen wonen. Het hoofdonderwerp van de contac-
ten met de vrouw vormt de opvoeding van Rudi en in de gesprekken met beide ouders
gaat het primair over de onderlinge relatie en (in een later stadium) over het bespreken
van de mogelijkheid Rudi bij zijn vader te laten wonen.
Mede door het creëren van vertrouwen lukt het dat Rudi openlijk gaat praten over de pro-
blemen met zijn moeder en zijn best gaat doen zich anders te gedragen. Samen met de
concrete opvoedingsadviezen aan de vrouw resulteert dit in een duidelijke verbetering van
de situatie. Beiden geven te kennen dat het nu veel beter gaat. Dit doet het verlangen bij
zijn vader te zijn echter niet afnemen. Integendeel, na enige tijd vertelt hij het duidelijk aan
beide ouders. Hiermee doet deze vraag zijn intrede in de gesprekken met de ouders. In
deze gesprekken worden allereerst duidelijke afspraken gemaakt over alle aspecten van de
bezoekregeling. Tevens leren beiden deze zaken te bespreken en ze te scheiden van de
moeilijkheden tijdens hun huwelijk, zodat ze niet telkens meer in de oude reactiepatronen
terugvallen. Dan komt de wens van Rudi ter sprake. Nu het op zich bij de vrouw thuis veel
beter gaat, doet zich sterker de vraag voor in hoeverre hij dit echt meent. In dit stadium
benadrukt de pedagoge dat het erg belangrijk is dat zij beiden en niet Rudi een dergelijke
beslissing dienen te nemen. De ouders moeten dit ook aan Rudi duidelijk maken. Vervol-
gens worden de voor- en nadelen van een wisseling besproken. De vrouw is van mening
dat, ondanks het feit dat ze veel liever wil dat Rudi bij haar blijft wonen en een `splitsing'
van de kinderen grote gevolgen kan hebben, een wisseling beter is. Vader heeft altijd al
een heel goede band met hem gehad en Rudi voelt zich meer en meer ongelukkig. De man
is tegen een splitsing. Hij zou het graag willen en praktisch gezien zou het heel goed kun-
nen, maar het `uit elkaar halen' van de kinderen vindt hij slecht. Bovendien weet hij niet
of het Rudi na enige tijd niet tegen zal vallen, zodat hij weer terug wil. Na het door de
pedagoge inlassen van een bedenktijd stemt de man in met de splitsing. Op grond van deze
beslissing raadt de pedagoge aan een proeftijd van een half jaar in te stellen gedurende
welke Rudi bij de man zal wonen. Tijdens deze proeftijd zal er niets worden veranderd.
Vervolgens wordt een andere bezoekregeling afgesproken: door de week Rudi bij vader en
Dolph bij moeder, de weekenden afwisselend gezamenlijk bij vader of moeder. Tot slot
worden omtrent de juridische consequenties van de wisseling - kinderbijslag en belasting-
tarief - afspraken gemaakt. Eveneens wordt besloten de inmiddels formeel vastgelegde
voogdijregeling gedurende de proeftijd niet aan te passen.
Een paar maanden na de splitsing is er nog een gesprek tussen de pedagoge en Rudi en
een tussen beide ouders en de jurist. Volgens Rudi gaat het nu allemaal veel beter. Het
gaat goed bij vader en de weekenden bij moeder zijn ook plezierig. Volgens de beide
ouders is het ook een goede beslissing geweest.

In dit voorbeeld komen diverse aspecten in de werkwijze van de pedagoge met
betrekking tot de contacten met kinderen - en in samenhang daarmee in de
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contacten met de betreffende ouders - duidelijk naar voren. In de eerste plaats
probeert zij een open contact met het kind te realiseren. Zij doet dit door het
kind de gelegenheid te geven het contact in eerste instantie in te vullen zoals
het kind het zelf wil. Vervolgens komen aan de hand van verschillende meer ge-
structureerde spelsituaties onderwerpen ter sprake die het kind dwars zitten.
Daarna wordt door het positief waarderen van min of meer toevallige gebeurte-
nissen die goed gegaan zijn en het negeren van de dingen die slecht gegaan zijn,
een veranderingsproces op gang gebracht. Daarmee wordt het zelfvertrouwen
van het kind vergroot, zodat in een later stadium ook gedragsalternatieven be-
sproken kunnen worden. Een belangrijk beginsel hierbij is dat de inhoud van de
contacten niet `overgebriefd' worden aan de ouders. De verantwoordelijkheden
van elke betrokkene worden mede hierdoor duidelijk van elkaar gescheiden.

De werkwijze ten aanzien van de ouders worden door soortgelijke kenmer-
ken bepaald. Een scheiding betekent vaak tevens een aanslag op het zelfvertrou-
wen van de ouders ten opzichte van de opvoeding. Deze onzekerheid wordt ver-
sterkt door de reacties en de vragen van de kinderen naar aanleiding van de
scheiding. Het eerste doel is daarom het herstellen van het zelfvertrouwen. Niet
het creëren van een bepaalde opvoedingsstijl staat centraal, maar het consistent
handelen volgens een bepaalde gedragslijn. Daarnaast wordt geprobeerd de
relatie tussen de (ex-)partners te scheiden van die tussen de ouders en de kin-
deren. De gesprekken met een of beide ouders worden aan de hand van dat
onderscheid gestructureerd. Beide aspecten worden afzonderlijk besproken en
op beide gebieden worden, zo mogelijk, andere gedragslijnen doorgenomen.
Wanneer er beslissingen ten aanzien van de kinderen moeten worden genomen,
wordt benadrukt dat deze tot de verantwoordelijkheid van de ouders gerekend
dienen te worden en dat het belangrijk is hiervoor voldoende tijd te nemen. De
kinderen kunnen eventueel hierbij meepraten, de beslissing ligt bij de ouders.

Bovenstaande is een illustratie van hetgeen we ten aanzien van de directe con-
tacten met de kinderen hebben aangetroffen. Zoals gezegd, over de effecten er-
van kunnen we empirisch gezien geen uitsluitsel geven. Het onderzoek heeft
zich immers beperkt tot de contacten met de scheidenden zelf. Als het zo is dat
duidelijkheid in de opstelling van ouders naar hun kinderen een cruciale voor
waarde vormt in de opvoedingssituatie (en we ook relationele helderheid tussen
de partners onderling mogen rekenen), dan valt te veronderstellen dat interven-
ties als hier beschreven het voor de kinderen gemakkelijker maakt het echt-
scheidingsproces van hun ouders te verwerken.
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4 Het hulpaanbod vergelijkenderwijs

4.1 Vooraf

Binnen de context van het reeds vermelde substitutiestreven ligt het voor de
hand na te gaan in hoeverre de hulp van het Buro feitelijk bijdraagt tot een ver-
minderd beroep op zwaardere hulp in een later stadium. Gegeven het moment
van onderzoek, betrekkelijk kort na de start, valt op basis van dit onderzoek die
vraag niet te beantwoorden. Naast dit temporele aspect vormt overigens ook
een inhoudelijk aspect nog een complicerende factor. Beroep op verschillende
vormen van hulpverlening betekent voor een deel uit de aard van de hulpverle-
ning zelf een verandering van het probleem. Daarom kan men niet zonder meer
uit omvang van later beroep op hulpverlening die (on)toereikendheid van voor-
gaande hulp destilleren. Vandaar dat we hier een andere weg bewandeld heb-
ben. Uitgaande van de veronderstelling dat het streven van het experiment een
grotere kans van slagen heeft naarmate de feitelijk verleende hulp duidelijk
afwijkt van thans beschikbare hulp, levert een vergelijking daarmee aanwijzingen
voor een antwoord. De vraag dus naar de specifieke positie van het Buro Echt-
scheiding waar het de hulpverlening betreft.

Gegeven de in hoofdstuk 2 beschreven typologie gaat het bij de vergelijking
om het antwoord op de vraag hoe de respectievelijke hulpvormen zich ten aan-
zien van elkaar verhouden wat betreft het moment van interventie (fasedimen-
sie) en wat betreft de aard van de hulp (inhouddimensie). Binnen het kader van
het evaluatie-onderzoek hebben we op kleine schaal getracht de institutionele
omgeving van het experiment empirisch te traceren door middel van een onder-
zoek naar de activiteiten van een aantal door ons als relevant beoordeelde
ambtshalve betrokken instanties. Oogmerk daarbij was een beeld te krijgen van
de omvang en de aard van de bemoeienis van de betrokken instantie met de
scheidingsproblematiek.

Alvorens daartoe over te gaan zij een kanttekening gemaakt van deels onder-
zoekstechnische, deels inhoudelijke aard. Wie zich van buiten af een beeld
wenst te vormen van de aard en de omvang van de werkzaamheden van ver-
schillende instanties, stuit al spoedig op het probleem van ontoereikende dan
wel moeilijk bruikbare registratie van zowel omvang als aard van de verleende
hulp. Dit manco moge wellicht voor een deel te wijten zijn aan het onderschat-
ten van het belang van een dergelijke registratie 1, voor een belangrijk deel
houdt het verband met de al gesignaleerde moeilijkheid dat het probleem geen
eenduidig en in de loop der tijd identiek blijvend gegeven is. Als `het' probleem
voor de betrokkenen variabel is - veelal mede door de veranderde definiëring
ervan door de ingeschakelde hulpverlener - wordt vergelijking van hulpaanbod

21 Griffiths e.a. (1986) maken hiervan melding, waarbij ze de Raad voor de Kinderbescherming
uitdrukkelijk uitzonderen.
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uiteraard ook een precaire zaak. Vergelijking impliceert dat men spreekt over
hetzelfde probleem waarvoor men bij verschillende instanties terecht kan. Dat
is maar ten dele het geval. Met deze tot relativering dwingende opmerking in
het achterhoofd is de vergelijking door ons ter hand genomen en dient het ver-
slag ervan te worden gelezen.

4.2 Onderzoek bij ambtshalve betrokken `derden'

4.2.1 De opzet van het onderzoek

Het onderzoek onder ambtshalve betrokkenen is uitgevoerd in de periode de-
cember 1985 tot januari 1987. Het omvatte een schriftelijke enquête onder een
aantal tevoren geselecteerde instanties, gevolgd door een mondeling interview
met personen die werkzaam waren bij die instanties. In de schriftelijke enquête
lag de nadruk op de kwantitatieve kant van de bemoeienis met scheidingspro-
blemen; bij de mondelinge interviews lag het accent daarentegen op de aard van
de verleende hulp en de relatie met de hulp van het Buro.22

Ten aanzien van de keuze zij opgemerkt dat we gestreefd hebben de diversi-
teit aan hulpverlening waarvan scheidenden gebruik (kunnen) maken in kaart
te brengen om aldus de positie van het experiment te kunnen lokaliseren. Bena-
derd zijn daarom de instellingen van het Algemeen Maatschappelijk Werk
(AMW), instanties werkzaam op het terrein der ambulante gezondheidszorg
(verenigd-binnen de RIAGG), de Fiom, de Raad voor de Kinderbescherming
en de advocatuur. De rechterlijke macht en het Buro voor Rechtshulp zijn niet
benaderd, omdat men ten aanzien van beide instanties niet kan spreken van een
hulpaanbod in inhoudelijke zin'.

4.2.2 Omvang van de respons

Het deelonderzoek naar het AMW is niet in alle opzichten even soepel verlo-
pen. Het AMW in de provincie Groningen wordt gevormd door negen verschil-
lende instellingen, elk met een eigen verzorgingsregio. De medewerking ver-
schilde per instelling. De respons waarover we beschikken, is afkomstig uit zes

22
Voor een mondeling interview kwamen slechts diegenen in aanmerking van wie we wisten dat
ze contact hadden gehad met minstens één bij het registratie-onderzoek op het Buro Echt-
scheiding betrokken cliënt. Op die wijze hoopten we zicht te krijgen op de wisselwerking van
verschillende vormen van hulpverlening.
Hoewel de informatie inzake de Fiom inhoudelijk niet veel toevoegt aan hetgeen uit de infor-
matie omtrent het AMW en de RIAGG is af te leiden en die informatie afkomstig is van
slechts één informant, is toch besloten tot opname in dit eindrapport om wille van het feit dat
we bemerkten dat over het functioneren van de Fiom nagenoeg geen informatie (op papier)
beschikbaar is.

In het stadium dat rechters met scheidenden in contact treden, hebben de interventies waarin
wij geïnteresseerd zijn, veelal enige tijd terug plaatsgehad en zijn ze inhoudelijk aan hun oog
onttrokken (vgl. Griffiths, 1987, p. 6). Daarbij komt dat het hulpaanbod van het Buro Echt-
scheiding in geen enkel opzicht een alternatief beoogt te zijn voor de rechter.
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instellingen .2s Twee van de medewerkende instanties gaven er de voorkeur'aan
niet de afzonderlijke werkers de formulieren te laten invullen, maar dit als
instelling in haar geheel te doen. Bij een andere werd het formulier per team
ingevuld. Als gevolg van dit alles waren 39 maatschappelijk werkers van de in
totaal 74 tewerkgestelden bij de enquête betrokken; een respons van om en na-
bij 50%.

Op grond van onze informatie uit de telefonische enquête onder de burobe-
zoekers wisten we dat 13 cliëntsystemen contact met het AMW hadden (gehad).
Een aantal daarvan betrof een instelling die geweigerd had aan het onderzoek
mee te werken, een deel betrof een instelling buiten de provincie. Van een
aantal situaties was de naam van de betrokken maatschappelijk werk(st)er niet
meer te achterhalen en twee cliënten gaven geen toestemming om over hun
zaak verder te spreken. Van de resterende vijf situaties konden er vier worden
besproken in interviews met drie maatschappelijk werkers.

De RIAGG weigerde deelname aan de schriftelijke enquête. Voor zover wij
kunnen beoordelen, moeten de redenen daarvan vooral gezocht worden in de
moeiltke situatie waarin de RIAGG zich ten aanzien van het experiment be-
vindt. Wèl is de met de uitvoering belaste onderzoeker erin geslaagd acht
interviews te realiseren met medewerkers uit verschillende binnen de RIAGG
functionerende instanties.

Geen enkel probleem heeft het onderzoek gekend voor zover het de Raad
voor de Kinderbescherming betrof. In overleg met de directeur zijn de enquête-
formulieren verzonden en intern verdeeld. In totaal waren er bij de Raad 32
personen die in aanmerking kwamen voor invulling. Van hen retourneerden er
22 (69%) het ingevulde formulier. Tijdens de telefonische enquête onder de
burobezoekers registreerden we zeven situaties waarin contact met de Raad had
plaatsgevonden. Twee bezoekers gaven ons geen toestemming over hun situatie
met medewerk(st)ers van de Raad te spreken, terwijl er eveneens twee contact
hadden met een Raad buiten het arrondissement. Van de overige drie hadden
er twee met een maatschappelijk werk(st)er gesproken en een met twee. Vier
raadsmedewerkers kwamen dus in aanmerking voor een interview; alle vier wa-
ren hiertoe bereid.

Over het onderzoek onder de advocatuur is in de eerdere publikatie gerap-
porteerd; vandaar dat we hierover kort zijn. Een schriftelijke enquête is verzon-
den aan alle in het arrondissement op dat moment ingeschreven advocaten met
uitzondering van negen van wie we op grond van de telefonische enquête wisten
dat ze minstens twee burobezoekers als cliënt hadden. Van de 149 schriftelijk
benaderde advocaten werkten er 44 aan de enquête mee (respons 30%). De be-
trokken negen advocaten zijn allen mondeling ondervraagd, waarbij in totaal 23
scheidingssituaties in concreto werden besproken.

25 Twee instellingen weigerden deelname; de ene omdat men het experiment een slecht initiatief
vond, de andere omdat hun registratie ontoereikend was. Van een derde instelling werden
ondanks veelvuldig aandringen de formulieren niet ontvangen. Hoewel dit uiteraard niet te
bewijzen valt, lijken zich hier toch de sporen te manifesteren van de problemen die zich bij de
start van het Buro voorgedaan hebben. Het AMW voelde zich te laat erbij betrokken (het ge-
voel in een rijdende trein te moeten springen) en zag het aanbod als een onnodig (want ver-
dubbeling veroorzakend) initiatief op hun werkveld.
De afdeling Preventie van de RIAGG heeft, zoals bekend, een belangrijke rol gespeeld bij de
opzet van het experiment. Vanuit inhoudelijk oogpunt bezien, wordt de noodzaak van het
nieuwe hulpaanbod in het algemeen onderstreept. Gegeven de beleidsopvattingen van de zijde
van WVC, waarbij dergelijke hulp binnen de bestaande verbanden dient te worden ontwikkeld,
betekent dit dat men alleen via de weg van detachering van bestaande formatie een dergelijk
hulpaanbod kan realiseren. Dat laat uiteraard bestaande deelformaties niet onaangetast.
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43 Profiel van andere ambtshalve betrokkenen

•4.3.1 Het Algemeen Maatschappelijk Werk

De rol van het AMW bij echtscheiding
Het AMW is een algemene eerstelijns hulpverleningsinstelling en derhalve niet
specifiek gericht op de problematiek der scheiding. Dit gegeven maakt het be-
grijpelijk dat het niet eenvoudig is enigszins nauwkeurig zicht te krijgen op de
feitelijke rol die het AMW in deze vervult, wanneer men daarbij af moet gaan
op bestaand empirisch materiaal Dat de scheidingsproblematiek voor het AMW - en
in breder verband: de hulpverleningsinstellingen binnen de ambulante geestelij-
ke gezondheidszorg - een substantiële hoeveelheid werk betekent, valt uit diver-
se bronnen af te leiden.

Putten we eerst uit een in 1983 door het CBS/WODC gehouden landelijke
enquête inzake het beroep op rechtshulpverlenende instanties (Huls en Klijn,
1984). Van degenen die in de periode 1979-1982 voor hun scheidingsproblemen
een beroep op professionele hulpverlening hebben gedaan, bleek ruim een der-
de (38%) contact gehad te hebben met instanties op het terrein der maatschap-
pelijke dienstverlening dan wel de medische hulpverlening. Op geen van de in
de enquête onderscheiden probleemgebieden namen genoemde hulpverlenings-
instanties een zo vooraanstaande positie in als juist hier. De advocaat scoorde
hier steeds als meest bezochte, onmiddellijk gevold door de instanties ten be-
hoeve van de sociale en medische dienstverlening.

Onlangs werd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een studie ge-
publiceerd omtrent de leefsituatie van eenoudergezinnen in ons land. Ruime
aandacht wordt daarin besteed aan de frequentie en het patroon van het beroep
dat deze gezinnen doen op instellingen voor maatschappelijke dienstverlening,
rechtshulpverlenende instanties en instellingen op het terrein der ambulante
geestelijke volksgezondheid (Van Delft e.a., 1988) . Naar aantal vormen de ge-
scheidenen slechts een beperkt deel van deze categorie, maar hun beroep op
psychosociale hulpvoorzieningen is opvallend hoog. Heeft van de totale catego-
rie alleenstaande ouders (in de periode 1981-1982) 23% een beroep gedaan op
dergelijke hulpverlening, van de gescheidenen is dat 27% (Van Delft e.a, p. 32).
`Het beroep op beide voorzieningen (het AMW en de ambulante geestelijke
volksgezondheid) door ouders in eenoudergezinnen is ongeveer twee maal zo
hoog als dat door alleenstaanden en ongeveer vier maal zo hoog als dat door
ouders in tweeoudergezinnen' (Van Delft e.a., pp. 103 e.v.)". Ten aanzien van
het AMW wordt vermeld dat psychosociale hulp niet de belangrijkste taak is.
Uit de intakeregistratie (van de hoofdproblemen) blijkt dat bijna de helft be-
trekking heeft op materiële kwesties (onvoldoende inkomen, huisvesting e.d.),
een vijfde deel verband houdt met het `functioneren als zelfstandig individu' en
een derde deel van de problemen betreft relatieproblematiek. De scheiding

27
Een zelfde beeld blijkt ook uit de in 1987 door het CBS herhaalde enquête. (Huis en Klijn,
1988, p. 17)
Onder eenoudergezinnen verstaat men daar een huishouding waarin één volwassene perma-
nent samenwoont met en de zorg heeft voor één of meer jonge kinderen (d.w z. jonger dan
18 jaar).
Op basis van gegevens afkomstig uit het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek uit 1983
(waarin gevraagd werd naar het gebruik gedurende de jaren 1981 en 1982) berekent men dat
6% van de eenoudergezinnen gebruik maakte van het AMW versus 4% van de alleenstaanden
en 2% van de twee-oudergezinnen. Ten aanzien van hulpverleningsinstellingen in de AGGZ
zijn de cijfers respectievelijk 16%, 7% en 5%.

28

29

28



vormt in 7% van de geregistreerde situaties het hoofdprobleem. In die situaties
bestaat de hulpverlening vaker dan bij andere problemen uit informatieverschaf-
fing dan wel persoonlijke begeleiding.

Griffiths en Hekman schatten dat het AMW in de regio Groningen met om
en nabij 30% van de scheidenden in aanraking komt en dan vooral met de vrou-
welijke partners (Griffiths en Hekman, 1985). Contacten met beide partners
tegelijkertijd komen betrekkelijk weinig voor en die met de kinderen zijn even-
eens sporadisch. Scheidenden afkomstig uit de lagere sociaal-economisch cate-
gorieën lijken naar verhouding vaak een beroep te doen op het AMW.30 Op
basis van de door het AMW bijgehouden registratie hebben zij de indruk dat de
contacten vooral in de laatste fase van het scheidingsproces (fase 4) plaatsvin-
den. Inhoudelijk treffen ze een grote variatie aan in de aard van de betrokken-
heid, waarin echter het geven van advies ten aanzien van praktische problemen
de overhand lijkt te hebben. Voor zover er aandacht is voor de psychosociale
verwerkingsproblemen, is de focus veelal sterk op de persoon van de cliënt
gericht. Men besteedt veel aandacht aan het individuele functioneren, terwijl
expliciete aandacht voor de relationele conflicten of specifieke problemen in de
verhouding met de kinderen daarentegen betrekkelijk zelden voorkomt.

Oosterbaan en Zeldenrust ten slotte merken ten aanzien van de rol van het
AMW het volgende op. `De moeilijkheden waarvoor hulp gezocht werd betrof-
fen veelal concrete, praktische vragen. ... Maar soms ook werd op zo'n (buurt-)
maatschappelijk werker (tevens) een beroep gedaan voor minder concrete, meer
emotionele problemen'. Het hulpaanbod typeren zij als `instrumentele hulp
naast psychosociale hulpverlening' (Oosterbaan en Zeldenrust, 1985, p. 128).

Het AMW en het Buro Echtscheiding
Het bovenstaande beeld wordt door onze gegevens in grote lijnen bevestigd. Uit
de schriftelijke enquête komt naar voren dat het AMW in de regio Groningen
bij ongeveer een derde van de scheidingssituaties betrokken raakt. Die categorie
personen maakt ongeveer 15% van het totale cliëntenbestand (van 1985) uit.
Dat aandeel is naar de mening van de medewerkers gedurende de laatste jaren
gelijk gebleven. Voor zover dit bij hen bekend is, heeft ongeveer 7% van hun
cliënten ook contact met het Buro gehad. Hieruit laat zich afleiden dat op het
totaal aantal scheidingen in Groningen ongeveer 2% met beide instanties con-
tact heeft gehad31. Kwantitatief gesproken lijkt er sprake van een te verwaarlo-
zen overlapping in het respectievelijke cliëntenbestand.

Het ligt in de rede enige samenhang te vermoeden tussen de fase van inter-
ventie en de inhoud van de hulp. Dat blijkt ook uit de interviews met de indivi-
duele AMW-ers. Er is volgens hen sprake van een relatief grote betrokkenheid
van het AMW bij scheiding in de laatste fase. In meer dan de helft van de
scheidingen is het scheidingsvonnis inmiddels uitgesproken of is de feitelijke
scheiding al enige tijd gerealiseerd. Dan vormen verwerkingsproblemen (niet
goed weten hoe men met de nieuwe situatie moet omgaan en het zelfstandig
functioneren) de centrale thema's in het contact met vrijwel uitsluitend met een

30 Dit beeld treft men op meer plaatsen in de literatuur aan (Weeda, 1983b, p. 263; SCP, 1986,
p. 33; Oosterbaan en Zeldenrust, 1985, p. 128). Laatstgenoemden geven ook een interessante
interpretatie van de oververtegenwoordiging van het lagere sociale milieu bij het AMW. Daar-
op komen we in hoofdstuk 5 nog terug.
Een zelfde berekening gebaseerd op de informatie van de telefonische enquête onder de buro-
bezoekers - waarbij 11% een dubbelcontact meldde - leidt tot een percentage van ongeveer
4% op het totaal aantal scheidingen.
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van beide partners (in drie op de vier gevallen de vrouw). Een klein gedeelte
van de contacten betreft scheidingen in wording. In die contacten staan relatie-
problemen centraal (fase 1). Zolang verbetering van de relatie nog tot de moge-
lijkheden behoort en nog getwijfeld wordt aan de verkieslijkheid van een schei-
ding als uitweg, is er veelal contact met beide partners. Lijkt voortzetting van de
relatie niet mogelijk en wordt (door een van beiden) tot scheiding besloten, dan
haakt een van de twee (doorgaans de man) af en worden de gesprekken indivi-
dueel voortgezet. Doorgaans ligt het accent bij de hulp in deze situaties op de
praktische kant.

Het hulpaanbod van het AMW valt in relatie tot dat van het Buro Echtschei-
ding als volgt te schetsen. Het AMW raakt doorgaans in een laat stadium bij
het scheidingsproces betrokken. Het hulpaanbod heeft - waarschijnlijk veelal
ten gevolge van het feit dat men met één afzonderlijke gesprekspartner te doen
heeft - een sterk individuele oriëntatie, die deels praktisch (gericht op informa-
tie) en deels psychosociaal (gericht op verwerking) is. Uit de functie die de
AMW-ers aan hun eigen hulp en die van het Buro toedichten, valt overigens af
te leiden dat zijzelf hun hulpaanbod anders beoordelen. Men ziet het Buro pri-
mair als een hulpaanbod inzake informatieverschaffing. De functie van het Buro
inzake conflictoplossing of besluitvorming acht men irrelevant. Met naar ver-
houding de grootste scepsis wordt de bijdrage van het Buro ten aanzien van de
verwerking bezien. Dit terrein rekent men bij uitstek tot het eigen werkgebied.

Begin juni neemt een man, op verwijzing van zijn huisarts, contact op met het AMW. Zijn
vrouw heeft tot de scheiding besloten en beiden hebben hierover zeer vaak gesproken. De
man voelt zich behoorlijk gekrenkt door de beslissing van zijn vrouw en wil hulp voor zich-
zelf. `Wie ben ik nu zelf en hoe kan ik voor mezelf opkomen tegenover mijn vrouw zonder
het contact met mijn dochter te verliezen', dat zijn de vragen waarmee hij komt.
In dezelfde week zijn man en vrouw samen naar het Buro Echtscheiding gegaan. De advo-
caat van de vrouw heeft hen namelijk een gezamenlijk ouderlijk gezag (over het vierjarig
kind dat bij de vrouw verblijft) afgeraden en beiden willen een second opinion. Het Buro
heeft het echtpaar via twee gezamenlijke gesprekken informatie en advies gegeven omtrent
de juridische gevolgen van de scheiding en op basis daarvan zijn afspraken gemaakt over
de bezoekregeling en de gezagsvoorziening. Tevens is de keuze van een andere advocaat
besproken. Alles naar volle tevredenheid van beide ouders. De maatschappelijk werker is
in het verdere contact met de man vooral ingegaan op het leren omgaan met de nieuwe si-
tuatie. Het bepalen van een duidelijker houding naar de ex-partner speelde daarin een be-
langrijke rol. In totaal zijn er 16 gesprekken geweest gedurende een half jaar. Bij afsluiting
van het contact is de maatschappelijk werker van mening dat de man zich veel sterker is
gaan opstellen ten opzichte van de vrouw, zonder dat dit overigens tot conflicten heeft ge-
leid. Tevens is de man zich veel meer op de toekomst gaan richten.

4.3.2 De RIAGG

De rol van de RIAGG bij echtscheiding
Ten tijde van het onderzoek was het proces van samenvoeging van diverse twee-
delijns instanties binnen de geestelijke gezondheidszorg tot de Regionale Instel-
ling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg in volle gang. De bij het on-
derzoek betrokken instellingen noemen we derhalve onder hun eigen naam. Het
betreft hier het Buro voor Levens- en Gezinsvragen, de Sociaal Psychiatrische
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Dienst, de Jeugd Psycho-hygiënische Dienst en het Medisch Opvoedkundig
Buro32. We schetsen van elke instantie een kort profiel.

Het Buro voor Levens- en Gezinsvragen (LGV) spitst haar werkzaamheden
vooral toe op counseling en psychotherapie ten behoeve van mensen met pro-
blemen in hun relaties. Voor zover men met scheidingsproblemen geconfron-
teerd wordt, geschiedt dit met name binnen laatstgenoemd verband. Zo kan
tijdens een relatietherapie het besluit tot scheiding vallen, maar ook komt het
voor dat binnen een individuele therapie een scheiding van enige tijd terug ter
sprake komt. Inhoudelijk bezien ligt het accent bij de hulpverlening op de psy-
chosociale aspecten.

De Sociaal Psychiatrische Dienst (SPD) stelt zich als hoofdtaak het bevorde-
ren van de geestelijke volksgezondheid door middel van sociaal-psychiatrische
hulpverlening. De aandacht is daarbij gericht op de interactie tussen de cliënt
en zijn/haar omgeving. Men komt over (de niet zelden al enige tijd geleden
plaatsgevonden hebbende) scheiding veelal te spreken in de loop der contacten
naar aanleiding van klachten op een ander gebied, bv. een algemene lichame-
lijke klacht, decompensatie of suïcidepoging. Ook hier richt men zich met name
op de psychosociale en relationele aspecten, zij het dat in vergelijking met het
LGV de psychiatrische kant veel meer op de voorgrond staat. Voor zover prak-
tische informatie en advies nodig is, wordt meestal verwezen naar de advoca-
tuur, het Buro voor Rechtshulp of de Raad voor de Kinderbescherming.

De Jeugd Psycho-hygiënische Dienst (JPD) richt zich intentioneel gesproken
op kinderen en jeugdigen tot 18 jaar voor het bevorderen van hun gezondheid,
groei en ontwikkeling. De problemen die tot aanmelding leiden, kunnen te ma-
ken hebben met relatieproblemen tussen de ouders, een op handen zijnde schei-
ding dan wel conflicten tussen ex-gehuwden betreffende de opvoeding en de
omgang met hun kinderen.

Het Medisch Opvoedkundig Buro (MOB) is georiënteerd op behandeling van
gezinnen met kinderen met gedragsstoornissen en/of (andere) opvoedingspro-
blemen. Hun rol met betrekking tot echtscheiding komt sterk overeen met die
van de JPD. De werkwijze van het MOB is echter sterker toegespitst op het
functioneren van het gezin als geheel. Daarnaast wordt het MOB soms door de
Raad voor de Kinderbescherming gevraagd te bemiddelen dan wel het tot een
oplossing brengen van een conflict over de bezoek- en/of voogdijregeling. In die
gevallen kan het MOB soms een actieve rol spelen tijdens de fase van het rege-
len van de scheiding (fase 3).

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat men, gegeven het verschil in doelstel-
ling en de naar verwachting daarmee samenhangende inhoudelijke verschillen
in hulpaanbod, moeilijk kan spreken over `de' rol van `de' RIAGG bij echtschei-
ding. Een globale indruk van de omvang van de bemoeienis van de RIAGG met
scheidingsproblemen valt te ontlenen aan de reeds geciteerde SCP-studie. Ten
aanzien van de AGGZ-instanties wordt opgemerkt dat hun cliëntenregistratie
een duidelijke oververtegenwoordiging laat zien van gescheidenen (Van Delft
e.a., p. 104). Datzelfde blijkt ook uit de zogenaamde continue Gezondheids-
enquête van het CBS. Heeft van de totale Nederlandse bevolking in de periode

32 In het kader van het onderzoek zijn aanvankelijk ook het Instituut voor Medische Psychothera-
pie (IMP) en de Sociaal Geriatrische Psychiatrie (SGP) benaderd. Met eerstgenoemde instan-
tie is het uiteindelijk niet tot een contact gekomen. De informatie inzake de tweede instantie
is buiten beschouwing gebleven, omdat het werkveld geen relatie met ons onderwerp bleek te
hebben.
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19841987 1% contact gehad, van de gescheidenen is dat 7% (CBS, 1988b).33
Gescheiden vrouwen maken iets meer dan gescheiden mannen gebruik van dit
hulpaanbod zo blijkt.

Door de niet-invulling van de schriftelijke enquête zijn we niet in staat de
omvang van de bemoeienis van de RIAGG met de scheidingsproblematiek te
bepalen. Gaan we af op de bevindingen van het bezoekregelingenonderzoek
(Griffiths e.a., 1986, p. 233), dan mogen we aannemen dat psychologisch/psy-
chiatrisch gespecialiseerde hulp (zo mogen we de RIAGG dunkt ons wel aan-
duiden) in om en nabij 12% van de scheidingen ingeroepen wordt. Daarbij gaat
het, zo blijkt uit de onderwerpen die aan bod komen, hoofdzakelijk om de
scheidingsverwerking. Uit de mondelinge interviews met de (acht) medewerkers
blijkt dat die betrokkenheid voor de verschillende instanties nogal varieert. Zo
meldt de JPD dat bij 25% tot 50% van de cliënten scheiding een rol speelt; bij
het MOB en de SPD ligt dat wat lager (30% tot 15%) en het LGV meldt een
score van 10%. Tevens blijkt dat in een zeer klein aantal van die gevallen ook
een beroep op het Buro Echtscheiding is gedaan via een verwijzing. Dat heeft
vooral te maken met de fase waarin men bij de onderscheiden instellingen aan-
klopt en de aard van de hulp. Om dat tot uitdrukking te laten komen zullen we
de informatie afkomstig uit de interviews, instellingsgewijs presenteren, steeds
afrondend met een casebeschrijving waarin de samenhang met andere hulp dui-
delijk wordt.

Het Buro Levens- en Gezinsvragen en het Buro Echtscheiding
Uit beantwoording van de vraag naar eventuele verwijzing van cliënten door het
LGV naar het Buro Echtscheiding bleek dat men dat doet wanneer de betrok-
kene(n) besluit(en) tot scheiding. Een dergelijke opmerking illustreert het defi-
nitieproces dat ten grondslag ligt aan de hulpverlening en zegt tevens iets over
de specifieke positie die men het Buro klaarblijkelijk toedicht. De ondervraagde
medewerkers denken het Buro Echtscheiding een taak toe die aanvullend is ten
aanzien van de eigen werkzaamheid en in dat perspectief denkt men positief
over het Buro. Toch blijkt dat de kritiek die men verwoordt juist te maken
heeft met het verschil in perspectief dat binnen de verschillende kaders wordt
gehanteerd. `Bij het Buro Echtscheiding ziet men echtscheiding vooral als een
te isoleren probleem dat om een adequate, geintegreerde afhandeling vraagt.
Bij het LGV treedt de vraag naar het ontwikkelingsperspectief veel meer op de
voorgrond. Een (voorgenomen) echtscheiding kan een bijdrage leveren aan de
ontwikkeling van de betrokken personen, het kan evengoed deze ontwikkeling
blokkeren. Het LGV zal dan ook altijd proberen de scheiding binnen een alge-
mener groeiproces te plaatsen. Dit vereist een kritisch doorvragen naar de re-
denen van echtscheiding' 3° De komst van het Buro heeft geen merkbare veran-
dering voor hun praktijk gehad.

Ter illustratie van het verschil in positie en behandelingswijze leze men de
onderstaande scheidingsgeschiedenis. Duidelijk wordt hoe een zelfde probleem
(als men dat al kan zeggen) in verschillende fasen verschillend benaderd wordt.

33 In de publikatie wordt het totale bevolkingsgebruik gesteld op 1%. Uit nadien van de zijde van
het RIAGG geuite kritiek op de berekening (deze betrof het aantal nieuwe inschrijvingen en
liet het aantal in behandeling zijnde cliënten buiten beschouwing) valt af te leiden dat het om
2,5% der bevolking gaat (GGZ-Gazet, 5 juni 1988).

34
Een dergelijke redenering is naar onze mening interessant, omdat deze qua strekking sterk
overeenkomt met de kritiek die door voorstanders van integrale scheidingshulp wordt geuit ten
aanzien van de traditionele afhandeling van echtscheiding vanwege het te beperkte perspectief
dat men hanteert.
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De eerste interventie is gericht op het verbeteren van de relatie, de andere - in
een veel later stadium - op het realiseren van een `goed' verlopende echtschei-
ding. Hoewel hier het tijdverschil erg groot is en we daardoor met een ietwat
extreme situatie van doen hebben, attendeert de geschiedenis ons op de beteke-
nis van de fase waarin de interventie plaatsvindt.

In 1980 neemt een echtpaar (met 3 minderjarige kinderen) contact op met het LGV. Sinds
geruime tijd zijn er problemen tussen beide ouders; met name de vrouw is ontevreden is
over de wijze waarop ze met elkaar omgaan. De man is vrij gesloten en neemt weinig ini-
tiatief. De vrouw verwacht een levendiger relatie, waarin gepraat kan worden over de emo-
tionele zaken. Ze heeft het gevoel dat zij steeds zaken moet aanzwengelen, overigens zon-
der enig resultaat. De behandelende therapeut van het LGV definieert het hoofdprobleem
als een verschil in ontwikkeling. Tijdens de gesprekken die volgen gaat men vooral in op
de achtergronden van de remmingen van de man om zich te uiten. De therapeut maakt de
vrouw duidelijk dat het onder druk zetten van haar man - iets wat ze tot dusver steeds
heeft gedaan - niet kan werken. Daarom probeert hij de vrouw te bewegen voorlopig een
pas op de plaats te maken. In een later stadium krijgen beiden opdrachten mee naar huis
om telkens over een aantal onderwerpen te praten. Na vijftien gesprekken verwijst de the-
rapeut door naar een zogenaamde 'parengroep', waaraan ze gedurende negen maanden
deelnemen. Bij afsluiting van de contacten constateert de therapeut bij de man duidelijke
verbeteringen. Hij is meer open geworden en neemt nu ook zelf initiatieven.
In 1985 komt de vrouw op het Buro Echtscheiding. In het gesprek met de maatschappelijk
werkster komt naar voren dat ze wil scheiden; 'ze heeft het lang geprobeerd, maar nu is
het op'. Ze wil weten hoe je redelijk uit elkaar kan gaan, want ze wil haar man niet te veel
pijn doen. De maatschappelijk werkster stelt voor om in een gesprek tussen beide partners
enerzijds en de psycholoog en haarzelf anderzijds over de redenen van haar beslissing te
praten. Man en vrouw gaan daarmee akkoord en er volgen vijf gesprekken in deze samen-
stelling.
De man wil niet scheiden, maar ziet zich genoodzaakt zich erbij neer te leggen. In de wijze
van omgaan met elkaar ontwaart de psycholoog min of meer dezelfde patronen als de the-
rapeut van het LGV. Van daaruit wordt verder gepraat hoe beide ouders denken hun
relatie in te vullen na de scheiding. Daarna volgen zes gesprekken, waarbij afwisselend alle
leden van het team betrokken zijn. Alle aspecten worden doorgesproken. Het resultaat is
dat men besluit tot gemeenschappelijk verzoekprocedure en een co-ouderschapsregeling.
Ter uitvoering van alle gemaakte afspraken verwijst het Buro hen naar een advocaat.
Vier maanden later komen beiden terug op het Buro. De zaak is uit de hand gelopen en
de vrouw heeft het contact tussen de kinderen en haar ex-man geweigerd. Er volgen twee
gesprekken tussen hen met de jurist en de psycholoog. Daarin blijkt dat het oude gedrags-
patroon zich niet gewijzigd heeft. De man gedraagt zich nog steeds als 'underdog' en de
vrouw kan niet los komen van haar 'eisen' enerzijds en haar'schuldgevoel' anderzijds. De
psycholoog zegt dat het Buro, zolang zij op deze wijze met elkaar om blijven gaan, weinig
meer voor hun kan doen.

De Sociaal Psychiatrische Dienst en het Buro Echtscheiding
Volgens de twee ondervraagde medewerkers melden de cliënten van de SPD
zich meestal in een crisissituatie aan. Blijkt dat de problemen met de relatie te
maken hebben, dan wordt nagegaan of men aan scheiding gedacht heeft. `Dat
is vaak het geval, maar ze hebben zelden de bedoeling te gaan scheiden. Ze
hebben grote problemen en juist omdat ze niet willen scheiden, kunnen ze het
opbrengen die drempel naar hier te nemen.' Daarnaast komt men ook geruime
tijd na de scheiding. Een onverwerkte scheiding of problemen met de kinderen
- zich uitend in bv. brandstichting en vechtpartijen - zijn dan de aanleiding.
Contacten tijdens de echtscheidingsfase zelf komen naar hun zeggen slechts
sporadisch voor. Wat betreft de echtscheidingsproblematiek achten ze het Buro
een waardevolle aanvulling op de hulpverlening. `Voorkomen is beter dan gene-
zen en als je ziet wat er achter een scheiding wegkomt, is het beter goed uit
elkaar te gaan. En dan blijft het nog erg moeilijk.' Van wijzigingen in de eigen
praktijk ten gevolge van het functioneren van het Buro heeft men niets gemerkt.
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Ook is er geen sprake van een storende overlap: `daarvoor is er een te groot
verschil in werkgebieden'.

Ter illustratie de navolgende casus, waarbij sprake is van een aaneenschake-
ling van hulpverleningscontacten. Wat begonnen is als een relatietherapie, ein-
digt in een individuele therapie met een scheiding als tussenfase.

Eind 1983 belt dhr. A. naar het LGV met de vraag of het iets kan doen aan de problemen
in de relatie met zijn vrouw (man en vrouw zijn beiden 29 jaar en hebben een tweeling van
5 jaar). Hij denkt over echtscheiding, maar tegelijkertijd is hij bang dat hij vrouw en kinde-
ren erg zal missen. Na een aantal gezamenlijke gesprekken, waaruit naar voren komt dat
beiden toch met elkaar door willen, gaat het echtpaar in een relatie-groepstherapie. Daar
leren ze een ander echtpaar (dhr. en mw. Z.) kennen en beide echtparen besluiten met z'n
vieren op vakantie te gaan. Tijdens die vakantie worden dhr. A. en mw. Z. verliefd op el-
kaar. Dit leidt tot heftige reacties van de beide andere partners, zodat een ieder apart gaat
wonen. Na een afkoelingsperiode blijkt dat mw. A. toch niet wil scheiden. Dhr. A. zit nu
met het dilemma terugkeren naar zijn vrouw of verdergaan met zijn vriendin.
Met dit dilemma komt hij in juni 1985 op het spreekuur van het Buro Echtscheiding. Daar
volgen tien gesprekken met de pedagoge. Naast de vraag wel of niet te scheiden staat de
relatie met beide kinderen centraal. De onderling afgesproken bezoekregeling loopt name-
lijk slecht. Mw. A. wordt uitgenodigd deel te nemen aan de gesprekken; zij voelt hier even-
wel niets voor. De gang naar het Buro Echtscheiding betekent voor haar 'scheiden' en dat
wil ze niet. Tijdens de gesprekken komt naar voren dat de man erg moeilijk keuzen kan
maken en dat hij moeite heeft zich ten volle te verbinden aan welke relatie dan ook. Aan
de andere kant kan hij zich niet los maken van een eenmaal aangegane relatie. Dit conflict
wordt nog versterkt door de positie van mw. A. Zij wil immers niet scheiden en naarmate
de man sterker aangeeft te willen scheiden, loopt het contact met zijn kinderen moeilijker.
Wanneer de man daarentegen toenadering tot haar zoekt, blijkt de bezoekregeling ook
soepeler te gaan verlopen.
In dege situatie kiest de pedagoge ervoor deze mechanismen uit te leggen; daarnaast geeft
ze advies inzake de omgang met de kinderen. Aldoende vertraagt ze het proces met het
oogmerk dat beide partners geleidelijk aan aan de nieuwe situatie kunnen wennen. Ze weet
te bereiken dat de zaak niet escaleert en de man tot het inzicht te brengen dat hij een
definitieve keuze zal moeten maken. Aan het eind van de gesprekken besluit de man te
scheiden. Voor de verdere afwikkeling daarvan verwijst de pedagoge hem naar een advo-
caat. Voor zijn als problematisch ervaren - onduidelijke - manier van omgaan met rela-
ties verwijst ze hem naar de SPD.
In juli 1985 vindt het eerste gesprek met een therapeut van de SPD plaats. Hij vindt de ge-
geven verwijzing niet geheel adequaat, want al gauw blijkt dat een langdurige behandeling
noodzakelijk zal zijn, maar vanwege de wachttijd elders en de hoge kosten start het contact.
Tijdens het door ons gehouden interview met de therapeut (lente 1986) loopt het contact
nog steeds. De gesprekken richten zich met name op het verleden van de man. Toen de
man tien jaar was, zijn zijn ouders ook gescheiden en deze gebeurtenis met alles wat er
omheen gebeurd is, blijkt diepe sporen te hebben getrokken. Daarnaast komt de wijze van
omgang met eerdergenoemde vriendin, zijn ex-vrouw en de tweeling vaak ter sprake.

De Jeugd Psycho-hygiënische Dienst en het Buro Echtscheiding
Uit de mededelingen van de twee geïnterviewde medewerkers zijn het vaak al-
leenstaande - d.w.z. enige tijd geleden gescheiden - moeders en hun kind(eren)
met wie de JPD contact heeft. De interventie moet dus vooral in de laatste fase
van het scheidingsproces gelokaliseerd worden. Problemen rond de opvoeding
(ouder-kindrelatie) en problemen van de kinderen zelf staan daarbij veelal cen-
traal. Contacten tijdens de fase van de twijfel wel of niet te scheiden (fase 2)
komen niet vaak voor en indien dit het geval is, vormt het gezinsfunctioneren
(in een situatie van scheidingsdreiging) doorgaans het belangrijkste onderwerp
van gesprek. In deze gevallen is er meestal contact met beide ouders. Spora-
disch heeft de JPD contact met scheidenden tijdens de scheiding zelf (fase 3).
Dit gebeurt in feite alleen wanneer zij gevraagd wordt advies te geven inzake de
voogdij- en/of de bezoekregeling. Dan wordt er vooral diagnostisch gewerkt en
komen er contacten met (zo mogelijk) alle betrokkenen. De scheiding staat zel-
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den op de voorgrond bij de behandeling: `de scheiding op zichzelf is hooguit een
van de factoren die een rol spelen bij de problemen'. Er is dan ook, naar hun
mening, geen duidelijk verband tussen een scheiding op zich en een bedreigen-
de situatie voor de kinderen. Vaak kennen de problemen een lange voorgeschie-
denis en binnen het perspectief van de kinderproblematiek is de scheiding dan
een van de gebeurtenissen.

Directe effecten op het eigen werk heeft men zowel bezien naar inhoud als
naar omvang niet kunnen traceren. `Daarvoor staan beide instanties te ver van
elkaar. De JPD bestrijkt een totaal ander terrein, raakt in het algemeen in een
veel later stadium betrokken en de processen verlopen veel te wisselvallig om
dit vanuit een beperkt punt (bedoeld wordt: het Buro) te kunnen beïnvloeden.
Het is nauwelijks aan te nemen dat van een interventie op één aspect en op één
procesmoment een sterke preventieve werking ten aanzien van de betrokken-
heid van de JPD kan uitgaan'.

Onder erkenning van het feit dat de beide respondenten over betrekkelijk
weinig concrete ervaringen met het Buro beschikken, dichten zij het Buro voor-
al een functie toe als het gaat om het geven van informatie en advies. Ten aan-
zien van een conf ictvoorkomende dan wel oplossende functie ervan staan zij
aanzienlijk sceptischer. Deze mening vloeit rechtstreeks voort uit hun kijk op
scheidingsproblemen. Verder zijn ze van mening dat de ideologie van het Buro
- die van de gezamenlijke besluitvorming - niet in alle situaties adequaat is:
`Soms verkeren vrouwen in een zwakke positie en dan zijn ze geneigd zich snel-
ler neer te leggen bij de situatie. Een eigen advocaat, die specifiek de belangen
van de vrouw behartigt, is dan nodig.'

Illustratief is de volgende geschiedenis, waar een drieledige probleemontwikke-
ling zichtbaar wordt. Naar aanleiding van een kindgebonden probleem ver-
schuift de probleemdefinitie van een chronisch verstoorde relatie via een rede-
lijk soepele scheiding naar een emancipatoir getint conflict. Duidelijk is dat de
diverse betrokken instanties een geheel eigen invalshoek en werkwijze kennen.

Begin 1985 neemt een echtpaar (man 31, vrouw 29, met zoon van 6 jaar oud) via verwijzing
van de huisarts contact op met de JPD. Aanleiding zijn algemene angsten van de zoon. Hij
kan moeilijk in slaap komen, komt 's nachts vaak uit zijn bed en wil zijn ouders geen mo-
ment uit het oog verliezen. Er volgt een aantal gesprekken met beide ouders, er wordt een
spelobservatie van de zoon uitgevoerd en de hulpverlener bezoekt het gezin twee keer
thuis. Tijdens deze diagnostische fase komt de hulpverlener tot de conclusie dat er met de
zoon weinig aan de hand is. Zijn gedrag is vooral aan te merken als `symptoomdrager' van
langdurige relatieproblemen tussen beide ouders. De man heeft chronisch last van pijnen,
die volgens de medewerker verband houden met een voortdurende strijd om de hegemonie
binnen de relatie. Aangezien de ouders absoluut niet open staan voor een dergelijke visie
op de problemen, kan de hulpverlener weinig anders doen dan met nadruk de ouders de
vraag voor te leggen hoe het kan dat hij bij de zoon geen 'stoornissen' kan ontdekken en
dat deze soms toch zo moeilijk reageert. Op deze wijze hoopt hij de druk van de zoon wat
af te halen. Veel verwacht hij er niet van: 'mocht dit al lukken dan zal het ongetwijfeld ver-
vangen worden door een ander soort crisisgedrag binnen het gezin'. Mogelijkheden om echt

35 Gezien deze kritiek is het niet verwonderlijk dat men het Buro met name als een eerstelijns
voorziening ziet. De financiering ervan zou dan ook binnen die sector gezocht dienen te wor-
den, zo voegde men daaraan toe. Dit laatste moet men, dunkt ons, vooral als een strategische
(niet oninteressante) opmerking beschouwen. Men realisere zich dat de RIAGG - althans de
afdeling Preventie - een van de meest stuwende initiatiefnemers vormde. De positie van de
RIAGG als tweedelijns instelling is uiteraard een argument om eventuele financiële gevolgen
van dit initiatief te voorkomen. Zoals altijd, het gaat om méér dan de hulpverlening inhoude-
lijk bezien.
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iets aan de problemen te doen werden niet gegeven, zodat in maart 1985 het contact werd
afgesloten.
In juni 1985 bezoekt de man het Buro Echtscheiding. Er volgt een gesprek met de maat-
schappelijk werkster, waarin de man vertelt dat zowel zijn vrouw als hij over een echtschei-
ding denken. Hij wil graag algemene informatie. In het bijzonder is hij geïnteresseerd in
de vraag hoe een goede regeling ten aanzien van zijn zoon te realiseren valt. Deze informa-
tie wordt gegeven en de maatschappelijk werkster probeert tevens een gezamenlijk gesprek
te arrangeren. Dat lukt niet.
Een maand later meldt de vrouw zich alleen op het Buro. Ook zij heeft een gesprek met
de maatschappelijk werkster. Beide ouders blijken inmiddels apart te wonen. De zoon ver-
blijft bij zijn moeder. De vrouw vertelt dat alle beslissingen omtrent de scheiding in geza-
menlijk overleg genomen zijn, alleen de man wil `gezamenlijke ouderlijke macht', maar
praat er niet over met haar. De maatschappelijk werkster legt daarop aan haar uit wat dit
formeel betekent en praktisch gezien kan inhouden. Ze nodigt hen nogmaals uit voor een
gezamenlijk gesprek. Ook deze keer lukt dit niet.
Noch de contacten met de JPD noch de eerder gesignaleerde problemen komen op het
Buro ter sprake. Uit de gegevens zoals op het Buro aanwezig, zou men afleiden dat het om
een soepele scheiding gaat met hoogstens een aantal onduidelijkheden omtrent de gezags-
voorziening.
Tijdens een later stadium van het onderzoek komt naar voren dat het echtpaar, sinds juli
1986, tevens contact heeft met een medewerker van het AMW. De huisarts van het gezin
had de medewerker gevraagd eens bij de vrouw langs te lopen. De man bleek inmiddels
weer terug bij de vrouw te zijn. 'Hij had een vriendinnetje gehad en toen dit afliep had hij
zich weer gemeld'. De vrouw is zeer onzeker hoe zij zich nu moest op stellen. Gewoon
doen alsof er niets gebeurd is? Aan de ene kant wil zij dit wel, maar aan de andere kant
gaat de man steeds zijn eigen gang. Zij heeft een baan en doet de huishouding, dat is lang-
zaam zo gegroeid en daarbij legt ze zich neer. Maar het vriendinnetje is net een stap te ver.
Tijdens de navolgende (twaalf) contacten bespreekt de maatschappelijk werker aan de hand
van concrete gebeurtenissen hoe de vrouw zich sterker en zelfstandiger kan opstellen tegen-
over de man. Deze zaken worden geoefend en later weer op hun merites bekeken. Aldus
heeft de vrouw vrij snel geleerd hoe zij grenzen voor zichzelf kan trekken, zonder bang te
zijn dat haar man telkens kwaad wordt. In eerste instantie waardeert haar man dergelijke
interventies niet erg blijkens een scheldpartij van hem op het buro. In een later stadium
lijkt ook de man, volgens de vrouw, de voordelen van deze andere manier van omgaan met
elkaar in te zien. Met deze stand van zaken wordt het contact begin 1987 afgesloten.

Het Medisch Opvoedkundig Buro en het Buro Echtscheiding
Vergelijking van het materiaal afkomstig uit de twee interviews met medewer-
kers van het MOB levert een beeld op dat nauwelijks afwijkt van dat van de
JPD. Verreweg het merendeel van de cliënten (80%) is al (geruime tijd) ge-
scheiden en de directe aanleiding tot aanmelding is meestal gelegen in proble- .
men van de kinderen zelf of onzekerheid aan de kant van de verzorgende ouder
inzake de opvoeding. Daarnaast komt een enkele keer een niet-verzorgende
ouder met de vraag hoe als ouder te kunnen blijven functioneren. Ook hier
weer voornamelijk contacten in de laatste fase van het scheidingsproces; contac-
ten tijdens de eerdere fasen komen betrekkelijk weinig voor. In feite beperkt
zich dit tot de zaken waarbij pas in de loop van de contacten besloten wordt tot
scheiding en de zaken die door de Raad voor de Kinderbescherming doorver-
wezen worden. Bij deze laatste gevallen onderneemt het MOB alsnog een po-
ging om door middel van gezamenlijk overleg het voogdij- en/of bezoekrege-
lingsconflict tot een oplossing te brengen. Een dergelijke poging kan eventueel
gevolgd worden door advies en rapportage, zonder dat daarbij overigens wordt
ingegaan op de achtergronden van de problemen. Deze aanpak is dus - anders
dan die van de JPD - minder diagnostisch van aard.

Hoewel beide respondenten door middel van contacten tussen beide instan-
ties redelijk goed op de hoogte zijn van de werkwijze van het Buro, beschikken
ze nauwelijks over concrete ervaringen om een oordeel over het Buro te kunnen
geven. Over het algemeen staan ze positief tegenover het experiment. Ze zien
het vooral als een aanvulling op hun eigen werk en dat van andere instanties.
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Kritiek is er op het Buro in zoverre het Buro te weinig aandacht heeft voor
diagnostiseren van het probleem: `dit is wellicht enigszins inherent aan de ser-
vicegerichtheid van het Buro, maar het zou bijvoorbeeld een van de dingen kun-
nen zijn waarbij andere instanties ingeschakeld kunnen worden'. Een kritiek die
in soortgelijke termen door ons ook in de kring van het LGV en de JPD verno-
men werd.

In het navolgende voorbeeld trachten vijf verschillende instanties, ieder vanuit
hun eigen perspectief, `het' probleem tot een oplossing te brengen. Het MOB
gaat vooral in op de relationele aspecten van de problematiek, de (kinder)rech-
ters en de Raad zijn primair gericht op de praktische regeling. Het Buro Echt-
scheiding neemt een tussenpositie in: men probeert via interventie ten aanzien
van de relationele conflicten een basis te leggen voor een praktische regeling.
We zien in deze geschiedenis duidelijk hoe groot de spanning kan zijn tussen
het juridisch en het hulpverleningsmodel.

In juni 1982 meldt een echtpaar (beide partners 33 jaar, twee dochters van 6 en 4 jaar) zich
aan bij het MOB. Het echtpaar is een jaar geleden gescheiden en er zijn problemen gere-
zen over de (onderling) afgesproken co-ouderschapsregeling. De ene week zijn de kinderen
bij de vrouw, de andere week bij de man. De vrouw vertelt dat de kinderen de laatste tijd
erg onrustig zijn en volgens haar komt dit doordat de kinderen zich telkens moeten aanpas-
sen aan een andere leefsituatie. Zij wil weliswaar een goede regeling, maar de huidige
vraagt te veel van de kinderen. De man daarentegen is van mening dat het om een gewen-
ningsperiode gaat, die nu eenmaal enige tijd vergt. Er volgen zes gesprekken.
Volgens de medewerker van het MOB gaat het om plezierige, goedwillende mensen, die
in alle redelijkheid naar een oplossing zochten. Beiden hebben de scheiding echter nog niet
verwerkt, voelen zich tekort gedaan en staan daarom (nog) wantrouwig tegenover elkaars
bedoelingen. De medewerkster brengt eerst onderscheid aan tussen de moeilijkheden bin-
nen de relatie als (ex-)partner en de problemen binnen de relatie als ouder. Na een inven-
tarisatie en bespreking van het wederzijds wantrouwen en de gronden waarop dit gebaseerd
is (het ex-partner aspect), gaat zij in op de problemen in de ouderrelatie. Ten slotte onder-
handelt ze over een nieuwe regeling van dat ouderschap. Het compromis dat gevonden
wordt, bestaat erin dat de kinderen eens in de 14 dagen een lang weekend bij de man zul-
len zijn.
Begin 1985 komt het echtpaar, na verzoek van de kinderrechter, bij de Raad voor de Kin-
derbescherming. De vrouw wenste een vermindering van de bezoekregeling en een formele
vastlegging daarvan. De kinderen reageren erg onzeker en zijn onrustig. Dit wordt volgens
haar veroorzaakt doordat de bezoekregeling te ruim is. De man daarentegen wil terug naar
de oorspronkelijke co-ouderschapsregeling. Naar zijn mening ligt de oorzaak veel meer in
de (te) lange tijd tussen de bezoeken. Tijdens een eerste inventarisatie bleken er op tal van
concrete onderdelen van de lopende regeling (inzake cadeautjes, bedtijden, hoe te reageren
op de kinderen) meningsverschillen te bestaan. In totaal blijken de ouders het op zestien
punten oneens te zijn. Deze hadden, volgens de medewerkster van de Raad, alle te maken
met de totaal verschillende opvoedingsstijlen die beide ouders hanteren; 'de• man is daarin
vrij los en de vrouw stelt veel meer regels'. Omdat de uitgebreidheid van de problemen in
feite een breder georiënteerde interventie vereiste dan door de Raad geboden kan wor-
den (deze dient zich immers te beperken tot het regelen dan wel adviseren), verwees de
medewerkster hen naar het Buro Echtscheiding.
Na telefonisch overleg met de pedagoge van het Buro wordt aldaar het contact voortgezet.
Op het Buro voeren de man en de vrouw in totaal tien gesprekken met de pedagoge. Zij
gaat, evenals het MOB, allereerst in op de problemen die beiden ten aanzien van elkaar
hebben. Zij laat zien hoe ver beiden uit elkaar staan. Daarna stelt zij hen voor de keuze
of door te gaan met elkaar proberen te veranderen of op basis en onderkenning van deze
verschillen een oplossing te zoeken. Beide ouders kiezen, na enig beraad, voor het laatste.
Tevens vraagt de man of de kinderen ook eens een keer kunnen komen praten. De peda-
goge honoreert dit verzoek onder de voorwaarde dat zij niets van het gesprek zal doorver-
tellen aan de ouders.
Tijdens het gesprek met de oudste dochter (inmiddels 10 jaar) komt naar voren dat voor
haar het belangrijkste is te weten waar ze aan toe is; die zekerheid ontbreekt. `Nu is er veel
ruzie en soms gaat wat afgesproken is gewoon niet door'. Verder zou ze wel iets vaker dan
nu het geval is naar haar vader willen. Een weekend bij haar moeder wil ze anderzijds ook
niet missen en daarom komt ze met het idee eens in de veertien dagen van vrijdagmiddag
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tot zaterdagmorgen en het andere weekend volledig bij haar vader. Verder pratend over
de verschillen tussen vader en moeder zegt de dochter daar geen problemen mee te heb-
ben: 'het gaat gewoon heel anders, maar als je dat weet is dat niet erg'. Het gesprek met
de andere dochter verloopt soortgelijk. Zij wil ook graag weten wat er nu gebeurt en niet
dat er telkens ruzie over is. Als zij mocht kiezen zou zij het liefste de ene week bij vader
en de andere bij moeder zijn: 'dat is het eerlijkst'.
Op basis van het inzicht van de beide ouders dat er een andere weg ingeslagen dient te
worden, worden er over dertien van de zestien verschillende geschilpunten eenduidige af-
spraken gemaakt. Over de omvang van de bezoekregeling raakt men het echter niet eens.
Op dat punt aangekomen verwijst de pedagoge het echtpaar terug naar de Raad.
Zowel de ouders als de medewerkster van de Raad zijn redelijk tevreden over het contact
met het Buro. Het meningsverschil t.a.v. de bezoekregeling blijkt echter ook voor de Raad
niet oplosbaar. De medewerkster heeft daarop een advies aan de kinderrechter opgesteld.
Zij is van mening dat gezien het niet-oplosbare meningsverschil de kinderen binnen de
huidige regeling te veel belast worden. Ze adviseert daarom een keer per veertien dagen
een dag van vrijdag 17.30 uur tot zaterdag dezelfde tijd. Daarnaast in de vakanties een
verblijf van vrijdag tot dinsdag en een contact op de verjaardag van de man. Zo hebben de
kinderen nog de zondag om wat 'op verhaal te komen' en 'naarmate de kinderen langere
tijd bij de vader zouden verblijven, lopen de spanningen alleen maar op'. De moeder moet
uiteindelijk de regeling kunnen hanteren, zo luidt de redenering die aan het advies ten
grondslag ligt. Dit advies wordt door de kinderrechter overgenomen. De man gaat daarop
in hoger beroep. Na een aantal gesprekken (te Leeuwarden, waar de zaak dient) komt men
tot de volgende voorlopige voorziening: de kinderen bezoeken de man van vrijdag 17.30 uur
tot zondag 13.00 uur, de vakanties en andere afspraken blijven conform het oorspronkelijke
advies. Er wordt een proefperiode van een half jaar opgelegd, waarbij de Raad van Gronin-
gen om een aanvullend rapport gevraagd wordt. De behandeling van dit rapport dient in
juni 1986 zijn beslag te krijgen. Tijdens een evaluatiegesprek in april 1986 op de Raad komt
naar voren dat beide ouders het nog niet eens zijn. De man is nu redelijk tevreden over
de regeling. 'gezien de omstandigheden is dit het meest haalbare'. De vrouw is van mening
dat de door de Raad geadviseerde regeling beter beviel: 'er waren toen minder spanningen
en de jongste heeft weer meer last van hoofdpijn'.

De afsluitende conclusie inzake de positie van de RIAGG kan betrekkelijk kort
zijn. De diversiteit van het binnen dit organisatieverband aangeboden hulpaan-
bod heeft tot gevolg dat in vergelijking met het Buro de interventie soms vroe-
ger maar veelal later in het proces gelokaliseerd moet worden. Duidelijk is dat
het Buro vanuit het RIAGG-perspectief zich concentreert op een fase waarin
hun hulp niet gevraagd wordt en in zoverre is hier geen sprake van overlapping.
De RIAGG richt zich met name op verticale aspecten van de problematiek.
Men plaatst deze niet zozeer in het kader van de scheiding op zich maar in een
breder en algemener ontwikkelingsperspectief. Dit verschil in oriëntatie vormt
de basis voor de kritiek vanuit bepaalde onderdelen binnen de RIAGG op het
functioneren van het Buro. Men vindt dat op het Buro de scheiding te zeer als
een zelfstandig en geïsoleerd gegeven wordt beschouwd. Vanuit de eigen invals-
hoek is de buro-aanpak te beperkt en zou men de scheiding meer binnen het
levensperspectief van de personen moeten plaatsen.

4.3.3 De Fiom

De rol van de Fiom bij echtscheiding
Hoewel dat niet in de afkorting zichtbaar is geworden, heeft de Fiom onder in-
vloed van de maatschappelijke ontwikkelingen haar oorspronkelijke aandachtsveld - de
zorg voor (aanstaande) ongehuwde moeders - verbreed naar dat van de rela-
ties, zwangerschap en (alleenstaand) ouderschap in het afgelopen decennium
gewijzigd (Van Delft e.a., 1988, pp. 94 e.v.). Daarmee is ook de scheidingspro-
blematiek in principe in het blikveld gekomen. Wederom dus een hulpaanbod
dat niet specifiek gericht is op de echtscheiding in enge zin, doch op bepaalde
gevolgen daarvan. Op grond daarvan zou men verwachten dat hun betrokken-
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heid voornamelijk in de laatste fase plaatsvindt. Gegevens uit ander onderzoek
waaruit kan blijken of deze veronderstelling juist is en waaruit de omvang en
aard van de betrokkenheid nader tot uiting komt, zijn ons niet bekend. Het eni-
ge dat ons ter beschikking staat, is informatie afkomstig uit de door de Fiom
gehanteerde registratie van hun werkzaamheden.

Volgens die registratie hebben zich in 1985 306 cliënten aangemeld. In 94 ge-
vallen betrof het vragen inzake zwangerschap, in 203 zaken vragen rondom al-
leenstaand ouderschap, terwijl in negen gevallen andere kwesties centraal ston-
den. Naar verwachting bevinden zich de echtscheidingscontacten in de tweede
categorie. Slechts schattenderwijs valt dat aandeel te becijferen via gebruikma-
king van probleemomschrijvingen in de registratie. De ondergrens bestaat uit de
zaken waarbij echtscheiding in ieder geval een rol speelt (bv. omgangsregeling,
praktische en emotionele problemen rondom scheiding); in totaal 12% (37
zaken). De bovengrens kan worden vastgesteld door ook zaken mee te tellen
waarbij het min of meer waarschijnlijk is dat scheiding een rol speelt. Bijvoor-
beeld bij contacten inzake `huisvesting' of `realisering van het alleen ouder zijn'.
Dan loopt het scheidingsaandeel in de caseload op tot 35% (107 zaken). Wan-
neer we deze cijfers relateren aan het aantal scheidingen in het arrondissement
Groningen - waarbij het aantal scheidingen met minderjarige kinderen het refe-
rentiepunt is - komen we tot de bevinding dat het Fiom in minimaal 5% en in
maximaal 14% van die scheidingen bemoeienis heeft. Op het totaal van het aan-
tal scheidingen is dit respectievelijk 3% en 9%.

Uit het interview met de coordinator blijkt dat er twee vormen van hulp
worden aangeboden. In de eerste plaats kan men als hulpvrager deelnemen aan
themagerichte gespreksgroepen onder begeleiding van medewerkers. In de
tweede plaats zijn er individuele hulpverleningscontacten mogelijk. Inhoudelijk
gezien richten de contacten zich, voor zover het echtscheiding betreft, voorna-
melijk op het geven van praktische informatie en advies, het verwerken van de
scheiding en het leren omgaan met de nieuwe situatie. Dit wordt vooral ge-
plaatst in een individueel ontwikkelingsperspectief.

Contacten in de fase voorafgaand aan de scheidingsbeslissing (fase 1 en fase
2) komen niet voor en die in fase 3 zijn er in beperkte mate (ongeveer 25%).
Verreweg de meeste mensen melden zich enige of langere tijd nadat de schei-
ding heeft plaatsgevonden. Het zijn voornamelijk vrouwen, al zijn er aparte
groepen voor vaders. Contacten met paren komen sporadisch voor.

Op basis van deze gegevens laat zich de verwachting formuleren dat het
Fiom en het Buro Echtscheiding nogal verschillende vormen van hulpaanbod
belichamen. In termen van ons schema moet de betrokkenheid van de Fiom bij
echtscheiding achter in fase 3 en in fase 4 gelokaliseerd worden. De hulp is in-
houdelijk gezien persoonsgericht en zowel praktisch als communicatief van aard.

De Fiom en het Buro Echtscheiding
Voor zover valt vast te stellen heeft zich de laatste jaren geen verandering in
caseload voorgedaan, aldus de coordinator van de Fiom. Noch het aantal zaken
waarbij echtscheiding min of meer een rol speelt, noch de aard daarvan heeft
zich naar zijn zeggen gewijzigd. Verwijzing naar het Buro heeft zich naar zijn
weten niet voorgedaan en uit onze registratie blijkt dat geen van de in het on-
derzoek betrokken cliënten contact met het Fiom heeft gehad.

36 In geval van een problematisch verlopende omgang met kinderen kunnen er gezamenlijke
gesprekken plaatsvinden, maar doorgaans willen de betrokkenen dan geen onderling contact
meer.
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De coordinator bleek* goed op de hoogte van de doelstelling en de werkwijze
van het Buro. Een positieve functie wordt het Buro toegedacht ten aanzien van
het in onderling overleg treffen van regelingen tijdens de scheiding. `Alleen dat
is iets wat onze cliënten niet (meer) willen. Veelal is dat een gepasseerd station;
men is bezig een nieuw leven op te bouwen en daar past de ex-partner niet in'.
Overigens is men volgens hem bij het Fiom van mening dat het Buro er te vaak
van uitgaat dat er geen belangenconflicten zijn en te snel afstevent op onderling
overleg; `het is soms beter eerst de ongelijkwaardige positie weg te werken en
dat kan het beste door een advocaat of een hulpverlener voor de achtergestelde
alleen' 37

Aard van de hulp en het tijdstip waarop deze binnen het verband van de
Fiom plaatsvindt, leiden er ons inziens toe dat men moet vaststellen hier met
twee verschillende vormen van hulpaanbod van doen te hebben. Fiom beweegt
zich nauwelijks op het terrein van de scheiding en het scheidingsproces en het
Buro Echtscheiding besteedt nagenoeg geen aandacht aan de vormgeving van
het leven `na de scheiding'. Alles wijst erop dat beide vormen een ander terrein
bestrijken en los van elkaar functioneren.

4.3.4 De Raad voor de Kinderbescherming

De rol van de Raad bij echtscheiding
De Raad voor de Kinderbescherming kan op drie verschillende manieren bij
echtscheiding betrokken raken. In de eerste plaats ten behoeve van het innen
en doorbetalen van alimentatie voor de kinderen. In de tweede plaats verleent
de Raad informatie en advies aan individuen die vragen hebben over of proble-
men met het regelen van de echtscheiding of met de daaruit voortvloeiende pro-
blemen. In de derde plaats komen er vragen omtrent de gezagsvoorziening en
de bezoekregeling; deze vormen de hoofdmoot. Deze taak krijgt voornamelijk
gestalte via het spreekuur. De betrokkenheid van de Raad reikt het verst wan-
neer de rechter de Raad om advies vraagt inzake voogdij- en bezoekregelings-
conflicten. Op de derde vorm zullen we ons hier concentreren, gelet op de daar-
uit voortvloeiende werkzaamheden.

In het arrondissement Groningen kan de omvang van deze derde vorm van
betrokkenheid geschat worden op 15 à 20% van de echtscheidingen met min-
derjarige kinderen (Griffiths en Hekman, 1985, p. 78). Het gaat dan meestal om
(zeer) problematische zaken, waarbij de scheidenden niet zelfstandig tot een op-
lossing kunnen komen 38 In eerste instantie zal de_ Raad proberen, door middel
van gesprekken met beide ouders tegelijkertijd, een compromis te realiseren.
Lukt dit niet, hetzij omdat de ouders weigeren samen te praten, hetzij omdat zij
niet tot een compromis zijn te bewegen, dan gaat de Raad over tot het inwin-
nen van informatie en het uitbrengen van een advies aan de rechter.

37
Hierbij tekenen we volledigheidshalve aan dat de visie van het Fiom met betrekking tot het
experiment nagenoeg gelijk is aan die van het AMW. Ook hier het gevoel dat men te laat bij
het initiatief betrokken is. Men deelt eveneens de mening dat hiaten in de eerste lijn beter via
deskundigheidsbevordering aldaar dan door het creëren van een nieuwe instantie kunnen
worden opgevuld.
Dit gegeven vormt de achtergrond van het feit dat de Raad een van de initiatiefnemers tot de
oprichting van het Buro Echtscheiding was. Vroegtijdig contact waarbij het achterliggende re-
lationele aspect expliciet de aandacht zou krijgen, vormt vanuit de Raad gezien een tweeledige
aanvulling op hun 'eigenlijke' hulpaanbod.
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Gegeven de omvangrijke aandacht die Griffiths e.a. besteed hebben aan de
positie en het functioneren van de Raad, kunnen we hier volstaan met een type-
ring van de interventies aan de hand van onze criteria. Wat betreft de fase be-
vindt het zwaartepunt van de interventie zich op het eind van fase 3 (scheiden)
en fase 4 (verwerking). Inhoudelijk bezien bevindt de Raad zich op het snijpunt
van strikt juridische interventie en hulpverlening; tussen `dwang' en `vrijwillig
overleg'. Aansluitend op de kwalificatie van Griffiths en Hekman, die de werk-
wijze van de Raad als typisch normatief beschouwen, moet de interventie als
primair horizontaal geschetst worden. Het betreft het zoeken naar werkbare
regelingen binnen de grenzen van het juridisch kader.

Afgaande op de schriftelijke enquête heeft in 1985 elke medewerk(st)er ge-
middeld met 40 nieuwe cliëntsystemen contact gehad. Daarbij speelde in iets
meer dan de helft echtscheiding een min of meer centrale rol. Dit cijfer wijkt
niet af van de eerdere jaren, zo zei men en in dat opzicht heeft de komst van
het Buro Echtscheiding geen verandering gebracht. Doorgaans zijn de proble-
men dusdanig geëscaleerd (aldus de informanten) dat vrijwillige hulpverlening
niet meer helpt en zien de cliënten niets meer in een verwijzing. `De Raad
vormt nu eenmaal het sluitstuk, wij zitten aan het eind van de mogelijkheden en
alles is vaak al geprobeerd'. Vandaar ook het geringe aantal door de Raad
gedane verwijzingen naar het Buro (3% van de zaken) 39

Het aantal zaken waarvan bekend is dat er tevens contact met het Buro ge-
weest is, bedraagt 5%. Dit cijfer stemt vrijwel overeen met hetgeen afgeleid kon
worden uit het door ons uitgevoerde registratie-onderzoek op het Buro. Al met
al kan het aantal scheidingen waarbij er contacten met beide instanties (ge-
weest) zijn, geschat worden op 5 à 10% van de door de Raad in behandeling
genomen zaken. Extrapolerend naar het totaal aantal scheidingen met minder-
jarige kinderen in het arrondissement Groningen, betekent dit een dubbelzijdige
betrokkenheid van naar schatting 2%. We kunnen dus concluderen dat de over-
lap tussen beide instanties wat betreft hun cliëntenbestand zeer gering is.

De Raad en het Buro Echtscheiding
Ook nu weer geven de antwoorden op onze vraag naar de betekenis die men
het Buro Echtscheiding toekent, inzicht in de verschillen tussen beide vormen
van hulp. Centraal lijkt daarbij het verschil in dwingende kracht die beide in-
stanties kunnen aanwenden. Waar het beroep op het Buro berust op vrijwillig-
heid, beschikt de Raad over haar wettelijke bevoegdheid om advies aan de rech-
ter uit te brengen en op die wijze conflicten dwingend te beslechten. Medewer-
kers die zich tot een oordeel in staat achten, kennen het Buro een positieve be-
tekenis toe met betrekking tot het verstrekken van informatie en advies, het be-
handelen van relationele conflicten en het bespreken van alle gevolgen van de
scheiding. Vraagtekens worden vooral geplaatst wanneer het om conflictoplos-
sing en verwerking van de scheiding gaat. Voor het eerste is naar de mening
van de betrokkenen toch een grotere mate van `dwang' nodig, die het Buro nu
eenmaal niet kan aanwenden; het tweede vergt meer langdurige contacten dan
bij het Buro mogelijk is.

Werkwijze, mogelijkheden en beperkingen van de Raad worden in het navol-
gende voorbeeld duidelijk zichtbaar. Enerzijds lijkt de dwang die de Raad kan
uitoefenen (tegen de achtergrond van de rechterlijke uitspraak) inzake de reali-

39 Hierbij wordt aangetekend dat een verwijzing alleen dan plaatsvindt als betrokkenen in een
vroeg stadium van het scheidingsproces contact met Raad opnemen en als ze bereid bleken
samen naar het Buro te gaan.
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sering van concrete regelingen, van groot belang. Anderzijds is het moeilijk de
achterliggende problemen werkelijk tot een oplossing te brengen. De functie
van het Buro is in dergelijke gevallen een aanvullende.

In juli 1984 is de vrouw zonder enig overleg met haar man het huis uitgegaan met haar
twee kleine kinderen. Zij vond onderdak bij het Blijf van mijn Lijf-huis. De beide partners
hebben sindsdien alleen contact met elkaar gehad via beider advocaten. De man is sterk
gekant tegen de op handen zijnde scheiding. Er blijken op allerlei gebieden ernstige conflic-
ten te bestaan. Met name de voogdij- en de bezoekregeling zijn problematisch. Zo wenst
de man de voogdij over het jongste kind, de vrouw wil dit absoluut niet. De rechter vraagt
dan ook de Raad om inzake deze twee aspecten te adviseren.
Het eerste contact met de Raad vond plaats in oktober 1984. De maatschappelijk werkster
van de Raad is eerst een aantal keren met beiden apart gaan praten. Zij stuurde daarbij
aan op het voeren van een aantal gezamenlijke gesprekken. Dit lukte, maar het vierde
gezamenlijke gesprek liep uit op een handgemeen tussen de partners. Het gevolg was dat
de vrouw de gesprekken niet meer voort wenste te zetten. Toen is een tweede maatschap-
pelijk werker van de Raad erbij betrokken. Beiden voerden elk apart, hij met de man en
zij met de vrouw, een aantal gesprekken ten einde toch een gezamenlijk overleg te realise-
ren. (Ook werd er een aantal keren met de kinderen gesproken.)
In april 1985 konden de gezamenlijke gesprekken weer starten, vooral omdat de vrouw zich
op het standpunt stelde dat de man de vader was en bleef en hij daarom ook recht had op
contact met zijn kinderen. De gesprekken verliepen uiterst moeizaam. De man was bijzon-
der boos en kon de scheiding niet accepteren; de vrouw wilde wel tot concrete regelingen
komen, maar voor een verzoening was het voor haar veel te laat. In april 1985 zou de zaak
weer voor de rechter dienen en het lukte de Raad een proefregeling te bewerkstelligen. De
kinderen zouden bij de vrouw blijven en de man zou de kinderen één keer in de veertien
dagen een dag op bezoek krijgen. Tijdens de zitting heeft de rechter deze proefregeling on-
der begeleiding van de Raad overgenomen en de voogdij over beide kinderen definitief aan
de vrouw toegewezen. In oktober 1985 zou dan een definitieve bezoekregeling worden vast-
gesteld..In die periode is er nog een aantal aparte gesprekken met de Raad geweest. Na
de zomer bleek er in de praktijk een regeling te zijn ontstaan waar beide ouders vrede mee
konden hebben. Deze regeling is bekrachtigd door de rechter.
Volgens de medewerkers van de Raad lag de kern van de problemen in het niet accepteren
van de scheiding door de man. Daarom probeerde hij alle vormen van regelingen te voor-
komen; een regeling betekende immers een scheiding. Door nu de man telkens weer met
de feiten te confronteren, te laten zien dat hij wel moest, lukte het-een regeling van de
grond te krijgen. In feite een proces van verwerking en acceptatie dat zijn tijd moet heb-
ben; tijd waarin de man de achterstand die hij t.o.v. zijn vrouw in het scheidingsproces had,
kon inlopen. Tijdens deze contacten heeft de man, zonder medeweten van de Raad, een
gesprek gehad met de jurist van het Buro Echtscheiding. Dit gesprek vond in juni 1985
plaats. De man had problemen met de verdeling van de boedel en de regeling van de fi-
nanciën. Hij had bepaalde toezeggingen gedaan en wilde daarop terugkomen. De jurist is
daarop ingegaan en heeft een aantal nieuwe voorstellen gedaan. In dat contact kwamen de
problemen met de kinderen eveneens naar voren. Maar aangezien dit bij de Raad lag, is
de jurist daarop niet verder ingegaan.
Tijdens het telefonisch interview met de man, in het kader van het evaluatie-onderzoek,
geeft de man aan dat de situatie nog geenszins soepel is. Hij heeft zich neergelegd bij de
scheiding en de getroffen regelingen met betrekking tot de kinderen. `Dat valt mee nu',
luidt zijn mening. De procedure over de boedel en de alimentatie loopt echter nog steeds.
Het is in handen van de advocaten, uitzicht op een oplossing is er nog niet.

4.3.5 De Advocatuur

De rol van de advocaat bij echtscheiding
De positie van de advocaat als ambtshalve betrokkene bij de afhandeling van
scheidingsvraagstukken is in de eerdere publikatie beschreven (Hekman en
Klijn, 1986, pp. 47 e.v.). Op grond van hetgeen daar vermeld is kan hier vol-
staan worden met een korte typering van diens interventie. Qua fase ligt het
zwaartepunt van de bemoeienis in fase 3 en fase 4. Qua inhoud is er sprake van
primair praktische (horizontale) interventie.
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De advocatuur en het Buro Echtscheiding
Meer dan enige andere `derde' opereert de advocatuur in de vroege beslissings-
fase van het scheidingsproces en vormt daardoor de meest belangrijke 'tegen-
hanger' van het Buro. Qua fase is er derhalve sprake van een zekere mate van
overlappend hulpaanbod. Ook qua inhoud is daarvan ten dele sprake.

Meer specifiek dan bij de overige derden het geval is, zijn we in staat ge-
weest de inhoud van de interventie van beide vormen van hulp te traceren.
Door analyse van 23 scheidingssituaties is nagegaan wat door beide in die situa-
tie is gedaan en of de interventie van het Buro de situatie zodanig heeft beïn-
vloed dat het verdere verloop van de zaak zelf - en daarmee dus ook het werk
van de advocaat - gewijzigd is.40

In onze eerste publikatie hebben we ons beperkt tot het schetsen van het
beeld inzake de door advocaten ervaren invloed. Geconstateerd werd dat de
advocaat vaak niet op de hoogte was van voorgaand contact met het Buro; `het
Buro in de schaduw van de advocatuur', zo typeerden wij die situatie. In onge-
veer een derde deel van de concrete gevallen vermoedde men dat dit contact
van invloed was geweest op de situatie. Overigens liet een dergelijk contact hun
werk tamelijk onaangeroerd, zo zei men, daarbij hoogstwaarschijnlijk doelend
op de proceshandelingen die ze moeten verrichten. De inherente beperking die
aan dit oordeel kleeft, is evident. Zowel op grond van feitelijk gebrek aan ken-
nis omtrent hetgeen zich voorafgaande aan het bezoek ten kantore heeft voor-
gedaan als op basis van het eigen beroepsperspectief, kan aan een dergelijk
beeld geen objectieve status worden toegekend. Het verdient aanvulling door de
overige informatie - die omtrent de aanmeldingssituatie op het Buro, de dos-
sierinformatie over de interventie, de telefonische enquête - in ogenschouw te
nemen. Die correctie onzerzijds is - het kan niet ontkend worden - geen strikt
objectieve (in de zin dat deze door anderen dan wij herhaald kan worden); het
is een meer gesystematiseerd en vanuit een buitenstaandersperspectief gegeven
oordeel.

Volgens onze beoordeling is er in meer dan de helft (14 zaken) sprake van
enige tot beduidende positieve invloed van de burohulp op de verdere werk-
zaamheden van de advocaat. Een naar verhouding sterke invloed treffen we aan
in die gevallen waar het burocontact voorafgaat aan het bezoek aan de advocaat
en er tevens sprake is van een complexe interventie. Wanneer men op het Buro
erin geslaagd is de relationele posities van betrokkenen voor elkaar te verduide-
lijken, lijkt dit betrekkelijk eenvoudige scheidingen voor de advocaat tot gevolg
te hebben. Interventies die gericht zijn op het door (een van) beiden accepteren
van de situatie, omdat er toch verder niets aan te doen valt, leidt dan tot een
matigende invloed op het werk dat de advocaat vervolgens nog moet verrichten.
Niet zozeer op het vlak van de regelingen of afspraken, maar in de zin dat de
advocaat de dempende functie ten aanzien van een potentieel agerende partij
niet meer zelf hoeft te vervullen. In twee gevallen was sprake van een duidelijk
negatieve invloed van het Buro. In die gevallen werd door een onjuiste schatting
van de situatie in feite het proces bemoeilijkt. In zeven scheidingen konden we
geen invloed van het Buro traceren.

In overeenstemming met de opzet van de voorafgaande schetsen, presenteren
we ter illustratie van onze bevindingen enkele voorbeelden. We beginnen met
een situatie waarin op het Buro veel werk verzet is (een complexe interventie),

40 Invloed via een interventie betekent niet dat die interventie specifiek voor het Buro is. Infor-
matie van strikt juridische aard (bv. over alimentatienormen en die inzake de voogdij) kunnen
het verdere verloop duidelijk bepalen, doordat men nu weet wat men kan doen.
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terwijl vervolgens de advocaat zonder enige informatie daaromtrent contact
heeft met de betrokkenen. Vanuit het gezichtspunt van de advocaat heeft het
contact met het Buro weinig betekenis gehad; het lag volgens hem/haar alle-
maal zo simpel dat elke advocaat deze scheiding tot een goed einde had weten
te brengen (zo lijkt de gedachtengang). De werkelijkheid was echter gecompli-
ceerder.

Het betreft een echtpaar met een dochter van 16 jaar. De scheidingsbeslissing blijkt bij de
komst op het Buro nogal problematisch te zijn. De man wil scheiden, de vrouw niet. De
man wil over de gevolgen van de scheiding praten, maar de vrouw over de beslissing zelf.
Over de consequenties van de scheiding is door beiden nog niet gepraat, wèl over de schei-
ding zelf, maar dat leidde telkens tot niets.
Op het Buro hebben beiden eerst een gesprek met de maatschappelijk werkster. De ver-
schillen in standpunten komen daarin duidelijk tot uiting. De maatschappelijk werkster stelt
een aantal gezamenlijke gesprekken met de psycholoog voor met als doel om tot een defi-
nitieve beslissing te komen. Daarmee gaat het echtpaar akkoord. In een tweetal gesprekken
met de psycholoog en de maatschappelijk werkster legt de man uit waarom hij wil scheiden
en de vrouw komt tot het inzicht dat er gezien de situatie niets anders opzit dan zich erbij
neer te leggen. Vanzelfsprekend gaat dit met de nodige emoties gepaard. Nu de beslissing
tot scheiden definitief is geworden, wordt er vervolgens verder gepraat over hoe men na
de scheiding met elkaar om wenst te gaan (de `herdefiniëring van de relatie'). Wat kan nog
wel en wat niet meer. Ten slotte worden daarover concrete afspraken gemaakt.
Nu de relationele zaken min of meer tot een oplossing gebracht zijn, kan men gaan denken
over de concrete gevolgen van de scheiding. Daarvoor volgen twee gesprekken met de jurist
en de maatschappelijk werkster. Hieruit resulteren afspraken omtrent de huisvesting, de
alimentatie, de boedel en de financiën. Ook de gezags- en bezoekregeling komt ter sprake
en daarvoor wordt de orthopedagoge ingeschakeld. Zij bespreekt, wederom samen met de
maatschappelijk werkster, de gevolgen ten aanzien van de 16-jarige dochter. Bij wie zij zal
blijven wonen en hoe de omgang geregeld gaat worden. Beide ouders blijken een voortzet-
ting van de gezamenlijke ouderlijke macht het meest wenselijk te vinden. Over alle onder-
delen zijn er nu afspraken gemaakt en het echtpaar wordt voor de verdere afhandeling naar
een advocaat verwezen.
De advocaat vertelt desgevraagd in het mondeling interview dat beiden bij hem kwamen
met de wens te scheiden. Er blijken geen conflicten te zijn, zodat voor een procedure op
gemeenschappelijk verzoek gekozen wordt. Over de invloed van het Buro zegt de advocaat:
'Ze vertelden op het Buro te zijn geweest en dat daar een aantal afspraken gemaakt was.
De zaak lag echter zo eenvoudig dat voor zover er van invloed door het Buro sprake is,
zij tamelijk irrelevant is geweest'. Het verloop van de procedure is soepel en snel. Na één
maand is het echtpaar officieel gescheiden.
Beide ouders blijken een half jaar later tevreden te zijn over het verloop van de scheiding
en over de rol die het Buro daarbij gespeeld heeft. Nieuwe problemen zijn er niet ontstaan.

Een situatie waarin naar onze mening sprake is van enige mate een positieve
invloed van het Buro op het verdere verloop van de procedure is de navolgende.
De hulp van het Buro bestond uit het geven van informatie en advies op zuiver
praktisch niveau, gevolgd door een verwijzing naar de advocaat. De advocaat
signaleert wel de onderliggende conflicten, maar gaat daar niet op in en weet
de zaak redelijk vlot af te handelen. Door ons ondervraagd, veronderstelt hij in-
vloed van het Buro daar waar zij niet is (de besluitvorming) en ziet geen invloed
daar waar zij wel is (procedure en alimentatie). De man geeft aan in een onge-
lukkige situatie te zijn terechtgekomen. Hij is tevreden over de rol van het Buro
en is van mening daarmee te zijn opgeschoten. Ook de advocaat heeft het niet
slecht gedaan, zo zei hij ons. Toch kunnen we vanuit ons perspectief niet zeggen
dat de bijdrage van het Buro duidelijk positief effect heeft gehad op het verloop
van de scheiding. De procedure is snel en vlot verlopen, maar of hiermee ook
het doel bereikt is dat in de doelstelling besloten ligt, lijkt ons niet overtuigend
het geval. De problemen en conflicten lijken immers nog geenszins van de baan.

Bezien we de scheiding van een echtpaar met drie meerderjarige kinderen. Man en vrouw
melden zich samen aan bij het Buro. De vrouw komt voor 'scheidingspapieren' en haar
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man is meegekomen. Zij wil scheiden, hij heeft zich daarbij neergelegd. Ze hebben daar
een enkele keer met z'n tweeën over gesproken. 'We willen als vrienden uit elkaar', zo zegt
de vrouw.
Op het Buro vindt er eerst een gesprek met de maatschappelijk werkster plaats en ver-
volgens een met de maatschappelijk werkster en de jurist. Tijdens deze gesprekken worden
de praktische zaken rondom de scheiding en de procedure mogelijkheden doorgenomen.
Op de scheidingsbeslissing zelf en hoe deze genomen is, wordt verder niet ingegaan.
Even na het laatste gesprek op het Buro gaan beiden samen naar een advocaat. De advo-
caat vertelt daarover het volgende: 'Direct in het begin van het contact bleek dat de man
niet wilde scheiden, maar hij had zich er bij neergelegd en dan moest het ook maar netjes.
Daarom wilden ze een procedure op gemeenschappelijk verzoek. De vrouw ging wat betreft
de gevolgen van de scheiding in alles akkoord met wat de man wilde. Ze was bang dat de
man dwars zou gaan liggen en zij was het uiteindelijk die wilde scheiden vanwege een ande-
re relatie. Ik had het beter gevonden wanneer ze niet via een gemeenschappelijk verzoek
waren gescheiden, want eigenlijk lagen er nogal wat onderhuidse spanningen'. De advocaat
kent het Buro enige invloed toe op het punt van de scheidingsbeslissing: 'Wellicht zijn wat
dat betreft een aantal problemen van de man gereguleerd, dat hij zich heeft kunnen neer-
leggen'. Op het concrete terrein is er volgens de advocaat geen invloed van het Buro uit-
gegaan. Het verloop van de procedure was verder normaal.
Uit het telefonische interview met de man (de vrouw was niet bereikbaar) komt naar voren
dat de man nogal kwaad en teleurgesteld is. Hij werd wel gedwongen het met de scheiding
eens te zijn. Zijn vrouw wilde vrij zijn, maar nu woont ze samen met een kennis van hen
beiden. Op het Buro zijn deze zaken niet besproken. Wel de alimentatie voor de vrouw en
de keuze voor de te volgen procedure. 'Dat was prettig, want zodoende wist je wat je bij
de advocaat te wachten stond'. Op dit moment zit de man met het probleem rond de ali-
mentatie voor zijn ex-vrouw. Hij betaalt een onderhoudsbijdrage aan de Sociale Dienst,
maar de kennis verdient zelf en daar komt de bijstand voor zijn ex-vrouw dus nog over-
heen. De man heeft het er erg moeilijk mee en is overspannen geraakt. Hij heeft het ge-
voel dat hij moet betalen voor iets waaraan hij 'geen schuld' heeft. Bovendien hebben de
beide anderen een 'dik inkomen'. Intussen heeft hij een andere raadsman in de arm geno-
men om over die alimentatie te praten. De afloop is onbekend.

In zes zaken constateerden wij geen invloed op het verloop van de procedure.
Dit betreft vooral zaken waarbij het contact met het Buro gelijktijdig met het
contact met de advocaat plaatsvindt. Verder betreft het zaken waarbij de hulp-
vraag uitsluitend op het psychosociale terrein ligt.

In april 1985 gaat een man naar de advocaat. Hij en zijn vrouw leven al twee jaar niet meer
bij elkaar en hij wil nu scheiden. Er zijn problemen over de alimentatie, de bezoekregeling
en de gezagsvoorziening met betrekking tot hun dochter van 14 jaar. Aan het eind van de
maand komt de man op het Buro. Zijn advocaat heeft een alimentatieberekening gemaakt
en nu wil de man graag het oordeel van een buitenstaander hierover. Er volgt een gesprek
met de jurist van het Buro, waarin globaal een berekening van de alimentatie wordt ge-
maakt. Daarnaast komt de gezagsregeling ter sprake en de jurist informeert de man over
de mogelijkheden.
Uit de telefonische enquête - een klein half jaar later - blijkt dat er nog steeds conflicten
rondom de alimentatie bestaan. De man vertelt dat de vrouw meer wil. Zij is met de schei-
ding akkoord gegaan, mits er een redelijke alimentatie tegenover zou staan. In de voorstel-
len van de man en zijn advocaat komt dit vooralsnog niet tot uiting, is haar mening. Daar-
naast wil de man graag voortzetting van de ouderlijke macht over de dochter. Er zijn nogal
wat zaken in de opvoeding waar de man het niet mee eens is en hij wil een 'stevige lepel
in de pap'. Zijn vrouw vindt dat onterecht, want hij zou zich in de loop der jaren ook nooit
om 't kind bekommerd hebben. 'Zo'n reactie is van haar wel begrijpelijk, ze is nogal hyste-
risch', repliceert de man op zijn beurt. Met het Buro is de man 'wel wat' opgeschoten, ten
minste praktisch gezien. Hij zat nog wel met veel emotionele punten, waarvan de hoofd-
moot door het gedrag van zijn vrouw gevormd wordt. 'Maar we gaan binnenkort samen
naar het Buro om daarover en over de voogdij te praten'.
Het interview met de advocaat is in januari 1986. De procedure is dan nog niet afgesloten.
'Het verloop is nogal traag. Vooral het regelen van de alimentatie kost veel werk en tijd
en gaat met nogal wat emoties gepaard. Voor de problemen rond de omgangsregeling heb
ik naar het Buro Echtscheiding verwezen. Veel heb ik daar niet van gemerkt, want de
vrouw van mijn cliënt wilde niet mee'. Uit het materiaal wordt niet duidelijk wanneer deze
verwijzing gedaan is. Vermoedelijk wist de advocaat niets over het contact van de man met
het Buro naar aanleiding van de door hem opgestelde alimentatieregeling.
Op het Buro zijn beide betrokkenen echter niet meer geweest.
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Van enige invloed op het verloop van de procedure is hier, dunkt ons, geen
sprake. Er liggen tamelijk veel conflicten en het Buro heeft daar niets aan kun-
nen doen. De interventie beperkte zich tot het herhalen van informatie; tot een
oplossing of doorbraak heeft het niet geleid.

Ter afronding een voorbeeld van een situatie waarin de interventie van het
Buro een verslechtering van de situatie tot gevolg heeft gehad. Een dergelijke
gang van zaken troffen we in twee zaken in ons bestand aan.

Man en vrouw komen met een vraag over huisvesting op het Buro. Tijdens het gesprek op
het Buro komt naar voren dat de vrouw wil scheiden, de man eigenlijk niet, maar hij heeft
zich erbij neergelegd. Het echtpaar heeft dan ook al een aantal gesprekken met een advo-
caat gehad, waarin over de meeste zaken afspraken zijn gemaakt. Nu is het wachten op een
geschikte woonruimte, liefst in dezelfde buurt. Ze hadden van het Buro gehoord en wilden
weten of het Buro wellicht mogelijkheden wist.
Alvorens hierop in te gaan, wordt de achtergrond van de scheidingsbeslissing besproken en
het echtpaar wordt gewezen op de mogelijkheid van een gesprek met de psycholoog daar-
over. De man voelt daar wel voor. De vrouw stemt na enige aarzeling toe. Er wordt een
afspraak gemaakt en vervolgens gaat het gesprek over de huisvesting.
Een week later volgt het gesprek met de psycholoog. Het blijkt dat de man hoge verwach-
tingen heeft. Eigenlijk hoopt hij dat zijn vrouw door deze gesprekken op haar beslissing zal
terugkomen. Al gauw wordt echter duidelijk dat deze hoop niet realistisch is. De vrouw wil
wel een toelichting geven, maar blijft bij haar beslissing. En de psycholoog wil de vrouw
ook niet op andere gedachten brengen. De man zegt daarop niet meer geïnteresseerd te
zijn.
Het gevolg is dat de contacten met het Buro worden verbroken en elk nu een eigen advo-
caat in de hand neemt. Tijdens het telefonische interview blijken er over allerlei onderdelen
ernstige conflicten te zijn ontstaan.
Hoewel de handelwijze van het Buro overeenkomstig de beleidslijnen is verlopen, lijkt het
in dit geval een averechtse werking te hebben gehad. Wellicht werd de onderliggende pro-
blematiek voor de betrokkenen duidelijker, voor de advocaat veranderde een 'redelijke'
scheiding in een conflictueuze.

Nogmaals, het vaststellen van de betekenis van de door het Buro gegeven hulp
bij de oplossing van scheidingsproblemen is geenszins een eenvoudige zaak.
Duidelijk is wel dat men daarvoor zeker niet kan afgaan op informatie van een
van de betrokken derden afzonderlijk. Elk heeft slechts zicht op een of een aan-
tal deelaspect(en), waarbij de betekenis van elk aspect nogal kan variëren gedu-
rende het scheidingsproces. Dat interventies als door het Buro gepraktiseerd
onder bepaalde condities positieve invloed kunnen hebben op het verloop van
de scheiding en daarmee ook op de werkzaamheden van de advocaat, lijkt in
het voorgaande minstens aannemelijk gemaakt. Dat is met name dan het geval
als de scheidenden het sterk met elkaar oneens zijn en men er op het Buro in
slaagt via een complexe interventie duidelijkheid in de situatie te brengen om
vervolgens de juridische afhandeling in handen van de advocaat te leggen. Een
dergelijk patroon treffen we bij ongeveer 10% van de zaken aan.

4.4 Ter afronding

In dit hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de omgeving van het Buro met
behulp van de fase waarin andere `derden' interveniëren en de aard ervan. Al-
dus is antwoord gegeven op de vraag in hoeverre het Buro een nieuw hulpaan-
bod belichaamt. Dit alles kan terwille van het overzicht beknopt en schematisch
weergegeven worden.

Kijkt men naar de omvang van de categorie die verschillende ambtshalve
betrokkenen bereiken, dan ontstaat grofweg de volgende verdeling.
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Figuur 1: Aandeel van verschillende instanties in de scheidingsafhandeling, weergegeven in
percentages van het aantal scheidingen

m

Buro

Er doet zich in ons materiaal betrekkelijk weinig dubbelgebruik van Buro en
andere vormen van hulpverlening voor, uiteraard uitgezonderd de advocaat. (De
mate waarin zich dubbeltellingen voordoen tussen andere instanties onderling,
valt niet uit ons materiaal af te leiden.) Dat heeft ten dele uiteraard te maken
met de korte levensduur van het experiment op het moment van meting. Be-
langrijker lijkt ons echter de wijze waarop ondervraagde hulpverleners de hulp
van het Buro ten aanzien van die van hun eigen instantie afgrenzen in termen
van de aard van de hulp en het tijdstip van interventie. Beide dimensies zijn in
het onderstaand figuur in beeld gebracht.

Figuur 2: Schematische weergave van de aard van de hulp door verschillende instanties, per fase

fase van de interventie

aard van de relatie- wel/niet scheidings- scheidings-
interventie problemen scheiden regeling verwerking

praktische hulp

gemengde hulp

Buro Advocaat Raad v.K.
echtscheiding Raad v.K. Advocaat

Buro AMW
Echtscheiding Fiom

Buro Buro
echtscheiding echtscheiding

psychosociale hulp AMW RIAGG
RIAGG AMW

Fiom

' Opm. De in dit schema vet gedrukte instellingen markeren de dominante positie van de betref-
fende instantie per fase gezien de aard van de hulpverlening. Zo ziet men dat de RIAGG
in de fase der relatieproblemen de meest belangrijke instantie vormt waar het psycho-
sociale hulp betreft. Praktische en gemengde hulp ontbreekt daar.

Men ziet dat het Buro voor zover het een praktisch hulpaanbod betreft een ze-
kere mate van verdubbeling inhoudt. Specifiek is de positie hier in zoverre het
Buro die hulp eerder in het scheidingsproces weet aan te bieden dan de advo-
caat (in mindere mate geldt dit ook ten aanzien van de Raad). In de fase waar-
in mensen wikken en wegen inzake scheiding, ontbreekt thans enig ander verge-
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lijkbaar hulpaanbod. Wat betreft de combinatie van zowel praktische als psycho-
sociale hulp - het integrale hulpaanbod - neemt het Buro zowel in de fase van
het `wel of niet scheiden' (fase 2) als daar waar de beslissing tot scheiden in
principe gevallen is (fase 3) een unieke plaats in binnen het veld der hulpverle-
ning. Geen andere ambtshalve betrokkene biedt vergelijkbare hulp.
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5 Het preventief effect

5.1 Vooraf

Binnen de gezondheidszorg worden drie vormen van preventie onderscheiden.
Men spreekt van primaire preventie, wanneer men via algemene voorlichting
bepaalde negatieve verschijnselen wenst te voorkomen. Bij secundaire preventie
gaat het om activiteiten die intentioneel gericht zijn op gelokaliseerde risico-
groepen ter voorkoming van het omschreven kwaad. Ten slotte is er sprake van
tertiaire preventie, wanneer men al reeds ontwrichte situaties tracht ongedaan
te maken dan wel in gang gezette negatieve ontwikkelingen tracht te stabilise-
ren. Het Buro Echtscheiding is opgezet als een experiment in de secundaire en
tertiaire sfeer. Men hoopte via het aanbod van deze vorm van hulp de vaak ge-
signaleerde relationele escalatie te voorkomen dan wel de negatieve spiraal tot
stilstand te brengen.

De vraag die we in dit hoofdstuk willen beantwoorden, luidt of de praktijk
van de hulpverlening door het Buro aanwijzingen oplevert dat men via deze wij-
ze de relevante categorie bereikt en dat men kan spreken van preventieve effec-
ten in bovenbedoelde zin.

Voor een goed begrip van het navolgende zijn naar onze mening twee op-
merkingen vooraf zinvol.

Wanneer zowel in de titel van dit hoofdstuk als in het navolgende gesproken
wordt over `effect' van interventies, dan gebeurt dit in het besef dat men metho-
dologisch gesproken op basis van het type onderzoek dat wij verricht hebben,
eigenlijk niet kan spreken in die termen. Daartoe zou het onderzoek een experi-
mentele opzet gehad moeten hebben. Langs de weg van een beschrijvend on-
derzoek kan men niet meer dan samenhangen tussen verkregen hulp en situatie
nadien op het spoor komen, samenhangen die statistisch gesproken niet aan het
toeval te wijten zijn. Naarmate er sprake is van een duidelijk patroon waarvan
een causale interpretatie plausibel is, ligt het in de rede te denken en spreken
in termen van interventie en effect. Dat geldt des te meer wanneer men erin
slaagt om eventuele tegenwerpingen die men redelijkerwijs zou kunnen aanvoe-
ren tegen die interpretatie, te weerleggen.

De tweede opmerking betreft de relatie van de hier beschreven effectanalyse
en de opmerkingen die we daarover in onze eerdere publikatie maakten. In het
eerder verschenen rapport hebben we (in hoofdstuk 4) een poging gedaan om
de samenhangen tussen hulpvraag, hulpverlening en effect globaal (en dus voor-
lopig) te beschrijven. Daarbij bestond de effectmeting uit een door ons gemaakte - zo
men wil subjectieve - beoordeling van de verandering in de situatie der cliën-
ten. In het onderstaande presenteren we een meer voldragen analyse van deze
samenhangen, waarbij de effectmeting is gebaseerd op door de cliënten zelf ge-
geven beoordelingen van hun situatie.
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5.2 Effectanalyse bij burobezoekers`

5.2.1 Contact, hulpvraag, interventie en effect

Gegeven het streven van het Buro hulp te bieden bij het verduidelijken van de
voor velen vaak onoverzichtelijke scheidingssituatie, hebben we besloten de ana-
lyse te beperken tot die cliënten die op het moment van aanmelding nog twijfe-
len over scheiding (fase 2) of daartoe besloten hebben (fase 3). Het zijn juist
deze situaties waarop de hulp van het Buro primair gericht is en waarin bijge-
volg de waarde van het experiment het duidelijkst tot uitdrukking kan komen.
Deze selectie betekent dat we afgaan op de informatie van 125 scheidingssitua-
ties van 165 respondenten (40 paren, 56 vrouwen en 29 mannen).

Van het contact tussen de cliënten en het Buro - één aspect van de uitgangs-
situatie - is vastgelegd het aantal gesprekken, of er al of niet contact met meer
disciplines is geweest en of al dan niet met beide partners gezamenlijk is ge-
sproken. Tussen de kenmerken blijkt een duidelijke samenhang te bestaan.
Twee contactpatronen onderscheiden zich: enerzijds de cliënten die alleen kwa-
men op het Buro en veelal slechts een enkel gesprek voerden met een van de
teamleden, anderzijds degenen die (uiteindelijk) gezamenlijk het Buro bezoch-
ten, meer gesprekken voerden en contact hadden met verschillende teamleden.
In het vervolg zullen we spreken over een eenvoudig dan wel complex contactpa-
troon42.

Aangaande de variatie in het hulpaanbod kunnen we kort zijn. In hoofdstuk
3 hebben we reeds uiteengezet dat, in dit opzicht ook een continuum te onder-
kennen viel: van een eenvoudige tot een complexe interventie43. Voorts is door
ons aan de hand van dossier en antwoorden van de cliënt bij de telefonische en-
quête bezien in hoeverre de hulp aansluit bij het praktische dan wel het psycho-
sociale karakter van de hulpvraag. Daarop doelen wij als we in het vervolg spre-
ken over horizontale en verticale aansluiting".

Wat als resultaat van de hulp beschouwd moet worden en hoe dat empirisch
te meten, was op voorhand niet eenduidig vastte stellen. Vandaar dat we ver-
schillende invalshoeken gehanteerd hebben. Zo is gevraagd naar de tevreden-
heid van de cliënten, de mate waarin zij het naar hun gevoelen met elkaar eens
zijn geworden over verschillende onderwerpen en ten slotte is door ons getracht
zicht te krijgen op veranderingen in de onderlinge communicatie. We lichten
deze drie effectvariabelen hieronder afzonderlijk toe.

Tijdens de telefonische enquête - ongeveer zes maanden na het laatste be-
zoek aan het Buro - is de cliënten gevraagd in hoeverre zij tevreden waren over
het contact met het Buro en in welke mate zij meenden daarmee opgeschoten
te zijn (Hekman en Klijn, 1986, p. 40). De antwoorden op beide vragen lopen
in hoge mate parallel: zij die tevreden zijn, geven tevens aan dat zij veel met het

41
In het kader van haar studie klinische-psychologie heeft Gramsbergen-Hoogland (1987) een
deel van het door ons verzamelde materiaal geanalyseerd en de resultaten daarvan neergelegd
in haar doctoraalscriptie. Het onderstaande berust voor een belangrijk deel op die analyses.
Dit is het resultaat van een HOMALS-analyse. De grafische weergave ervan treft men aan in
bijlage 4.
Zie voor de HOMALS-presentatie bijlage 3.

Bij praktische vragen gaat het om de al of niet horizontale aansluiting, bij de vragen waar
zowel sprake is van praktische als psychosociale aspecten, gaat het dus om aansluiting in zowel
horizontale als verticale zin.
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Buro zijn opgeschoten en voor de anderen geldt het omgekeerde. Met behulp
van een HOMALS-analyse is op basis hiervan de variabele satisfactie gecreëerd.

De tweede variabele betreft de mate van conflict. De cliënten gaven tijdens
de telefonische enquête ten aanzien van acht met name genoemde onderwerpen
aan in hoeverre zij het naar hun eigen gevoel daarover met elkaar eens gewor-
den zijn 45 In de antwoorden op de verschillende voor de betrokkene relevante
onderwerpen blijkt een duidelijk patroon te onderkennen. Aan de ene kant zij
die het (ten aanzien van de meeste zaken) niet of nauwelijks met elkaar eens
zijn, tegenover hen die het in belangrijke mate wel eens zijn geworden. Deze
variabele noemen we conflictniveau.

De derde variabele waarmee het effect van de interventie gemeten is, betreft
de verandering in de onderlinge communicatie. Dat is gemeten via een vergelij-
king van de situatie op het moment van aanmelding met die ten tijde van het
telefonisch interview. Met betrekking tot de eerder genoemde acht onderwerpen
is gevraagd naar de frequentie van het onderling overleg, het verloop ervan en
de wijze van besluitvorming." Analyse van de samenhang tussen de antwoorden
(met behulp van een HOMALS-analyse) toont aan dat wederom sprake is van
een onderliggende dimensie. Aan de ene kant bevinden zich de cliënten die zel-
den of nooit (over genoemde zaken) met elkaar spreken. Voor zover dat wel
het geval is, verloopt het overleg moeilijk en worden er geen beslissingen geno-
men. Aan de andere kant bevinden zich degenen die vaak met elkaar over deze
onderwerpen spreken; bij hen verlopen die gesprekken gemakkelijk en resulte-
ren deze in gezamenlijke besluiten. Deze samenhang verwoordt de communi-
catiesituatie. Aangezien het antwoordpatroon op beide tijdstippen vergelijkbaar
is, mag men ervan uitgaan dat we inhoudelijk gesproken hetzelfde verschijnsel
gemeten hebben. Zodoende is het mogelijk per individu een verschilscore tussen
de communicatie bij het begin van het hulpproces en de situatie na afloop ervan
te berekenen.48 Dit verschil - voortaan aangeduid als de communicatie-ontwikke-
ling - vormt de derde effectvariabele in onze analyse.

Omdat vervolgens uit daartoe ondernomen analyses bleek dat de drie varia-
belen geen onderlinge samenhang vertonen, gingen we ervan uit dat elk van
deze drie variabelen een effect tot uitdrukking brengt. Ze zijn derhalve alle drie
afzonderlijk in de verdere analyses betrokken.

Bij deze analyses is ervan afgezien effecten te meten in termen van het strikt
processuele - juridische - verloop van de scheiding. Het bleek allereerst prak-
tisch nagenoeg onmogelijk dergelijke gegevens uit de rolregistratie en de recht-
bankdossiers te halen (en deze vervolgens te koppelen aan ons bestand). Daar-
naast waren er inhoudelijke overwegingen om van bedoelde informatie af te
zien. De informatie afkomstig van de advocaten, bevestigde het eerder door

45
Het betrof de onderwerpen: scheidingsbeslissing, huisvesting, verdeling van bezittingen en ver-
mogen, alimentatie voor de partner, alimentatie voor de kinderen, verantwoordelijkheid voor
en opvoeding van de kinderen, hun verblijf en het contact met de niet verzorgende partner.
Opgemerkt wordt dat de antwoorden op deze vraag in feite een momentopname weergeven.
Dat het inhoudelijk bezien een subjectieve evaluatie van de cliënt betreft, doet daaraan niets
af. Hoewel een strikte objectieve procesmeting de voorkeur had verdiend, zijn wij daarin om
technische redenen niet geslaagd.

De oorspronkelijke vragen treft men aan in bijlage 5.
Voor de presentatie van de HOMALS zie bijlage 6.
Dit is gedaan door de score van het laatste moment af te trekken van die van het eerste. Ten
gevolge van de wijze waarop de score is samengesteld, is de hoogte van de score omgekeerd
evenredig met de kwaliteit van de communicatie: hoe hoger de score des te slechter is de com-
municatie (en andersom). In aansluiting op het in noot 45 gestelde is hier wel sprake van een
objectieve procesmeting.
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anderen geschetste beeld inzake de autonome beslissing van advocaten waar het
de juridische afwikkeling betreft. Dat afhandelingspatroon vertoont - als men
kijkt naar het processuele verloop van de juridische afhandeling - een zodanige
mate van standaardisering dat redelijkerwijs niet anders geconcludeerd kan wor-
den dat de variatie in scheidingen in relationeel opzicht er volledig door over-
schaduwd wordt.49 Aldus worden dergelijke gegevens onbruikbaar voor ons doel.

5.22 Verschil in effect bij verschil in hulpvraag

Vanuit de gedachtengang die ten grondslag ligt aan het experiment, is het voor
de hand liggend om bij de beantwoording van de vraag naar effecten onder-
scheid te maken in de aard van de hulpvraag. Voorbijgaan aan dat verschil
vormt juist de basis van de kritiek op de traditionele juridische praktijk in zo-
verre daar via praktische regelingen het relationele conflict genegeerd dan wel
naar de visie van het Buro inadequaat te lijf gegaan wordt.

Het eerste dat uit de analyses blijkt, is dat wanneer we géén onderscheid
maken tussen de aard van de hulpvraag, we in het geheel geen significante ver-
banden aantreffen tussen de situatie waarin de hulp plaatsvindt (weerspiegeld
in de contactsituatie, de hulpvraag en hulp die men ontvangen heeft) en de ef-
fectvariabelen. Dergelijke samenhangen manifesteren zich wèl wanneer men de
praktische hulpvraag en de gemengde (praktische en psychosociale) vraag afzon-
derlijk beschouwt5° Ter wille van de eenvoud in terminologie zullen we, in aan-
sluiting op onze eerdere publikatie, spreken over respectievelijk de informatieve
en de communicatieve hulpvraag (Hekman en Klijn, 1986, pp. 33 e.v.).

Bij de informatieve èn bij de communicatieve hulpvraag ziet men een samen-
hang tussen de complexiteit van het contactpatroon en die der interventies' Dus
ongeacht de aard van de vraag waarmee mensen komen, geldt dat een geza-
menlijke komst op het Buro in zekere mate leidt tot meer contacten met meer
teamgenoten. Bij de informatieve vraag is er geen verband tussen het contactpa-
troon en de mate waarin de hulp in praktische zin aansluit op de vraag. Dat
lijkt niet meer dan vanzelfsprekend. Of men nu al of niet gezamenlijk komt,
antwoord op informatieve vragen kan altijd gegeven worden. En uit onze eerde-
re publikatie weten we dat in negen van de tien gevallen die aansluiting ook ge-
realiseerd wordt (Hekman en Klijn, p. 43). Dit nu is anders bij de communica-
tieve vraag. Daar blijkt het contactpatroon juist wèl samenhang te vertonen met
de verticale aansluiting. Ook is er een nagenoeg identieke samenhang tussen de
mate van complexiteit in interventie en verticale aansluiting.52 Gezamenlijk en .

49
Uit de dossierstudie inzake in 1982 door de rechtbank afgewikkelde scheidingen blijkt dat 92%
daarvan verloopt via de dagvaardingsprocedure. In 98% is afwikkeling een zaak van de enkel-
voudige rechter, waarbij de procesvoering in minstens 73% uitermate eenvoudig lijkt (verstek
of referte). In 64% van de gevallen duurt de gehele procedure ten hoogste zes maanden (Van
der Werff, 1988). Uit cijfers uit de echtscheidingsstatistiek van het CBS blijkt dat van de
geregistreerde 21.109 in 1987 afgewikkelde dagvaardingsprocedures 85% bij verstek of referte
beëindigd werd. Binnen het tijdsbestek van een half jaar is 81% afgewikkeld (CBS, 1989).
De louter verticale hulpvraag blijft - gegeven het feit dat deze voor analyse te klein van
omvang is (negen respondenten) - buiten beschouwing. Het feit dat men deze onderscheiding
moet aanbrengen om effecten te vinden, lijkt ons een empirische bevestiging van de (wellicht
voor de hand liggende) veronderstelling dat men ter wille van het bereiken van effect bij de
hulpverlening zelf duidelijk onderscheid moet maken tussen de verschillen in hulpvraag.
De statistische associatiemaat hier is de Pearson's coëfficient. Voor beide situaties zijn deze
respectievelijk r=0,55, p=0,001, n=55 en r=0,48, p=0,001, n=81.
De correlatiecoëfficiënten zijn r=0,58 en r=0,52 (p=0,001, n=69).
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meervoudig contact met meer disciplines gaan dus samen met hulp waarin ex-
pliciet aandacht aan relationele zaken wordt besteed (in de zin van verduidelij-
king dan wel herformulering van de onderlinge verhoudingen). Men ziet het
profiel van twee verschillende hulpvragen.

Welke zijn nu de traceerbare effecten in beide situaties? Met behulp van re-
gressie-analyses valt na te gaan in welke mate de afzonderlijke effecten voorko-
men in de verschillende vraagsituaties en welke factor in welke mate bijdraagt
tot welk resultaat sa

De informatieve hulpvraag
De resultaten van de statistische analyse inzake de `verklarende' betekenis die
de contactsituatie, de aard van de hulp en de mate waarin deze aansluit bij de
vraag hebben ten aanzien van de drie effectvariabelen, treft men aan in fabel 1
van bijlage 7. De bevindingen kunnen we als volgt verwoorden.

Vastgesteld moet worden dat alleen een afname van het onderling ervaren
conflict tussen de partners voor een enigszins noemenswaardig deel (23%) als
een gevolg van de hulp kan worden beschouwd. Omdat dit resultaat vooral lijkt
voort te komen uit de aansluiting tussen de praktische vraag en het verkregen
antwoord daarop, lijkt de interpretatie gewettigd dat men hier het effect ziet
van concrete aangereikte oplossingen (althans mogelijkheden daartoe) die de
betrokkenen voordien niet zagen (wellicht uit gebrek aan kennis). Een dergelijk
effect is overigens bepaald niet opzienbarend; de praktijk van de advocatuur laat
tal van dergelijke voorbeelden zien. Belangwekkend is in dit verband wel de be-
vinding dat verandering in de onderlinge communicatie geen samenhang met de
praktische hulp vertoont. Ook dit laat zich'rijmen met de ervaring van advoca-
ten in zoverre zij melding maken van het feit dat zij vaak zo moeilijk grip krij-
gen op `onderliggende conflicten'. Wat ze dan ook langs de weg der redelijkheid
aan oplossingen voorstellen, het lijkt vaak weinig zoden aan de dijk te zetten.

De communicatieve hulpvraag
Vanuit de invalshoek der integrale hulp vormt de vraag waarin praktische èn
psychosociale aspecten doorklinken, de meest interessante. Ook kwantitatief ge-
sproken betreft het hier een substantieel deel van het feitelijke werkterrein van
het Buro: ruim de helft van de geregistreerde vragen is van dien aard (Hekman
en Klijn, 1986, p. 20). Wetend dat een dergelijke hulp ook nieuw is binnen het
huidige aanbod aan voorzieningen (vgl. hoofdstuk 4), dan moet de waarde van
het experiment zich naar verwachting juist hier aftekenen. Ook hier geldt weer
dat de statistische analyse wordt gepresenteerd in bijlage 7, tabel 2.

Anders dan in de voorgaande situatie het geval is, blijkt dat dd tevredenheid
van de bezoekers, een verminderde conflictbeleving en een verbeterde onderlin-
ge communicatie (althans beleving daarvan) in samenhang kunnen worden
gezien met - respectievelijk voor 21%,23% en 30% verklaard worden door - de
situatiekenmerken (contactpatroon, hulp en de aansluiting daarvan op de vraag).
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In dit verband moet gewezen worden op de veranderingen in het contactpatroon in de loop
van de tijd dat het Buro functioneerde (dus deels na het moment van registratie in het kader
van dit onderzoek). Het aantal contacten met een van beide partners is afgenomen (van 67%
in 82/83 naar 55% in 85/86), het gezamenlijke contact is toegenomen (van 18% in 82/83 tot
32% in 85/86). In samenhang hiermee ziet men ook een toename in het aantal interventies
waarbij meer disciplines betrokken zijn. Deze ontwikkeling geeft aanleiding tot de veronder-
stelling dat de mogelijkheden ter zake van de integrale hulp toegenomen zijn. Men leze dit
uiteraard in verband met het hieromtrent gestelde in onze vorige publikatie.
De resultaten van deze analyse en de toelichting erop treft men aan in bijlage 7.54
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De samenhang met de tevredenheid en de reductie van het conflict is nagenoeg
even sterk, verschillend is slechts het kenmerk dat het meeste gewicht in de
schaal legt. De tevredenheid - het gevoel dat men met de hulp wat opgeschoten
is - hangt met name samen met het feit of men antwoord heeft gekregen op de
praktische zaken waarmee men zat. (Die samenhang manifesteerde zich ook al
in het bijna significante verband bij de horizontale vraag.) De mate van conflict-
reductie blijkt samen te hangen met het contactpatroon (al of niet gezamenlijk
contact, contactfrequentie en al of niet contact met meer teamleden). Verbete-
ring van het onderlinge contact - de frequentie van het overleg, het al of niet
moeizame verloop daarvan en de mate waarin men tot gezamenlijke besluiten
komt - hangt voor een deel samen met het contactpatroon maar meer nog met
de mate waarin de hulpverlening erin geslaagd blijkt te zijn expliciet aandacht
voor het relationele te krijgen.

Opvallend in dit geheel is dat die verticale aansluiting van de hulp met géén
van de andere effecten in samenhang kan worden gezien. Hierin mag, dunkt
ons, een aanwijzing worden gezien ten gunste van de stelling dat daar waar men
erin slaagt de psychosociale dimensie van de vraag op tafel te krijgen - iets wat
klaarblijkelijk samenhangt met het contactpatroon - de kans op effectieve inter-
ventie ten aanzien van de onderlinge communicatie duidelijk toeneemt.

53 Intermezzo: twee tegenwerpingen

Op dit punt aangekomen lijkt het goed om twee bedenkingen te formuleren die
men redelijkerwijs tegen de hierboven vermelde resultaten kan aanvoeren. In de
eerste plaats kan men tegenwerpen dat dit alles nog bepaald geen bewijs vormt
voor daadwerkelijke effectiviteit van de interventie. Er zijn dan wel niet toevallig
te achten samenhangen, maar die kunnen voor een belangrijk deel ook veroor-
zaakt zijn door het simpele feit van de tijd. De tijd heelt vele wonden, ook die
van het scheidingsleed. Met dat argument valt de met behulp van deze resulta-
ten eventueel te beargumenteren noodzaak van deze vorm van hulp uiteraard
enigszins te ontkrachten.' Een tweede bedenking is die van de selectiviteit van
het bereik van deze vorm van hulp. Gaat het hier niet om een uitbreiding van
aanbod dat eerst en vooral van nut is voor een betrekkelijk specifieke categorie:
diegenen die bereid zijn samen over moeilijkheden te praten. Zijn - per impli-
catie - daarmee niet tevens de naar verhouding eenvoudige scheidingssituaties
bereikt? Manifesteert zich hier weer het zogenaamde `Mattheiiseffect'? 6

Confrontatie met het eerste bezwaar noopt tot een vergelijking van twee si-
tuaties: een waarbij mensen wèl van de bedoelde hulp gebruik gemaakt hebben
en een waarin dat niet het geval is. Op die wijze vallen de methodologische be-
perkingen, waarvan we in het begin van dit hoofdstuk al gewag maakten, voor
een belangrijk deel weg en wordt het resultaat onderzoektechnisch gesproken
sterker. Het tweede bezwaar dwingt ons tot nadere analyse van de categorie
burobezoekers. In hoeverre gaat het daarbij om een selectieve categorie en in-

ss Ten gunste van die stelling zou men kunnen verwijzen naar het onderzoek van Weeda en
Groenwold (1986). Daar leest men dat (naar eigen zeggen) 70% van de gescheiden mannen
(in de steekproef van 100,gescheiden paren) de scheiding binnen drie jaar verwerkt heeft,
terwijl dit bij de vrouwen 80% bedraagt.
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Mattheus 3:12: 'Want wie heeft, hem zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben; maar
wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden'.
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dien dat zo is, ligt het dan inderdaad in de rede om te veronderstellen dat het
om naar verhouding eenvoudige problemen gaat?

5.4 Communicatie-ontwikkeling vergelijkenderwijs

Bij gebrek aan een strikt experimentele onderzoekopzet vormt een poging tot
het vergelijken van twee onderzoekpopulaties een `second best'-oplossing. Het
meer malen genoemde onderzoek van Griffiths en Hekman biedt daartoe mo-
gelijkheden. In het kader van hun onderzoek naar de totstandkoming van be-
zoekregelingen hebben zij met behulp van een aantal advocaten een aselecte
steekproef getrokken uit degenen die zich in 1981 met hun scheidingsverzoek
tot de betrokken advocaten gewend hadden.' De betrokkenen zijn twee maal
mondeling ondervraagd; vlak na het bezoek aan de advocaat en ongeveer een
jaar later. In totaal zijn 205 personen twee maal benaderd; van 191 van hen
bleek de informatie bruikbaar voor onze analyse sa

Ter wille van de vergelijking zijn uit de cliëntsystemen die bij het buro aange-
meld waren, de systemen met minderjarige kinderen geselecteerd. Zoals be-
kend, voldeed 79% van de situaties aan dit kenmerk. Vervolgens hebben we ons
beperkt tot diegenen die bij aanmelding nog niet gescheiden waren, maar wel
uitdrukkelijk het voornemen hadden. Zij zijn naar onze mening vergelijkbaar
met de advocaatbezoekers.' Aldus resteerden 89 burobezoekers die vergelijk-
baar zijn met 191 respondenten uit het bezoekregelingenonderzoek.

Beide groepen scheidenden hebben we vergeleken op het punt van de com-
municatieverandering. Voor de respondenten uit het bezoekregelingenonder-
zoek is die berekend op basis van hun antwoorden op identieke vragen als ver-
meld in bijlage 7 ten aanzien van de scheidingsbeslissing, de alimentatie (voor
partner en kinderen), het verblijf van de kinderen, het contact met hen en de
verantwoordelijkheid inzake de opvoeding.° Onderstaande tabel bevat de voor
beide categorieën berekende gemiddelde scores op twee tijdstippen en het ver-
schil daartussen. Men bedenke dat hoe lager de scores zijn, des te beter de
communicatie tussen de betrokkenen is.

Twee zaken vallen op. Allereerst blijkt de communicatiesituatie bij de buro-
bezoekers op het aanvangsmoment significant slechter dan bij de vergelijkings-
groep te zijn. Tegen de achtergrond van het in de aanhef van dit hoofdstuk
gememoreerde onderscheid in preventie en het oogmerk van het buro in deze,
lijkt dit een aanwijzing voor het feit dat het buro erin geslaagd is, een op dit
punt relatief moeilijke categorie te bereiken. Het tweede dat opvalt, is het feit
bij de burobezoekers een verbetering in de situatie optreedt, terwijl bij de ver-
gelijkingsgroep een achteruitgang optreedt. Het uiteindelijke verschil is statis-

57 Uiteraard betreft het hier scheidenden met minderjarige kinderen, immers alleen voor hen
speelt de kwestie van de omgangsregeling.
Een aantal respondenten had niet alle communicatievragen beantwoord en een enkel geval
bleek een zodanig extreem beeld op te leveren dat deze uiteindelijk buiten de analyse is
gehouden.

Bijgevolg hebben we ons beperkt tot diegenen die bij aanvang in fase 2 of 3 verkeerden en bij
de telefonische enquête in fase 2, 3 of 4.

Wederom werd gebruik gemaakt van een HOMALS-analyse. Voor tijdstip 1 en voor tijdstip
2 zijn afzonderlijke analyses gemaakt, die qua structuur met elkaar overeenstemden en tevens
inhoudelijk sterk overeenkwamen met de dimensie die wij bij de Buro-populatie aantroffen.
Ten overvloede wellicht zij aangetekend dat voor de burobezoekers opnieuw, nu op basis van
dezelfde vijf items, een communicatiescore is berekend voor de beide tijdsmomenten.
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tisch significant. Dit vormt een aanwijzing voor de gunstige effecten van de hulp
door het Buro.

Tabel 1: Gemiddelde communicatiescores op twee tijdstippen voor burobezoekers en een ver-
gelijkingsgroep

tijdstip 1 tijdstip 2 verschil

gem. sd. gem. sd. gem. sd.

burobezoekers 2,95 0,87 2,59 0,80 0,36 0,83 (n = 83)
vergelijkingsgroep 2,47 0,67 2,73 0,63 0,27 0,52 (n= 191)

• Verschillen zijn getoetst met behulp van een t-toets.
Op tijdstip 1: t=4,57; df=127; p=0,01.
Op tijdstip 2: t=1,42; df=129; p=0,16.
Verschil: t=6,39; df=129; p=0,001.

Omdat men vervolgens zou kunnen tegenwerpen dat men bij slechte situaties
eerder verbetering kan realiseren dan bij minder slechte, hebben we de samen-
stelling van beide groepen op het moment van aanvang zo veel mogelijk iden-
tiek gemaakt. Door bij iedere burobezoeker een respondent uit de vergelijkings-
groep te zoeken die een zelfde of nagenoeg identieke communicatiescore had,
kan men ontkomen aan de mogelijke tegenwerping dat de verschillen te wijten
zouden kunnen zijn aan verschillen in de aanvangssituatie. Vervolgens hebben
we nogmaals een vergelijking uitgevoerd.

Tabel 2: Gemiddelde communicatiescores voor burobezoekers en een vergelijkingsgroep na
matching voor de aanvangssituatie

tijdstip 1 tijdstip 2 verschil

gem. sd. gem. sd. gem. sd.

burobezoekers
vergelijkingsgroep

2,95
2,80

0,87
0,60

2,59
2,96

0,80
0,60

0,36
0,16

0,83
0,48

(n = 83)
(n=83)

Verschillen zijn getoetst met behulp van een t-toets.
Voor tijdstip 1: t=1,31; df=146; p=0,93.
Voor tijdstip 2: t=3,30; df=152; p=0,00.
Verschil: t=4,88; df=152; p=0,001.

Men ziet dat na de uitgevoerde matching voor de communicatie op tijdstip 1
geen significant verschil tussen beide groepen aanwezig is.` Let men nu op de
ontwikkeling in de tijd, dan blijkt dat de vergelijkingsgroep nagenoeg geen ver-
andering vertoont (en voor zover men van een verandering wenst te spreken, is
het een verslechtering), terwijl de burobezoekers een verbetering te zien geven
die leidt tot een significant verschil tussen beide groepen.

Al met al blijkt de vergelijking een duidelijke aanwijzing voor de stelling dat
het hulpaanbod van het Buro een positieve bijdrage blijkt te kunnen leveren aan
het verloop van het communicatieproces. Waar dat proces veelal blijkt te ver-
stroeven of te stokken, ziet men bij de burobezoekers een ander patroon. Hier-
mee is aangegeven dat niet het tijdsverloop voor de verbetering zorgt en is de
tegenwerping ontkracht.
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Dat er enig verschil is, vindt zijn oorzaak in de procedure van de matching waarbij van dichtst-
bij liggende scores is uitgegaan. Naarmate men meer personen uit een bestand nodig heeft,
wordt de afstand tussen de vergelijkbaar geachte paren steeds groter.
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5S Een aanbod voor makkelijke scheidingen?

Het profiel van de burobezoekers wijkt op een specifiek punt af van de Gro-
ningse (en daarmee ook van de landelijke) scheidingspopulatie (Hekman en
Klijn, 1986, p. 16). De hoger opgeleiden weten naar verhouding vaak de weg
naar het Buro te vinden. Aannemend dat de mate van scholing doorgaans leidt
tot een grotere vaardigheid in het met enige distantie kijken naar de eigen si-
tuatie en een grotere verbale vaardigheid, zou men de gedachte kunnen oppe-
ren dat het Buro vaak met naar verhouding makkelijke scheidingssituaties be-
moeienis heeft. Als het zo is dat de moeilijkheidsgraad van een scheiding vaker
bepaald wordt door de communicatieve situatie dan door de materiële omstan-
digheden (de alimentatie(hoogte), de boedelverdeling, de regeling van de kin-
derkwesties e.d.) dan is het van belang na te gaan of er inderdaad een samen-
hang bestaat tussen de onderlinge communicatie van de partners en de mate
van scholing.

Bezien we de situatie van het Buro, dan zij er op de eerste plaats aan herin-
nerd dat de aanvangssituatie in communicatief opzicht bepaald niet wijst in de
veronderstelde richting. Tevens blijkt uit onze gegevens op dit punt dat er bij de
burobezoekers geen samenhang te bespeuren valt tussen de hoogte van de op-
leiding en de communicatie.' Het is dus niet zo dat lager opgeleiden slechter
communiceren dan hoger geschoolden 63 Evenmin blijkt er sprake te zijn van
verband tussen de aard van de communicatie en het contactpatroon of het inter-
ventiepatroon. Die samenhang is bekeken, omdat we uit het voorafgaande we-
ten dat het contactpatroon van betekenis is voor de hulpverlening. Het is dus
ook niet zo dat degenen die beter communiceren, vaker gezamenlijk komen (en
daarmee een grotere kans hebben op een complexe interventie die, zoals we
zagen eerder leidt tot verbeteringen op het communicatieve vlak).<' Wèl is er
sprake van significante samenhangen tussen het niveau van opleiding enerzijds
en de kans op een complex contactpatroon en een complex interventiepatroon.65
Het duidt erop dat hoger opgeleiden wel vaker gezamenlijk komen en mede
daardoor grotere kans hebben op een interventie die complex is (met alle gevol-
gen vandien). Dit resultaat moet men ons inziens in samenhang zien met de
elders in de literatuur aan te treffen bevindingen omtrent de verschillen in
levenshouding van mensen enerzijds en de daarmee samenhangende manier
waarop ze hulp voor hun problemen zoeken. Zo wijst Weeda erop dat de cate-

62 Bij de berekening van de samenhangen tussen de mate van scholing en het contactpatroon, het
interventiepatroon en de communicatie zijn voor wat betreft de laatste drie variabelen de
HOMALS-scores gebruikt. Op die wijze konden de verbanden worden uitgedrukt met behulp
van Pearson's correlatiecoëfficiënten. Deze zijn voor mannen en vrouwen afzonderlijk, voor
zowel de gehele respons als voor de cliënten met horizontale en gemengde vragen afzonderlijk
berekend. Nergens bleek ook maar een bij benadering significante waarde (waarbij de 10%
grens is gehanteerd).
Dit gegeven is in overeenstemming met de bevindingen van Griffiths en Hekman. Het onder-
graaft echter veronderstellingen in die richting zoals geformuleerd door Klijn (1983).
Daarmee wordt een antwoord gegeven op de door ons in onze eerdere publikatie gestelde
vraag of de scheidingen waarbij beide partners naar het Buro komen, vergelijkbaar zijn met
die waarvan een van beide partners aanklopt. Op dit punt blijkt dit dus het geval.
Bij de horizontale hulpvraag ziet men bij de mannen een statistisch significante samenhang
tussen opleiding en het interventiepatroon (Pearson r=0,42, p=0,001, n=23). Bij de gemengde
hulpvraag ziet men een zelfde samenhang nu bij de vrouwen (Pearson r=0,30, p=0,010,
n=62). Wat betreft de samenhang tussen opleiding en het contactpatroon: bij vrouwen is deze
er bij zowel de horizontale (r=0,28, p=0,08) als bij de gemengde vraag (r=0,27, p=0,01). Bij
de mannen is de samenhang alleen bij de horizontale vraag significant (r=0,42, p=0,02).
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gorie mensen met een `traditionele huwelijksopvatting' vaak geen hulp zoekt en
als het geschiedt, dat dan de vrouw alléén gaat. `Relatief veel gebruik (...), vaak
man en vrouw samen, maakten mensen die het ideaal van de paarrelatie trouw
bleven maar dan wel in een andere vorm. Meer aandacht wordt aan de eigen
individualiteit geschonken (...). Daarnaast lijkt het ook waarschijnlijk dat de
aanwezigheid van nieuwe idealen van zelfontplooiing en samen groeien de stap
naar de hulpverlening bevorderde' (Weeda, 1983, p. 191).66 Hiermee in verband
staat haar bevinding dat de aard van de hulp niet aansluit bij de waarden van
de traditioneel denkenden, noteert Weeda expliciet; `De lager geschoolde man
voelt zich niet begrepen. (Bij het interview) steekt hij de draak met deze Zwam-
neuzen (...)' (Weeda, p. 192)67.

De complexe wisselwerking tussen probleembenoeming en het vragen om
(bepaalde) hulp bij scheiding vormt het thema van de studie van Oosterbaan en
Zeldenrust. Uitgaand van het onderscheid `hechte' en `gesloten netwerken'
- waaronder men verstaat het sociale kader waarbinnen individuen leven en
derhalve het referentiekader is in hun denken en doen - constateren ze dat de
mensen in gesloten netwerken gekenmerkt worden door een traditionele levens-
stijl en mensen in open netwerken daarentegen door een meer moderne. In ge-
sloten netwerken treft men de traditionele huwelijkspatronen aan, de open net-
werken worden gekenmerkt door een huwelijksmodel waarin sprake is van een
minder vaste rolverdeling tussen de partners. `Het feit dat de huwelijken en ove-
rige relaties in de hechte netwerken zijn ingebed in hechte, traditionele net-
werkrelaties en zich kenmerken door een traditionele verdeling van posities en
taken tussen mannen en vrouwen, heeft als belangrijke consequentie dat er wei-
nig noodzaak bestaat om over zulke taakverdelingen of relaties ten opzichte van
elkaar te praten of te onderhandelen. Relaties liggen vast, zijn een traditioneel
gegeven en hoeven niet door praten bepaald en onderhouden te worden. De
grotere flexibiliteit in zowel onderlinge relaties als taakverdeling maakt in de
open netwerken het onderhandelen tot een noodzakelijk onderdeel van de on-
derlinge verhoudingen. Praten en onderhandelen zijn hier een functie van rela-
ties die veel minder dan in de hechte netwerken een gegeven zijn', volgens de
auteurs (Oosterbaan en Zeldenrust, 1985, p. 59)6. De strategieën die mensen
in hechte netwerken hanteren voor het oplossen van moeilijkheden, verschillen
van de mensen in open netwerken. Bij de eersten gaat het om `schikken en aan-
vaarden', `terugtrekken en vermijden' en `wegwerken en vergeten'. Bij de twee-
de categorie heet het `praten als methode om problemen op te lossen'. Praten
veronderstelt echter wel een reflexieve vaardigheid; het afstand kunnen nemen
van jezelf, de ander en de situatie waarin men beiden verzeild geraakt is. De
hulp die men zoekt, sluit juist hierop aan. Via het gesprek zoekt men naar ant-

66
In de bron waarnaar hier verwezen wordt, wordt niet uitgebreid ingegaan op de verschillende
ideaalbeelden die de auteur onderscheidt. Daarvoor zij verwezen naar Weeda (1982).
In dit verband wijst Weeda op het verband tussen de mate van scholing en het onderlinge
communicatiepatroon. Bij de traditionele categorie denkt men (vooral de vrouw) veel langer
over de scheiding zonder daarover te praten (met haar man), zodat de ander met het besluit
overvallen wordt. Bij de mensen met een moderne visie wordt eerder samen serieus gesproken
(Weeda, 1983, pp. 199 e.v.). In ons materiaal nu blijkt, zoals bekend, geen samenhang tussen
de mate van scholing en de wijze van onderlinge communicatie.
Een derde deel van de (15) ondervraagden die leven in hechte netwerken, doet geen beroep
op hulp, de resterenden hebben zeven maal een beroep gedaan op het AMW. De auteurs kwa-
lificeren dat hulpaanbod als niet-specialistisch en praktisch van aard. In de open netwerken
heeft ongeveer 8% (2) van hulp afgezien; de resterende (elf) personen hebben elf maal een
beroep gedaan op AGGZ-instanties (als MOB, IMP en LGV) en vier maal op zelfstandig ge-
vestigde psychotherapeuten (Oosterbaan en Zeldenrust, 1985, p. 122).
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woorden op vragen naar het ontstaan van problemen en wegen om eruit te
komen. Binnen de hechte netwerken ontbreekt die reflexiviteit; de scheiding is
een onverwachts van buiten komend onheil waartegen iets gedaan moet worden.
`Geen woorden maar daden', lijkt het parool.

In overeenstemming met onze bevindingen lijken die van de Amerikaanse
psychologe Kelly. Ook bij haar blijkt de instelling van personen ten opzichte van
elkaar de meest belangrijke variabele ter verklaring van het verschil in hulp-
zoekgedrag van scheidenden. Ze deed een longitudinaal vergelijkend onderzoek
tussen mensen die bij hun scheiding gebruik maakten van een mediation-aanbod
en zij die dat niet deden (Kelly, 1987; Kelly en Gigy, zd). Opvallend genoeg
vond men geen verschillen tussen beide categorieën in sociaal-demografisch op-
zicht en evenmin bleken er verschillen wat betreft hun huwelijksrelatie, de mate
van conflict en de onderlinge communicatie op het moment van scheiding. `The
differences between the mediation and adversarial (via de advocaat scheidende
groep; K/H) groups are focused (....) on the spouses' views of Bach others'
integrity, and in their own psychological responses to divorce. Mediation clients
believed their spouses to be significantly more honest than adversarial respon-
dents did and rated their spouses higher on a fairmindedness scale. (...) Thus,
despite equally dissatisfying marriages, and (...) equal anger at spouses, the
mediation respondents seemed more able to acknowledge certain positive quali-
ties of the spouse, indicating perhaps an ability to reject the marriage but not
the total person'. Anders gezegd, het is niet de variatie in de omstandigheden
(de mate van conflict en de onvrede daarover) die beide categorieën doet on-
derscheiden.

5.6 Ter afronding

Het hulpaanbod van het Buro Echtscheiding valt globaal gezien in tweeën uit-
een. Enerzijds biedt men hulp die in hoofdzaak bestaat uit praktische advisering
gericht op het vinden van concrete oplossingen en treffen van feitelijke regelin-
gen. Anderzijds ziet men er vormen van interventie die het voorgaande niveau
overstijgen en zich richten op het proces van onderlinge besluitvorming. Het
onderscheid `eenvoudige' versus `complexe' interventie weerspiegelt zich in ver-
schillende effecten. Via praktische hulp slaagt men er soms in onenigheid op
concrete punten uit de weg te ruimen. Het communicatieproces tussen de be-
trokken partners laat zich via deze weg niet goed beïnvloeden. Dat blijkt in ster-
kere mate mogelijk in geval de hulpverleners in staat blijken aansluiting te vin-
den bij de onderliggende communicatieve problemen bij scheidenden.

Dat de aard van de hulp een factor van belang is, bleek uit een vergelijking
van burobezoekers met scheidenden die geen gebruik van een dergelijke hulp
hebben kunnen maken. In de loop van het scheidingsproces deed zich bij de bu-
robezoekers een verbetering voor in dit opzicht; bij de controlegroep bleek dat
niet het geval te zijn. Het geconstateerde effect ten aanzien van de communica-
tieverbetering blijkt niet toe te schrijven te zijn aan een selectieproces bij de
toeloop op het Buro. Hoewel hoger opgeleiden vaker gebruik maakten van de
hulp, lijkt dat niet te betekenen dat er sprake is van naar verhouding gemakke-
lijke scheidingen in dit opzicht. Gelet op bevindingen uit ander onderzoek dat
betrekking heeft op de hulpverlening bij scheiding, lijkt het beroep op het Buro
Echtscheiding vooral begrepen te moeten worden binnen een relatie die geba-
seerd is op het onderlinge overleg. Relatiebeëindiging dwingt tot een explicite-
ring van het in de loop der tijd stilzwijgend overeengekomene.
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6 Bevindingen en beschouwingen

Mensen maken moeilijkheden met elkaar en met zichzelf. Dat is al lang
zo en het zal ieders tijd wel uitduren. (...) Dat zij die moeilijkheden maken,
kunnen maken en niet kunnen maken, dat is een wezenskenmerk, gegeven
met de constitutie van de menselijke soort. (...) Maar die moeilijkheden ver-
anderen ook, met de veranderingen in de verhoudingen waarin mensen tot
elkaar staan. Zulke moeilijkheden van mensen met elkaar en met zichzelf
zijn voor velerlei uitleg vatbaar. binnen een gegeven samenleving kunnen
sommige moeilijkheden gelden als onvermijdelijk en anderen als te verhel-
pen, sommige als kleinigheden en anderen als onverdraaglijk.

Abram de Swaan (1979)

6.1 Verandering van scheidingsmanieren

In dit onderzoek is een systematische beschrijving gegeven van het functioneren
van het Buro Echtscheiding. Aan de hand van een aantal aspecten - de reik-
wijdte van het experiment, het karakter van het werk, de plaats die het inneemt
te midden van andere vormen van hulp waarvan scheidenden gebruik maken en
de effecten van de hulp - is een profiel geschetst van een nieuwe aanpak. Waar
experimenten berusten op de veronderstelling dat de nieuw ingeslagen wegen
veelbelovend zullen zijn, is het belang van zo'n schets daarin gelegen dat het
zicht geeft op het realiteitsgehalte van die verwachtingen. Of anders: deze laat
zien onder welke feitelijke voorwaarden welke effecten bereikt kunnen worden
langs de door het experiment ingeslagen weg.

Sprekend over effecten, denkt men uiteraard primair aan de betekenis die de
hulp had voor de direct betrokkenen. Daarover is in het voorgaande gerappor-
teerd. Daarnaast kan men het experiment beoordelen op z'n betekenis in het
bredere verband van de actuele beleidsbepaling ten aanzien van de wijze waar-
op de scheidingsproblemen aangepakt zouden moeten of kunnen worden. Daar-
over in deze slotbeschouwing een aantal opmerkingen.

Allereerst is het in dat verband, dunkt ons, nuttig zich te realiseren dat het
initiatief te Groningen niet als een op zichzelf staand incident gezien en inmid-
dels afgedaan kan worden. Het Buro bleek in ons land de voorloper te zijn van
een aantal andere initiatieven. Zo ging in 1984 het Informatiepunt Echtschei-
ding te Haarlem van start, dat eveneens vroegtijdige en geïntegreerde hulp
beoogde aan te bieden (Nijmeijer, 1984; Groen, 1986). In 1985 openden het
Buro Echtscheiding Eindhoven en het Spreekuur Echtscheiding te Venlo hun
deuren (Van den Brule e.a., 1987) en inmiddels zijn ook op andere plaatsen
soortgelijke vormen van hulp al of niet op tijdelijke basis gerealiseerd. Afgaande
op de verschillende organisatie en de bestaande informatie omtrent het feitelijk
functioneren, hebben we de indruk dat de hulp inhoudelijk gezien nogal divers
is. Wat de verschillende initiatieven echter met elkaar gemeen hebben, is de
invalshoek waarmee men het vraagstuk van de scheidingsafhandeling beziet: de
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scheiding als een primair relationeel gegeven, waarover de direct betrokkenen
in onderling overleg overeenkomst moeten bereiken.

In het voetspoor van De Swaan kan men deze tamelijk recente benadering
van scheidingsproblemen en de manieren om die tot een oplossing te brengen
in verband zien met verander(en)de manieren waarop mensen betrekkingen met
elkaar aangaan en onderhouden. De dagelijkse omgang met elkaar berust op
het (bijna vanzelfsprekende) uitgangspunt van onderling overleg en wederzijdse
toestemming bij het doen en laten. De ontwikkeling van die instelling is door
hem geschetst in termen van `een verschuiving van een bevelshuishouding naar
een onderhandelingshuishouding' (De Swaan, 1984, p. 98). Die komt er kort ge-
zegd (in zijn woorden) op neer dat het dagelijkse doen en laten van relatiegeno-
ten minder onderworpen is aan strikte regels die het resultaat voorschrijven,
maar des te stringenter aan regels omtrent de manier waarop men met elkaar
omgaat. Het vergt weinig betoog dat vanuit dat perspectief bezien, dat een zich
aankondigende scheiding de partners dwingt tot hernieuwd - en dus expliciet -
overleg om tot wederzijdse toestemming te geraken. Dat die toestemming niet
bij voorbaat con amore zal worden verleend en dat voor velen wellicht de uit-
eindelijke berusting in de wens van de ander het enig te bereiken resultaat is,
onderstreept de noodzaak van dat overleg slechts.

Scheidingsconflicten zijn van alle tijden, veranderd is de wijze waarop men
die conflicten duidt en daarmee ook de oplossingen die men acceptabel acht.
De komst van de hier bedoelde scheidingsexperimenten vormt een uiting van
een `breukvlak', ontstaan door het in onbruik raken van geaccepteerde en insti-
tutioneel verankerde oplossingspatronen en het zich aankondigen van nieuwe.
Die invalshoek - vandaar het leitmotiv van deze beschouwing - kenmerkt onze
dagen (wat iets anders is dan een modegril); er ligt een standaard in besloten
waaraan men moet voldoen.` Die standaard zelf staat hier niet ter beoordeling,
maar eenmaal gegeven die benadering, valt wèl na te gaan in hoeverre en onder
welke voorwaarden bepaalde vormen van hulp daadwerkelijk (b)lijken bij te
dragen tot realisering daarvan.

De resultaten van het Groningse experiment geven te denken over de inhou-
delijke tweeledigheid van de hulpverlening: de praktisch-informatieve en de psy-
chosociaal-communicatieve, elk met hun eigen effecten. Beide vormen van hulp
stellen hun eigen organisatorische voorwaarden, zo blijkt. De eerste vorm is
gediend bij een voor ieder openstaand en zonder enige selectie functionerend
aanloopadres; binnen die context kan die taakstelling adequaat worden gereali-
seerd. Hulp die beoogt de relationele onderhandelingsituatie te beïnvloeden,
vergt een meer selectief functionerend model, waarin men de bereidheid van de
beide partners om in hun eigen situatie opheldering te verkrijgen, als voorwaar-
de tot interventie moet beschouwen. Hulpverlening berust in essentie op vrijwil-
ligheid, maar dat is wat anders dan vrijblijvendheid. Ter wille van een zinvolle
bijdrage te kunnen leveren, dient de hulpverlening eisen te stellen aan de hulp-
vragenden. Beide vormen kan men vanzelfsprekend binnen een en hetzelfde in-
stitutionele kader onderbrengen zonder daarmee de functionele differentiatie
van beide uit het oog te verliezen. Dat men die onderscheiding ter wille van de
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Renate Rubinstein, haar eigen scheidingsproces analyserend, verwoordt dat normatieve karak-
ter van de geldende opvattingen treffend; `Een echtscheiding? Is niet erg. Een weggelopen
man? Dat is al bijna komisch. Dat zijn de etiketten die de buitenwereld voor alle situaties
klaar heeft liggen. Aangezien je zelf uit de buitenwereld komt, ken je ze en verbaast je twee
keer. een keer omdat het je overkwam en nog een keer omdat je het niet onderging op de
manier die ervoor staat.' (Rubinstein, 1978, p. 111, cursief van ons).
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effectiviteit en de efficiency niet uit het oog mag verliezen, vormt een bood-
schap van dit onderzoek.

6.2 Substitutie in de hulpverlening

Voorzien in een lacune die bij opvulling een preventief effect zou hebben en
derhalve later beroep zou weten te voorkomen, dat was het oogmerk van het
experiment. Wat betreft die lacune, laat lezing van de schets der positie en bij-
drage van andere ambtshalve betrokkenen weinig twijfel aan het bestaan ervan.
Onze bevindingen stemmen daarbij overeen met die van Griffiths en zijn mede-
werkers na een eerder ondernomen verkenning van het hulpaanbod - van wijk-
agent, pastor/dominee, leraar, huisarts, maatschappelijk werk(st)er en alle an-
dere juridische betrokkenen - te Groningen. Ten aanzien van de hulpverlening
in engere zin (het AMW en de ambulante gezondheidszorg) constateren ze dat
deze hoofdzakelijk gericht is op psychosociale verwerking van de scheiding en
weinig op het beslissingsproces zelf. Daarbij is de hulp veelal persoonsgericht
(op het belang van het individu afgestemd) en niet probleemgericht.

Het Buro heeft ten dele in die gevraagde hulp weten te voorzien. In welke
mate daarbij tevens sprake is van preventie, van voorkomen van latere relatio-
nele escalatie die scheidingsprocessen zo venijnig en kwellend kunnen doen zijn,
is met minder stelligheid vast te stellen. Gegeven onze bevinding dat van een
deel van de hulp een positieve invloed lijkt uit te gaan op de onderlinge ver-
standhouding van de bezoekers, valt enig geloof te hechten aan de preventieve
functie die de hulp onder omstandigheden kan hebben.

Dit laatste nu is interessant in het licht van beleidsdoelstellingen zoals ver-
woord in de nota `Bereidheid tot verandering' van de Commissie Structuur en
financiering gezondheidszorg (de Commissie Dekker). Daarin wordt een krach-
tig substitutiebeleid voorgestaan, waarbij, met behoud van kwaliteit, aanbod van
hulp van een ongewenste plaats naar een gewenste wordt verplaatst. Een ver-
schuiving in hulpverleningsaanbod van zwaarder naar lichter, van langdurig naar
korter, van intramuraal naar extramuraal en van behandeling naar preventie,
om maar enkele steekwoorden te hanteren.

`Substitutieprocessen ontstaan niet vanzelf en zeker niet in een omvang die
inhoudelijk en financieel gezien noodzakelijk is', zo merkt de commissie expli-
ciet op. Belangrijke voorwaarden daartoe zijn.volgens de commissie onder meer
een flexibele organisatievorm, een samenhangende financieringstructuur en de
financiering van zorgfuncties in plaats van instellingen. Dat zijn zaken die uiter-
aard de reikwijdte van het experiment te boven gingen. Nu de resultaten van
deze evaluatie aanleiding kunnen vormen om dat substitutiestreven ten aanzien
van de hulp in scheidingsproblemen verder te optimaliseren, dienen zich uiter-
aard die kwesties in concreto aan. Dat de diversiteit in het bestaande hulpaan-
bod hier een niet te onderschatten belemmering zal vormen, valt te verwachten;
in de rapportage van de verkenning van de institutionele omgeving zijn de voor-
tekens daarvan te ontwaren.

Inhoudelijk bezien, zal in vergelijking met bevindingen van onderzoek van an-
dere vormen van scheidingshulp nagegaan moeten worden welke institutionele
setting het meest adequaat is. Zoals uit onze analyse volgt, valt in preventief op-
zicht het meest te verwachten van de hulp die direct gericht is op de onderlinge
communicatie en besluitvorming. Naar onze mening zou bij een beoordeling van
de oogst die de verschillende experimenten in den lande opleveren, dan ook die
hulp als centraal criterium moeten worden gehanteerd.
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63 Vroeghulp als bijdrage tot vereenvoudiging der scheidingsproce-
dure

De invalshoek van de wetgever ten aanzien van de scheidingsproblemen is in tal
van landen gedurende de afgelopen decennia gewijzigd: van schuldvraag naar de
regelingsvraag.70 Het ligt in de rede dat met wijziging van de aard van het pro-
bleem - van een door een van beiden veroorzaakt conflict tot een voor beide
partijen aanvaardbare overeenkomst - ook de procedure ter afhandeling met
andere ogen bezien wordt. Globaal gesteld ziet men tweeërlei veranderingsten-
densen: enerzijds een afname van de juridische controle op het scheidingsproces
(vooral via vereenvoudiging van procedures), anderzijds de toenemende bemoei-
enis van andere deskundigen dan de vanouds dominante juridisch geschoolden
(bemiddelaars, gedragsdeskundigen als psychologen e.a.). Bij nader toezien kan
men in deze ontwikkeling een verschuiving van sociale controle ontwaren. Het
dagelijkse maatschappelijke verkeer staat of valt bij het functioneren van talloze
mechanismen die het doen en laten controleren en aldus bijdragen tot een
'geregeld bestaan'. Scheiding betekent hoe dan ook een inbreuk op een be-
staand geheel aan arrangementen en bijgevolg moet een nieuw patroon gereali-
seerd worden. Afhankelijk van de aard van het probleem acht men bepaalde
instanties meer of minder geschikt voor interventies. Dat proces van heroriënta-
tie op de aard van het probleem en daaruit voortvloeiende reorganisatie van de
relevante hulp, is thans bij scheiding in volle gang. In dat kader speelt de vraag
naar de betekenis van het Groningse experiment in de hulpverlening ten aan-
zien van de zich aandienende veranderingen op juridisch, procedureel vlak.

De scheidingsprocedure valt te beschouwen als een keten van een viertal
functies: een diagnostieke (explicitering van het probleem), een regulerende
(aandragen van mogelijke oplossingen), een beslechtende (het nemen van be-
slissingen) en ten slotte een legitimerende (het geven van externe geldingskracht
aan het beslotene ).71 Binnen het interpretatiekader van een civielrechtelijk
geschil waarbij ook de belangen van derden op het spel staan, leek bij scheiding
een procedure gericht op de tussenkomst der onafhankelijke rechter (en daar-
mee van de advocaat), adequaat. Binnen dat model is de advocaat van oudsher
heer en meester waar het de diagnostieke en regulerende functie betreft (met
uiteraard de nadruk op de laatste), terwijl de rechter de overige twee functies
vervult (met daarbij de nadruk op de eerste). De in de loop der tijd opgetreden
uitholling van de rechterlijke bijdrage - wiens rol meer en meer gekenschetst
kan worden als een 'quasi-notariëlei72 - heeft de reikwijdte van de advocaat
slechts verruimd (Berends, 1984; Griffiths, 1984). Onder bescherming van de
procesrechtelijke figuur der verplichte procesvertegenwoordiging heeft de advo-

70 In het werk van Pintens (1982) treft men een grootschalig en gedifferentieerd overzicht aan
van de verschillende procedures en de ontwikkelingen daarin. Die wijzigingen in de procedure-
le sfeer typeert de auteur via de titel 'Scheiding door onderlinge toestemming'.
Dit onderscheid is ontleend aan Blankenburg en Rogowski (1984).
Van Teeffelen (1988) houdt daarentegen een pleidooi voor een inhoudelijke taakverruiming
van de rechter die niet alleen eerherstel biedt aan de typisch rechterlijke beslechtingsfunctie,
maar ruimte biedt voor een reguleringsfunctie. Hij pleit voor de rechter als bemiddelaar en
procesbegeleider vanuit de overtuiging van de sturende mogelijheden die de rechter (als niet
te omzeilen laatste instantie) heeft. Zonder iets af te dingen van de grote mate van inzet die
uit deze visie spreekt - een inzet die wellicht kenmerkend is voor veel bij de familierecht-
spraak betrokkenen - , is het gezien de structuur van de afhandeling wat ons betreft zeer de
vraag of dit een bruikbare richtlijn vormt bij het streven naar verandering van de hulpverle-
ning zoals dat thans vorm krijgt.

71

72

64



catuur lange tijd nauwelijks enige concurrentie gehad, noch wat betreft de diag-
nostieke, noch wat betreft de regulerende functie. Vooral ter zake van de laatste
heeft zich de hulpverlening echter sedert de jaren zeventig als concurrent, al-
thans in inhoudelijke zin, aangediend. Vereenvoudiging van de juridische afhan-
deling in de zin van terugtreding van de juridische bemoeienis - gegeven de
concentratie van de rechter op de legitimerende functie - spitst zich derhalve
vooral toe op de justitiële bemoeienis met de eerste drie functies. Effectieve
reductie daarvan zal echter slechts mogelijk zijn naarmate de betrokkenen zelf
(meer dan thans het geval is) hun problemen afhandelen, ofwel naarmate ande-
ren dan justitiële intermediairs het veld zullen betreden. Vereenvoudiging van
het scheidingsprocesrecht levert, aldus bezien, in potentie een bijdrage aan de
zelfredzaamheid van relatiegenoten. Of die redzaamheid realiteit zal worden,
berust overigens wel op de stilzwijgend veronderstelde mogelijkheid van redelijk
onderling overleg. Dat psycho-emotionele factoren hierbij een belangrijke en
naar uit de praktijk blijkt 34vaak complicerende rol spelen, kan echter niet over
het hoofd worden gezien. En in een tijdsgewricht waarin de relationele aspec-
ten van de onderlinge relatie centraal staan, ligt het voor de hand dat zich op
dat niveau meer dan voorheen problemen worden gesignaleerd.

De discussie over een minder juridische aanpak die betere kansen zou geven
aan het relationele scheidingsproces ingezet op het eind van de jaren zeventig,
heeft zich sedert het begin der jaren tachtig vermengd met het bezuinigingsstre-
ven. Het terugbrengen van de omvang van het beslag dat scheiding legde op de
collectieve middelen, kreeg op dat moment voor de wetgever prioriteit. Het re-
sulteerde in pleidooien waarin optimalisering en besparing veelal samensmelten
in de `toverformule' der vereenvoudiging. In dat kader dient de indiening van
het wetsontwerp tot herziening van het scheidingsprocesrecht (nr. 19.242) te
worden gezien.' Daarin wordt voorzien in een eenvoudige, geheel schriftelijke
procedure zonder verplichte tussenkomst van de advocaat (als procesvertegen-
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In hoeverre er feitelijk van toegenomen mondigheid sprake is, is overigens niet zo eenvoudig
vast te stellen. Het accent op die mondigheid is wellicht mede een `positieve labeling' van de
feitelijk ervaren betrekkelijk geringe gedragsregulerende kracht van het recht en de binnen dat
kader werkende advocaten, medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming en rechters.
Vgl. Mnookin en Kornhauser (1979) en Griffiths e.a. (1985).
Zo kent men in Denemarken al sedert de 17e eeuw naast een juridische een eenvoudige
administratieve procedure. De overgrote meerderheid der scheidenden verkiest die laatste weg
(Klijn, 1984). Tijdens een bezoek (van Klijn in 1986) aan de prefectuur te Jutland maakte het
hoofd daarvan - Andrup, de propagandist/auteur inzake het Deense model bij uitstek - ge-
wag van het toenemende probleem dat scheidenden die kozen voor de eenvoudige procedu-
re, zijns inziens een zodanig slechte onderlinge verhouding hadden dat men bij hem aan tafel
nauwelijks tot overleg kon geraken. Omdat dat dit volgens hem geen betrouwbare basis vorm-
de voor de noodzakelijke schriftelijke verklaring, bezon hij zich op de inschakeling van een
psycholoog.
Het wetsontwerp, op 4 oktober 1985 bij de Tweede Kamer ingediend en aldaar op 9 februari
1988 aangenomen, ligt thans bij de Eerste Kamer ter behandeling. Als men zich realiseert dat
de eerste aanzetten hiertoe dateren uit 1982, dan ziet men hoe lang dit proces duurt. Ten
aanzien van het materiële scheidingsrecht lijkt de ontwikkeling nog langzamer te gaan en op
sommige punten - bv. ten aanzien van het omgangsrecht - lijkt de recent aangenomen wet
het beroep op de rechter te stimuleren in plaats van het te doen verminderen.

74

75

65



woordiger).?6 Dàt de balie zich tegen de mogelijkheid verzet heeft, is niet erg
verwonderlijk; op grond van de ervaring elders mocht men niet anders verwach-
ten (d'Oliveira, 1983). Interessant is echter de argumentatie die kernachtig is
verwoord in de stelling: `de gedachte dat een echtscheiding emotioneel en juri-
disch simpel gemaakt kan worden door haar als zodanig te behandelen - en dat
is de drijvende gedachte (....) - zal natuurlijk tot ongelukken leiden' 77 Na het
voorgaande zou men echter geneigd zijn te riposteren: dat het er juist op aan-
komt hoe men door inrichting van de afhandelingsprocedure scheidingen zo
eenvoudig mogelijk kan maken. Dat velen daartoe de advocaat thans niet kun-
nen missen, is uit onderzoek bekend, evenzeer als het feit dat er een niet te
verwaarlozen categorie bestaat die wel zonder diens dienstverlening zou kunnen,
wanneer de procedure drastisch vereenvoudigd en de noodzakelijke informatie
gemakkelijk beschikbaar gesteld werd.78 Daarbij moet tevens aangetekend wor-
den dat bij de beoordeling van de eenvoud dan wel de complexitieit der proble-
men niet primair op de praktisch, juridische aspecten ervan mag worden afge-
gaan. Als scheiding in laatstgenoemde zin veelal geen onoverkomelijke zaak zou
behoeven te zijn voor leken, dan is het dat nog niet per se ook in relationele
zin.

In dit verband is het overigens interessant om te zien hoe de toegang tot een
eenvoudige procedure wordt afgegrensd. Enerzijds via een `objectief criterium
als dat der nationaliteit. Het behoeft geen toelichting dat hier inderdaad een
duidelijk juridisch-technisch belang mee is gediend. Anderzijds wijzen de crite-
ria ter zake van de alimentatie en de huisvesting primair op een `subjectieve'
afgrenzing. De onderlinge overeenstemming dient eenvoudig vastgelegd te wor-
den. Objectief van aard is ook het selectiecriterium ten aanzien van de aanwe-
zigheid van minderjarige kinderen. De gekozen afgrenzing - als er minderjarige
kinderen zijn, dan geen eenvoudige procedure - is op het eerste gezicht vanzelf-
sprekend. De bescherming van het belang van de betrokkenen is een centraal
gegeven en vanuit dat gezichtspunt ligt de gedachte aan een vorm van externe
controle die de inschakeling van een advocaat nu eenmaal met zich brengt, voor
de hand. Maar bij een tweede gedachte realiseert men zich dat als er onenighe-
den zijn ten aanzien van de `kinderkwesties', de onenigheid veelal dieper gaat

76
Onder invloed van de sterke weerstand der advocatuur en de rechterlijke macht (Rutgers,
1984) heeft de wetgever besloten de reikwijdte van deze procedure beperkt te houden. Van-
daar de aanknoping bij de gemeenschappelijk verzoekprocedure waarvan de partijen geacht
worden het eens te zijn over de scheiding. Vervolgens heeft men door de criteria - beide
echtgenoten Nederlander, de afwezigheid van minderjarige kinderen, geen verzoek tot alimen-
tatie en overeenstemming over de bestemming van het huurhuis - de feitelijke 'schade' naar
de advocatuur toe beperkt. Volgens schatting van Van der Werff kan tussen de 19% en 29%
van de scheidenden op deze voorwaarden scheiden (in absolute aantallen op basis van 1988:
tussen de 11.000 en 16.000 personen).

n
Van den Hoek (1983). In een schrijven van de secretaris van de Orde aan de Minister van Jus-
titie (d.d. 1-12-1986) wordt de standpuntbepaling van de Orde in de loop der tijd nog eens
overzichtelijk gepresenteerd. Opvalt daarbij dat de impliciete basisassumptie steeds de rechter-
lijke constellatie waarin twee partijen uiteraard vertegenwoordigd door hun raadsman, hun
zaak uiteenzetten. Een model dat betrekkelijk weinig van toepassing is op de scheidingsprak-
tijk, zo men weet.

78
De door Klijn (1983) gemaakte schatting van minstens 20% relatief eenvoudige scheidingen,
berustte op bronnen waarin geen gegevens over de feitelijke bijdrage van advocaten aan het
onderhandelingsproces aanwezig waren. Dat dit een tot voorzichtigheid manend manco was,
werd erkend. Niettemin gaven schattingen gebaseerd op observatie (Berends) van de feitelijke
rol van advocaten aan dat minstens 15% als vreedzaam en 35% met min of meer onderdrukte
spanning verliep. Het is niet bij voorbaat onzindelijk te veronderstellen dat hier een vereen-
voudigde schriftelijke procedure voorzien van 'scheidingskit' toereikend zou kunnen zijn.
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dan het strikte regelingsniveau. Uit onderzoek en dagelijkse ervaring van de
meest direct betrokkenen, zoals advocaat, de rechter en de Raad, weten we dat
zij zich vaak onmachtig weten grip te krijgen op de relationele conflicten die
zich hier manifesteren. Pleiten voor het behoud van juridische controle juist
gelet op het belang der kinderen stoelt vooral op de verhoopte kracht van het
recht in deze.79 Gelet op de aard van de belemmering zou het niet onlogisch
zijn dat, wanneer scheidenden via beroep op hulp als bijvoorbeeld het hier be-
schreven Buro Echtscheiding tot onderlinge overeenstemming zouden zijn geko-
men, van de eenvoudige procedure gebruik kunnen maken. De schriftelijk vast
te leggen overeenkomst kan evenals die ter zake van de andere kwesties vervol-
gens door de rechtbank marginaal getoetst worden.0 Dat die keuze thans niet
gemaakt is, valt te begrijpen in de context van de wetgevingsgeschiedenis. Toch
vormt de gedane keus gezien tegen de achtergrond van onze bevindingen in
zekere zin een rem op het streven naar vereenvoudiging.

Vereenvoudiging van de afhandelingsprocedure vergt méér dan alleen het
wijzigen van het scheidings(proces)recht. De wettelijke structuur biedt niet meer
dan een speelveld waarbinnen professionele betrokkenen hun eigen rol dienen
te. bepalen. De bijdrage van de wettelijke wijziging bestaat er vooral daarin dat
men voorwaarden schept die meer speelruimte aan scheiden zelf dan wel aan
andere dan juridische intermediaire deskundigen. De in behandeling zijnde wet-
geving vormt een indicatie van zich wijzigende beleidsopties. De agenda's van
de maatschappelijke besluitvorming veranderen qua thematiek en binnen die in
gang gezette discussie zullen de ervaringen opgedaan met het Buro Echtschei-
ding, een waardevolle rol kunnen spelen.

A
De beperkte sturingskracht van het recht werd reeds eerder vermeld. In deze is overigens de
Duitse ervaring waar het de hervorming van het scheidingsrecht betreft, interessant. Vanuit
een streven naar rechtvaardig oplossingen, is de scheidingsprocedure ten aanzien van de 'Fol-
geproblemen' bij de wetswijziging van 1977 ingewikkelder gemaakt om aldus meer juridische
greep te hebben op de sociale ongelijkheid der partners. Uit onderzoek blijkt nu dat de bepa-
lingen veelal omzeild worden door formuleringen die de feitelijke situatie volledig aan het
zicht der rechtbank onttrekken (Ceasar-Wolf e.a., 1983; Caesar-Wolf en Eidmann, 1985).
In feite zou daarmee een procedure worden gecreëerd die in grote lijnen besloten ligt in het
door de Nederlandse Gezinsraad gedane voorstel ter zake van de Bureaus voor echtscheidings-
begeleiding en advies (Beba's). Die bureaus zouden naast een informatieve ook een begelei-
dende functie dienen te vervullen. Ten aanzien van de juridische afhandeling zou het een or-
denende en voorbereidende taak hebben; de rechter blijft in dat model de uiteindelijk toetsen-
de instantie.

m
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Bijlage 2: Toelichting op HOMALS-analyse

HOMALS is een niet-lineaire principale componentenanalyse, hetgeen wil zeggen dat
het een methode is waarmee men een aantal variabelen kan transformeren in een klei-
ner aantal variabelen (principale componenten) die onafhankelijk van elkaar zijn (ortho-
gonaal). Ze worden zodanig gekozen dat zo weinig mogelijk van de in de oorspronkelij-
ke gegevens aanwezige informatie verloren gaat. Dit laatste wordt uitgedrukt in het zo-
geheten verlies van informatie. Hoe hoger het verlies (stress) hoe kleiner de eigenwaar-
de en hoe slechter het model past op de oorspronkelijke data. (De maximumwaarde van
stress is 1, de minimumwaarde bedraagt 0.) De hoeveelheid informatie die verloren gaat,
kan worden uitgedrukt in een percentage dat men berekent door de eigenwaarde van de
dimensie af te trekken van 1. Het basisidee bij HOMALS is dat niet de variabelen, maar
de categorieën van de ene variabele samenhangen met specifieke categorieën van een
andere variabele. Op grond van een aantal categorieën van variabelen (d.w.z. antwoord-
patronen van respondenten met betrekking tot die variabelen) tracht het programma ho-
mogene groepen te construeren en wel zodanig dat de verschillen binnen die groepen zo
klein mogelijk zijn en de verschillen tussen de groepen zo groot mogelijk worden.

Bij een grafische weergave van de analyse worden de verschillende categorieën van
de in de analyse betrokken variabelen als punten in een tweedimensionale ruimte weer-
gegeven. Daarbij geldt dat de afstand tussen de punten een indicatie vormt voor de ma-
te van samenhang tussen de betreffende categorieën. Hoe dichter bepaalde categorieën
bij elkaar liggen, hoe meer ze met elkaar te maken hebben. Tevens is het zo dat naar-
mate meer respondenten in een bepaalde antwoordcategorie hebben gescoord, deze ca-
tegorie dichter bij het centrum van de oplossing wordt geplaatst. Wanneer de punten-
wolk de vorm vertoont van een V of een hoefijzer, duidt dit erop dat de gegevens (na
kwantificatie) normaal verdeeld zijn en dat de tweede dimensie een (kwadratische) func-
tie is van de eerste dimensie. Daaruit valt op te maken dat de twee dimensies hetzelfde
meten en dat er dus sprake is van een gemeenschappelijke onderliggende dimensie. De
scores van de personen op die dimensie kunnen voor verdere analyse gebruikt worden
en hebben het meettechnische voordeel dat ze van een hoger (ratio)niveau zijn dan het
(nominale) niveau van vertrek.

Naast de visuele representatie van de onderlinge relaties tussen categorieën van va-
riabelen, geeft HOMALS voor elke variabele de zogenaamde discriminatiematen per di-
mensie weer. Deze discriminatiewaarden zijn in feite gekwadrateerde factorladingen op
de twee conceptuele assen of dimensies. De waarden geven aan in hoeverre de variabele
bijdraagt tot de onderliggende en door HOMALS naar voren gebrachte 'latente struc-
tuur' per dimensie. Als vuistregels wordt wel gehanteerd dat een factorlading van bedui-
dend minder dan 50 weinig bijdraagt aan die structuur.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de theorie van de analyse wordt verwezen
naar Giffi (1979).
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Bijlage 3: HOMALS-analyse van interventievariabelen

In de analyse zijn drie variabelen betrokken: de reikwijdte van de interventie (persoons-
gericht vs. systeemgericht), het onderwerp van de interventie (praktisch vs. psycho-
sociaal) en de functie van de interventie (informatief, verwijzing, verwerking, verduidelij-
ing en onderhandeling). Het aantal respondenten bedraagt 141.

Overzicht van discriminatiewaarden van de afzonderlijke variabelen voor dimensie 1
en dimensie 2

variabele

reikwijdte
onderwerp
functie

dimensie 1 dimensie 2

0,64 0,15
0,78 0,10
0,85 0,93

eigenwaarde

Grafische weergave HOMALS

persoonsgerichtm

interventie

* informatie

0 praktische hulp

0,76 0,40

*
opvang/vertraging

* verduidelijking

0 psycho-sociale hulp

systeemgerichte

interventie

* verwijzing

* oplossing
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Bijlage 4: HOMALS-analyse van contactvariabelen

In de analyse zijn drie variabelen betrokken: de samenstelling van het cliëntsysteem
(apart vs. gezamenlijk), aard van het contact (uni- vs. multidisciplinair) en het aantal
gesprekken (een maal, twee tot drie maal en vier of meer malen). Het aantal respon-
denten bedraagt 165.

Overzicht van discriminatiewaarden van de afzonderlijke variabelen voor dimensie 1
en dimensie 2

variabele dimensie 1 dimensie 2

cliëntsysteem 0,57 0,04
aard contact 0,82 0,02
omvang contact 0,81 0,97

eigenwaarde 0,73 0,34

Grafische weergave HOMALS

.©
gescheiden

bezoek

gesprek eet 1 teamlid

4
2 3 3 gesprekken

gespr'3 eet

meerdere team-

leden

0
1 gesprek samen bezoek

meer dan

3 gesprekken
4

76



Bijlage 5: Overzicht vragen omtrent communicatie

Zowel tijdens de registratie (op het moment van aanmelding op het Buro) als tijdens de
telefonische enquête (enige maanden na beëindiging van het contact) zijn onderstaande
vragen aan de respondenten voorgelegd. Op basis hiervan is de communicatie op twee
tijdsmomenten berekend en het verschil daartussen. Deze vragen (met uitzondering van
die omtrent de huisvesting, de verdeling van het bezit en die omtrent de alimentatie
ten aanzien van de partner).zijn ontleend aan het onderzoek van Griffiths e.a. (1986).

Wat is de (eventuele)
beslissing

WEE/NIET
SCHEIDEN

0 nog oi.t. bad neen

o v. gun scheiden

0 v. gaan etst scheiden

0 andere.nl.

HUISVESTING

BEZIT EN
VERHOGEN

ALIMENTATIE
T.A.Y. ~VROUW

o nog niet. bostoten

0 ik (roek) endera
uimta

0 mijn (ee-)partner
(toekt) endare
eoonruimta

0 beiden (roeken)
enden woonmimi.

0 ander.) ml.

Hoe vaak heeft u er met Hoe verliep/verloopt Hoe is de (eventuele)
partner over gesproken? het overleg hierover beslissing genomen?

0 (nog) nooit over gehad 0 gaan overleg gehad

O gelden 0 heel voellijk

0 enkele tulen 0 tamelijk moeilijk

O vrij vaak 0 ging/geer ..1

0 ree. vuk 0 niet eo mailijk

0 ronder eebt, problemen

0 (nog) nooit ovar gehad 0 gaan overleg gehad

0 valden 0 baal moeilijk

0 enkele mol.n 0 ome lijk moeilijk

0 vrij vaak 0 ging/gaat val

0 naar vaak 0 niet co moeilijk

0 noodar echte problemen

0 nog ni. t. bataten

0 genarnlijk genomen

0 gehol/voornar lijk
door u genomen

0 geheel/voonaoelijk
doo v (u-)
pertnnr genomen

0 endent

0 nog eiere besloten

0 gerernlijk tammen

0 geheel/vvrnmelijk
door u genomen

0 geheel/veornneoltjk
doo v (en-)partner
gettmen

0 onderei

0 mg niet, basloten 0 (nut).nooit over gebed 0 geen overleg gehad

0 wordt gelijk verdeeld 0 aalden 0 haal moeilijk

0 grotend.al• mar mij 0 enkel. malen 0 tamelijk mailijk

0 groundeale mar ..der 0 vrij vaak 0 ging/geer r1

0 .a.r v..k 0 plat no mooilijk

0 ronder echt. problemen

0 nog niets besloten

0 gaan alimentatie

0 v.l alirnutl.

o nog plat. heeloren

0 ge.--lijk {.naman

0 taheel/voornamelijk
door u genomen

0 {abeel/voornmelijk
dm. v (er)partner
gemmen

0 .roder.;

0 (nog) nooit over gehad 0 geen overleg gehad 0 nog niet. besloten

0 telden 0 haal moeilijk 0 ger.sulijk genomen

0 enkel. molm 0 namelijk meilijk 0 geheel/..snor lijk

0 vrij vaak 0 ging/g..t val
door a genomen

0 zeer vuk 0 niet n moeilijk
0 g^heel/voo nrlijk

d v (er)pt meer
0 ronder echte problemen genm..

0 ..d.-,
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IN VCROAIID HEI UW (EVENTUELE) KINDEREN:

ALINENTATIE VOOR
KINDEREN

OPVOEDING EN
VERANTWOORDELIJK
ITEM KINDEREN

VEROLIJF VAN
KINDEREN

CONTACT TUSSEN
KINDEREN ENIET-
VERZORGENOUDER

Wat is de (eventuele) Hoe vaak heeft u er met Hoe verliep/verloopt Hoe Is de (eventuele)
beslissing partner over gesproken? het overleg hierover beslissing genomen?

0 nog -rata heeloten 0 (nog) nooit over gehad 0 geen overleg gehad 0 nog viste beeloten

0 geen alienvtatie 0 relden 0 heel mdcilijk 0 gesseenlijk genomen

0 vel nlieentatie 0 enkele melen 0 tamelijk moeilijk 0 geheel/voornamelijk 'o

_• 1, 0 vrij vaak 0 ging/gaat vel
door u gemmen

0 seer vonk 0 niet zo moeilijk
0 geheel/voornnmelijk

doo v (ex-)partner
0 zonder echte problemen gen-men

0 andere:

part ner

0 uitsluitend teak (e.-)
P.
--
tact

00 nog niet. heeloten 0 (nog) nooit over gehad 0 geen overleg gehad 0 nog niets besloten

0 uihelu(tend mijn taak 0 zelden 0 heel moeilijk 0 gezamenlijk genomen

0 grotnndnale ijmn taak 0 enkele malen 0 tamelijk moeilijk 0 name lijk

0 geenmeul(jk 0 vrij vonk 0 ging/Bont vel
dnne u genomen

0 grot,ndetle taak (ex-) 0 zeer vaak 0 niet en moeilijk
0 geheel/vo slijk

door uv (e-)Par tner

i een o an er

0 endars. '11 --

0 .onder echte problemen genomen

0 ander.:

0 nog eiste besloten 0 (nog) nooit over gehad 0 geen overleg gehad 0 nog niets besloten

0 kinderen bij mij 0 zelden 0 beet moeilijk 0 getemenlijk genomen

0 kinderen bij (es-) 0 enkele malen 0 tamelijk moeilijk 0 geheel/voornamelijk
portnar

0 vrij vaak 0 ging/geen vel
door u genomen

0 kinderen eend..ld
zeer k 0 niet xo and lijk

geheel/koornamelijk

0 kind, ren fviasel..d
0 vaa lijk

uv (ex-)petto.,

bl [
0 ond,, echte problemen genomen

0 andere.

0 nog niet. besloten 0 (nog) nooit gehad 0 geen overleg gehad 0 nog niets besloten

0 m of m er v ante 0 se lden 0 heel ..eilijk 0 gemmen lijk genomen

0 at efte vink ven bs
kind(ere-n)

0 vrij vaak 0 ging/gaat vel
hoefre e

beroekzegal ing
0 enkele melen 0 tamelijk moeilijk 0 geheel/voorn... lijk

door u genomen

0 geheel/voornamelijk
doo e (ex-)partner
gen-en

0 andere.

U afhankelijk v n be-
0 seer vaak 0 niet to moeilijk

hoef te ven endere 0 zonder echte problemen
ouder

0 geen contact
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Bijlage 6: HOMALS-analyse van communicatievaria-
belen

Ten aanzien van elk van de zeven items van bijlage 5 zijn de antwoorden op de vragen
naar de frequentie van het onderling gesprek (zelden of nooit, weinig, vaak), het verloop
daarvan (zonder problemen, niet zo moeilijk, gaat wel, tamelijk moeilijk en heel moei-
lijk) en de aard van de genomen beslissing (gezamenlijk genomen, door man genomen,
door vrouw genomen, geen beslissing genomen) in de analyse betrokken. Daaraan toege-
voegd zijn dezelfde drie vragen ten aanzien van de scheidingsbeslissing zelf (uit de ande-
re verzamelde informatie afkomstig). Dat brengt het totaal op 24 variabelen. Het aantal
respondenten bedraagt 161.

Overzicht van discriminatiewaarden van de afzonderlijke varaiabelen voor dimensie 1
en dimensie 2

variabele dimensie 1 dimensie 2

scheidingsbeslissing
- frequentie gesprek 0,18 0,20
- verloop gesprek 0,44 0,47
- beslissing 0,39 0,28
huisvesting
- frequentie gesprek 0,39 0,07
- verloop gesprek 0,35 0,81
- beslissing 0,67 0,26
bezit en vermogen
- frequentie gesprek 0,65 0,04
- verloop gesprek 0,32 0,68
- beslissing 0,69 0,07
alimentatie partner
- frequentie gesprek 0,46 0,12
- verloop gesprek 0,37 0,51
- beslissing 0,56 0,04
alimentatie kinderen
- frequentie gesprek 0,56 0,13
- verloop gesprek 0,21 0,38
- beslissing 0,45 0,05
opvoeding kinderen
- frequentie gesprek 0,59 0,17
- verloop gesprek 0,17 0,39
- beslissing 0,61 0,02
verblijf kinderen
- frequentie gesprek 0,59 0,17
- verloop gesprek 0,27 0,36
- beslissing 0,61 0,04
contact kinderen
- frequentie gesprek 0,53 0,18
- verloop gesprek 0,18 0,36
- beslissing 0,47 0,21

eigenwaarde 0,45 0,24
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Grafische weergave HOMALS-analyse
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Bijlage 7: Regressie-analyses effecten van interventie

Met behulp van regressie-analyses valt na te gaan in welke mate elk afzonderlijk effect
'voorspeld' kan worden vanuit kenmerken van de uitgangssituatie. Op die wijze kan men
zien welke factor in de hulpverlening ten aanzien van welk effect van belang is.

Ter toelichting op de onderstaande tabellen het volgende. Elke tabel is een samenvat-
ting van drie afzonderlijke regressievergelijkingen. De effectvariabelen (die staan voor
het resultaat) zijn horizontaal gerangschikt. De eerste kolom vermeldt de hoogte van de
totale correlatie tussen het specifieke effect en de respectievelijke uitgangscondities. De
tweede kolom vertaalt dit gegeven in procenten verklaarde variantie. Hoe hoger dat per-
centage, hoe sterker de samenhang is. De derde kolom geeft aan welke de bijdrage is
van elke afzonderlijke uitgangsconditie aan het totale, door alle drie of vier gezamenlijk
'veroorzaakte' verband. De vierde kolom vermeldt de significantiewaarde.

Tabel 1: De betekenis van het contactpatroon, de aard van de interventie en de aan-
sluiting op de hulpvraag voor de tevredenheid van de cliënt, de onderlinge
consensus en de communicatie-ontwikkeling bij een informatieve hulpvraag
(regressie-analyses)

multiple
correlatie

(R)

verklaarde
variantie

(R2)

eigen
bijdrage

significant

(P)

satisfactie (N= 41) 0,39 0,15 0,11
- contactpatroon 0,15 0,02 0,02 0,35
- interventie 0,27 0,07 0,05 0,24
- aansluiting horizontaal 0,39 0,15 0,07 0,11

conflictniveau (N=35) 0,47 0,23 0,05
- contactpatroon 0,11 0,01 0,01 0,53
- interventie 0,36 0,13 0,12 0,11
- aansluiting horizontaal* 0,47 0,23 0,10 0,05

communicatie-ontwikkeling (N= 26) 0,27 0,08 0,63
- contactpatroon 0,18 0,03 0,03 0,37
- interventie 0,21 0,04 0,01 0,60
- aansluiting horizontaal 0,27 0,08 0,03 0,63

• De bijdrage aan de in totaal verklaarde variantie is 10% of meer en de significan-
tiewaarde is 5% of kleiner.
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Tabel 2: De betekenis van het contactpatroon, de aard van de interventie en de aan-
sluiting op de hulpvraag voor de tevredenheid van de cliënt, de onderlinge
consensus en de verandering in de communicatie-ontwikkeling bij een com-
municatieve hulpvraag (regressie-analyses)

multiple
correlatie

(R)

verklaarde
variantie

(R2)

eigen
bijdrage

significant

(P)

satisfactie (N=53) 0,45 0,21 0,02
- contactpatroon 0,17 0,03 0,03 0,22
- interventie 0,18 0,03 0,01 0,43
- aansluiting

- horizontaal* 0,43 0,19 0,16 0,02
- verticaal 0,45 0,21 0,02 0,02

conflictniveau (N=48) 0,48 0,23 0,02
- contactpatroon* 0,44 0,20 0,20 0,00
- interventie 0,45 0,20 0,01 0,01
- aansluiting

- horizontaal 0,46 0,21 0,01 0,02
- verticaal 0,48 0,23 0,02 0,02

communicatie-ontwikkeling (N= 41) 0,55 0,30 0,01
- contactpatroon* 0,34 0,12 0,12 0,03
- interventie 0,43 0,19 0,07 0,02
- aansluiting

- horizontaal* 0,43 0,19 0,00 0,05
- verticaal* 0,55 0,30 0,11 0,01

* De bijdrage aan de in totaal verklaarde variantie is 10% of meer en de significan-
tiewaarde is 5% of kleiner.
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