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Na de geboorte van het eerste kind treden er
een aantal veranderingen op in de relatie van
ouders: interpersoonlijk (plotselinge
verandering, die met name voor moeders
zwaarder is door vermoeidheid en
angst/depressie), relationeel (lagere
tevredenheid over de relatie en meer
conflicten), taakverdeling (van gelijkwaardig
naar meer traditionele taakverdeling, wat leidt
tot lagere tevredenheid over de relatie), en
sociale steun (ouders met meer steun en fijnere
ervaringen in de eigen jeugd passen zich beter
aan in de nieuwe situatie, daarnaast halen
ouders steun van andere jonge ouders)
(Glade, Bean, & Vira)

Wantrouwen in prille relatie
Er is een hele grote sudderende groep waarbij
relaties nog maar erg pril zijn. Soms korter dan
twee maanden, maar waarbij wel al kinderen in
het spel zijn (vrouw is dan zwanger). Het gaat
dan echt om gezag, ze vertrouwen elkaar niet.
“Ik wil niet dat mijn kind daarbij opgroeit”. De
relatie wordt dan vaak verbroken omdat er
alcohol /geweld in het spel is.
- Hilde Schouten, Mediator en Advocaat
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Overlijden kind geeft hogere kans
op scheiding

Geen reflectie op eigen aandeel
in conflict

Ouders waarvan een kind overlijdt hebben
gemiddeld meer ruzie, lagere relatietevredenheid en een hogere kans op scheiding
dan ouders zonder overleden kind. Ouders
waarvan een kind overlijdt kunnen ook
veerkrachtig zijn en juist dichter bij elkaar
komen door het verlies. Het risico op negatieve
relatie uitkomsten is groter wanneer: het kind
zelfmoord pleegt, volwassen was, ouders al
relatieproblemen hadden of communicatie
-problemen hebben, en niet voorbereid waren
om met trauma om te gaan. Beschermende
factoren voor de relatie: dood van een baby,
open en goede communicatie, begrip en
acceptatie van andere rouwprocessen partner,
sociale steun, en het zoeken naar betekenis
(Albuquergue, Pereira, & Narciso).

Mensen moeten naar zichzelf willen kijken en
naar hun eigen aandeel in de situatie. Maar dit
gebeurt weinig, mensen wijzen vaak naar de
ander.

Vreemdgaan heeft een negatieve
invloed op de relatie

- Ilja van der Stel, maatschappelijk deskundige
bij KC Kind en Scheiding

Langdurige ruzie vooral schadelijk
voor het kind
Kinderen die langdurige strijd zien tussen
ouders en die elkaar daarin als mens en als
vader/moeder niet meer respecteren is het
meest schadelijk. De langdurigheid van ruzie
maken of juist gespannen stilte en elkaar
negeren is vooral schadelijk.
- Ilja van der Stel, maatschappelijk deskundige
bij KC Kind en Scheiding

Sommige onderzoekers stellen dat vreemdgaan
an sich de kans vergroot op een scheiding, maar
volgens andere onderzoekers hangt dit af van:
hoe betrokken partners waren bij de relatie voor
de affaire, hoe tevreden ze waren over de relatie,
welk motief achter de affaire wordt gezocht, het
conflictniveau na de affaire, en de attitudes
tegenover vreemdgaan (Blow & Hartnett).

Angst om kwetsbaar op te stellen

Ouders zoeken naar erkenning

Onder boosheid zit vaak veel verdriet. Als
maatschappelijk werker moet je daar naar
durven vragen en het bespreekbaar proberen te
maken. Het vragen naar teleurstellingen vraagt
veel kwetsbaarheid en motivatie bij de ouders.
Veel ouders durven dit niet aan.

Bij het spreekuur komt een ouder vaak alleen;
ze zijn bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe
aanknopingspunten, ze zoeken naar
erkenning (ik doe het goede of het is niet ok
wat de ander doet) en een stukje
machteloosheid. Maar ook vragen als: “Waar
begin je bij een scheiding?”.

- Ilja van der Stel, maatschappelijk deskundige
bij KC Kind en Scheiding

- Mariska, maatschappelijk werker, KIES
training

Parallelle rouwprocessen vergroot
miscommunicatie

Ouders zitten vaak in verschillende fases van het
verwerkingsproces. Een ouder is bijvoorbeeld al
veel langer aan het nadenken hoe het leven
eruit ziet na de scheiding, terwijl de ander nog
midden in de emotie zit. Dit zorgt voor
miscommunicatie of moeilijkheden in
communicatie waardoor dingen gaan schuren
en botsen.
- Jo Ella, JB West expertiseteam

Wantrouwen in hulpverlening
Partner accepteert te beslissing niet

Vaak hebben ouders al meerdere interventies of
hulpverleningsmodules gehad die zijn mislukt,
waardoor ouders geen vertouwen meer hebben
in hulpverlening. Daarbij hebben kinderen vaak
ook al veel wantrouwen, deels door eigen
ervaring maar ook doordat zij ouders negatief
over hulpverlening horen praten. Dat maakt het
lastig om ze te helpen.

Ik krijg ook verhalen dat de moeder zegt dat vader
haar eigenlijk nog terug wil, en dat vader precies
hetzelfde zegt. Ik ben dan nog hulpverlener... dus
probeer beide kanten te horen. Maar stel je voor dat
je een vriend of vriendin bent... moeilijk.
- OKA Klarina en Mary, Spirit

- Cora, Gedragswetenschapper JBWest

Aanmelden
mediator

Scheidingen via mediatie leidt tot
positievere uitkomsten dan rechtbank

Mediatie leidt volgens de onderzoekers tot
positievere uitkomsten omdat er een passende
oplossing voor de situatie wordt gezocht i.p.v.
een meer standaard uitspraak van de rechter
(Shaw).
Stellen zijn tevreden over mediatie en
rapporteren minder ouderlijke conflicten , meer
gezamenlijke besluitvorming, meer vader
betrokkenheid, succesvol een ouderschapsplan
maken, en zich beter aan de afspraken omtrent
opvoeden en alimentatie houden (Pruettt &
Donsky).
Stellen die d.m.v. mediatie scheiden
rapporteren een betere kwaliteit van
co-ouderschap, meer tevredenheid over
co-ouderschap en minder conflicten
(McBroom).

Mediators stellen belang van het kind
voorop

Ik heb erg positieve ervaringen met mediators,
omdat een mediator probeert het belang van
het kind voorop te stellen en niet de juridische
weg in te slaan. Dit om te voorkomen dat
ouders tegenover elkaar komen te staan bij de
rechtbank. Soms kan het niet anders maar vaak
bevordert de rechtbank de situatie niet.
- Ilja, Maatschappelijk deskundige bij JZ

Aanmelden
advocaat

Inhoudelijke afspraken worden niet
gemaakt

Vaak zijn het de wat ‘simpele’ ‘minder
intelligente’ mensen die direct voor een
advocaat kiezen. Dit soort zaken gaan dan ook
niet over samen eruit komen, maar direct over
gezag. (vaak korte relaties, per ongeluk
zwanger). Het zijn relaties die niet veilig zijn
opgebouwd, waardoor er weinig is om op terug
te vallen. Wanneer het dan ook om gezag gaat,
is het direct complex.
- Hilde Schouten, Mediator & Advocaat

Verdeling bezittingen

Kind ontschuldigen is belangrijk

Het is van belang om het kind te
ontschuldigen. Ze voelen zich vaak rot en
denken dat zij oorzaak zijn van scheiding of
blijvende problemen of nemen zichzelf
kwalijk dat ze het niet kunnen oplossen.
Interventies die zich daarop richten kunnen
helpen, maar een kind moet zich er wel veilig
of goed bij voelen. Daarbij moeten ouders het
kind ook die ruimte kunnen en willen geven
en het kind gunnen bij de andere ouder te
zijn.
- Cora, Gedragswetenschapper JBWest

Juridische procedures zetten mensen
op scherp

Aanhoudende juridische procedures hebben
een escalerend effect, je ligt voortdurend onder
een vergrootglas en bent op scherp. Advocaten
verdedigen vaak de individuele cliënt en zitten
niet op samenwerken en de gevolgen voor het
kind.
- Jo Ella, expertise team complexe scheidingen,
JBWEST

Partners zoeken erkenning bij
informeel netwerk

In deze casus hebben ze niet veel netwerk
om zich heen die steunend kan zijn. (..) De
moeder schrijft conflicten uit en mailt deze
naar iedereen. Ze wilt dat deze mensen ook
aan haar kant staan.
- OKA Klarina en Mary, Spirit

Rechter kan weinig maatwerk leveren

Verschuiving van gunnen naar
rechtvaardigheid

Geld is HET thema waar het op misgaat. Er
bestaan 2 waarheden: slechte relatie,
affectiviteit is weg. Daardoor gaat het ineens
om rechtvaardigheid en niet om gunnen. De
belangen veranderen daarom, namelijk ieder
voor zich.
-Peter Vergeer, Relatietherapeut

Andere financiële verwachtingen dan
voor de scheiding

Wanneer mensen gaan scheiden worden ze
wakker, en dan moet ineens alles gelijk zijn.
Vrouwen verdienen nog steeds minder voor
hetzelfde werk en werken daarnaast vaak ook
minder. We houden dit systeem in stand,
omdat zij vaak minder gaan werken als er
kinderen komen. Mannen daarentegen blijven
vaak full-time werken. Wanneer mensen gaan
scheiden, willen ze ineens de helft, ook van de
tijd van de kinderen. Maar dit is onrealistisch.
Daarnaast moet de rest dan ook rechtgetrokken
worden - geld en spullen. Terwijl dat in de basis
van de relatie ook niet perse het geval was.
-Hilde, Advocaat & Mediator

Een rechter doet meestal weinig goed in een
zaak, omdat je het als rechter doet met wat je
hebt op papier. Je stelt nog wat vragen, maar er
kan weinig maatwerk worden geboden. Terwijl
als je samen afspraken maakt je er vaak beter
uitkomt.

Netwerk ondermijnt samenwerking
tussen partners

Soms is een gesprek goed gegaan en een
eerste kleine afspraak gemaakt, waarna ze het
thuis met de nieuwe partner of iemand anders
bespreken. Dan krijgen ze de wind van voren:
“Hoe kun je dat nou afspreken?!” Daarna bellen
ze JBWest om door te geven dat ze het toch
niet willen doen.

- Maartje, Familierecht advocaat en voormalig
rechter

- Cora, gedragswetenschapper, JBWest

Opstellen
ouderschapsplan

Meervoudige partijdigheid door
Hulpverlener belangrijk, maar moeilijk

Bij het opstellen van een omgangsregeling
wakkert het vuur pas echt aan. Als je
bijvoorbeeld iets positiefs zegt over de vader bij
de moeder, dan is het raak. Een stapje naar de
andere ouder en je raakt de ene ouder kwijt.
- Cora, gedragswetenschapper JBWest

Pijnlijke punten van tijdens de relatie
worden aangeraakt

Een grote trigger die zorgt voor extra spanning
is als er pijnlijke punten van tijdens de relatie
worden aangeraakt. Maar ook
meningsverschillen over omgangsregeling,
bijvoorbeeld “Je was er vroeger ook nooit en nu
wil je 50% van de tijd.”. Of als er een onderdeel in
ouderschapsplan is waar je het niet echt mee
eens bent of waar de ander zich niet goed aan
houdt zorgt dat voor spanning.
- Mariska, maatschappelijk werker, KIES training

Ouderverstoting

De kinderen blijven vaak graag in het veilige nestje,
waarbij vaders vaak vertrekken uit ouderlijke huis.
Sommige moeders houden ook graag het kind bij
zich. Als je als vader dan onzeker bent over je
ouderschap is het moeilijk om je kind mee naar
jouw huis te krijgen, Dan ontstaat er verwijdering.
- Meta, Puber coach, Eigenaar Pro Kids divorce

Ouderschapsplan
uitvoeren

Weinig grenzen uit schuldgevoel en
angst voor verlies kinderen

Ouders zijn door een scheiding onzeker over
hun ouderschap. Ze hebben gefaald en hebben
het gevoel iets goed te moeten maken aan hun
kinderen. Ouders zijn ook bezig hun kind voor
zich te blijven winnen. Er wordt dan
bijvoorbeeld vaker toegegeven aan de kinderen.
In de puberteit komt bij kinderen het ongemak
van deze situatie eruit. Dan moet je een alpha
ouder kunnen zijn en boven je kind kunnen
staan.
- Meta, Puber coach, Eigenaar Pro Kids divorce

Loyaliteitsconflict bij het kind

- Mariska, maatschappelijk werker, KIES training

Ouderschapsplan moet meegroeien

Een ouderschapsplan moet meegroeien met de
ontwikkeling van een kind. Als een jongen een
puber wordt, wil hij misschien meer naar zijn
vader en dat moet kunnen. Dan komen ouders
soms weer bij me terug. De ouder die dan
"verlaten" wordt is dan helemaal in paniek. Dan
willen ouders soms weer een proces gaan
beginnen, maar dan helpt het als je een
advocaat hebt die zegt: “Daar gaan we niet aan
beginnen, dit hoort bij de ontwikkeling van een
kind.”.
- Meta, puber coach, eigenaar Pro Kids Divorce

Niet betalen van alimentatie
Ene ouder doet aangifte over onveiligheid
bij de ander

Weinig invloed op opvoeding van de
ander

Het is lastig voor ouders dat je (nog) minder
invloed hebt op de thuissituatie en opvoeding
van de ander. Dat geeft vaak extra spanningen.
- Mariska, maatschappelijk werker, KIES training

- Cora, gedragswetenschapper JBWest

Kinderen worden onderdeel van de strijd

Bij spreekuren zie je het al hoe een kind gaat zitten:
in het midden tussen ouders om letterlijk ouders
van elkaar te scheiden. Maar kinderen worden ook
vaak ingezet als boodschapper omdat ouders
onderling niet goed kunnen praten of ingezet in de
strijd (“als hij van jou terug komt is ie zo druk”).

Kinderen geven
behoeftes aan

Hulpverlening voor kinderen komt te laat

Nieuwe partner /
Stiefkinderen

Conflicten in co-ouderschap nemen toe
wanneer een ouder date of hertrouwt

Hulpverlening voor kinderen komt altijd te laat. Ze
laten dan al seinen zien dat het niet goed gaat.
Daarin is het nooit preventief en zijn trajecten
altijd langdurig. Vaak is het er dan ook al
‘ingeslopen’. Dus ook van ouders vraagt het veel.

Wanneer de zorgende ouder hertrouwt of een
relatie aangaat, raakt de niet-inwonende ouder
minder betrokken bij de kinderen wanneer: er
negativiteit in de co-ouderschapsrelatie is;
slechte werkgelegenheid van een ouder;
alimentatie niet wordt betaald; geboorte van een
kind in de nieuwe relatie (van Eeden-Moorefiel &
Pasley).

- Rosanne van der Laarse - Kinder opvoedcoach

Negatief beeld van jeugdzorg

Het beeld ouders van jeugdzorg is niet altijd positief.
Er is een angst voor dossieropbouw, niet de vuile
was willen buiten hangen, vervelend om jezelf
kwetsbaar op te stellen of bloot te geven of angst
voor oordeel van de hulpverlener. We geven vaak de
suggestie om te zoeken naar iemand met wie
iedereen het goed kan vinden (kind ook) die een
bemiddelende rol kan spelen. Dat is soms fijner dan
als dit een hulpverlener is. Het kan vertrouwder en
veiliger voelen.

Schijn stabiliteit door weinig spreken
over scheiding met de kinderen

Iedereen wil zo snel mogelijk zijn leven weer op
de rails. Dan wordt er soms erg weinig
gesproken over de scheiding met de kinderen.
Dan creeer je een schijn stabiliteit, die schadelijk
is voor de kinderen.

- Meta, Puber coach, Eigenaar Pro Kids diverse

Wanneer een moeder een nieuwe romantische
relatie heeft, rapporteren zowel moeders als
vaders minder steunend co-ouderschap. (Dush,
Kotila, Schoppe-Sullivan).

Nieuwe partner bemoeit zich met
conflict

Een nieuwe partner of iemand in het netwerk
kan ook een negatief effect hebben.
Bijvoorbeeld als deze zich actief met het conflict
gaat bemoeien waardoor strijd verhevigt.

- Mariska, maatschappelijk werker, KIES training

Kinderen worden problemen toegewezen

- Jo Ella, expertise team complexe scheidingen,
JBWest

- Mariska, schoolmaatschappelijkwerker

Negatief praten over de ouders

Slecht praten over ouders in het bijzijn van kinderen
is enorm schadelijk. Ouders zijn namelijk 2 helften,
wanneer er slecht wordt gepraat over een partner
voelt dat als een afwijzing. Hierdoor gaan kinderen
compenseren en ander onnatuurlijk gedrag
vertonen. Kinderen doen er alles aan om balans te
herstellen, dit is funest voor het zelfbeeld en
eigenheid van het kind en kan leiden tot
ontwikkelingsachterstanden.
- Rosanne van der Laarse - Kinder opvoedcoach

Ouders hebben last van schuldgevoel en
richten zich op de ander
- Mariska, maatschappelijk werker, KIES training

- Mariska, maatschappelijk werker, KIES training

Gevoel van eerlijke taakverdeling

Na de geboorte van een kind is het belangrijk
dat moeders het gevoel hebben dat de ouders
een eerlijke taakverdeling hebben (Chong &
Mickelson)

Preventief begeleiden is het beste

Bij escalatie en/of OTS is het voor een mediator
ook lastig om nog te bemiddelen. Het ideale
moment om in te stappen is zo vroeg mogelijk.
Niet alleen het moment waarop ouders al
stappen zetten om te scheiden, maar het liefst
weten ze al de weg te vinden naar hulp als er
problemen in de relatie ontstaan.
- Jo Ella, JB West expertiseteamt

Luisterend oor biedt ruimte voor
reflectie

In corona heb ik gemerkt dat het al fijn is om
iemand te kunnen bellen die naar je luistert en
en waar je je hart kunt luchten. Ik luister dan en
stel af en toe wat vragen die het belang van het
kind naar voren haalt. Als de moeder
bijvoorbeeld zegt: “Ik breng mijn kind niet naar
mijn ex want misschien is er iemand ziek, dan
vraag ik, wat betekent dat voor je kind? Of hoe
zou de ander reageren?” Dan komt er weer
ruimte voor reflectie.

Kansen

- Ilja van der Stel, maatschappelijk deskundige
bij KC Kind en Scheiding

Onderliggende trauma’s rondom
vertrouwen blootleggen

Een zoektocht naar wat er voor zorgt dat
conflicten maar blijven voortbestaan kan de
situatie verlichten. Door onderliggende
patronen van het conflict te onderzoeken, komt
in beeld wat er nog meer speelt aan ouder
trauma’s waar ze aan zouden moeten werken.
Vaak is er eerder in het leven al iets beschadigd,
waardoor er een lager zelfbeeld en gebrek aan
vertrouwen in anderen is ontstaan. Dit wordt
aangewakkerd op het moment dat degene die
je het meest vertrouwt, je zo pijn heeft gedaan.

Ouders erkenning geven en horen
haalt ze uit de weerstand

Vroegtijdig onderkennen en ouders erkenning
geven en horen is belangrijk, omdat je daarbij
iets in beweging zet bij ouders zelf. Ouders
gaan tijdens een scheiding een beetje op slot
en eerder in de weerstand. Het is dan
belangrijk om sneller te handelen vanuit
emotie of pijn, zelfs zonder dat de ouder dit
herkent bij zichzelf.
- Jo Ella, JB West expertiseteam

Psycho-educatie over parallelle
rouwprocessen

In een training van het kenniscentrum vertellen
we de ouders meer over de werking van het
brein, waaronder ‘the window of tolerance’ en
de rouwcurve. Zowel vader en moeder kregen
daardoor meer inzicht in waar zij zaten en
daardoor meer begrip voor elkaar. Dit
inzichtelijk maken en begrip kweken kan
helpend zijn.
- Jo Ella, JB West expertiseteam

Inzicht geven in oorsprong van conflict
-triggers

Ouders snappen vaak zelf niet hoe het werkt en
waarom ouders elkaar zo triggeren. Welke
triggers ook oorsprong hebben in eerdere
ervaringen in het leven. Daardoor gaat de pijn
praten in plaats van de redelijke volwassene:
Beide ouders moeten hun persoonlijke
archiefkasten gaan onderzoeken om te leren
scheiden. Wat heeft met nu te maken? En wat
komt door vroeger? Zo kun je voorkomen dat je
gedrag verkeerd interpreteert.
- Cora, Gedragswetenschapper JBWest

- Cora, Gedragswetenschapper JBWest

Partner empoweren zichzelf te terug te
vinden

Degene die de beslissing heeft gemaakt kijkt
vooruit, maar de ander houdt vast aan beeld van
vroeger. Dat kan moeilijk zijn om los te laten. Dan ga
ik met ze helemaal terug kijken naar wie was jij voor
je de ander ontmoette? En hoe heeft dat huwelijk je
gevormd? En klopt dit eigenlijk wel met wie je bent?
Vanuit daar kun je gaan kijken naar wie je wilt zijn in
de toekomst: Wat houdt je vast? En waar neem je
afscheid van? Wat is nog functioneel en wat niet
meer?
- Meta, Puber coach, Eigenaar Pro Kids divorce

Ouder bewust maken van impact op
kinderen

Ouders kunnen het beste (leren) zo snel
mogelijk uit het conflict te stappen. Er zijn er
twee nodig om ruzie te maken, dus daar is elke
partij schuldig aan. Veel ouders zijn zich niet
bewust dat kinderen alles horen en voelen. Als
ze dat in gesprekken horen, schrikken ze daar
vaak van.
- Ilja van der Stel, maatschappelijk deskundige
bij KC Kind en Scheiding

Objectief standpunt als argument voor
samenwerking

Ik kijk altijd met de cliënt naar wat de rechter
hiervan zou zeggen, zodat je daar naartoe kunt
werken. Je wilt de client uit de rechtszaal houden en
er samen uit kunnen komen.
- Maartje, Familierecht advocaat

Duidelijke kaders schetsen

De rol van de advocaat is om heel duidelijk te
zijn en kaders te schetsen. Omdat wij de
wetten volgen kun je daar soms best kort in
zijn. Je ziet dat dit helpt voor de cliënt, omdat
het duidelijkheid biedt. Hierbij kun je beter
direct goed uitleggen wat wel/niet kan en ook
te zeggen: “Dit is wat het is”. Het heeft geen zin
om onredelijke standpunten in te nemen want
daar komen alleen maar teleurstellingen van.
- Maartje, Familierecht advocaat

Belangrijk om kind vroeg in het proces
te betrekken
Afhankelijk van de leeftijd kun je kinderen veel
uitleggen. Kinderen voelen zich vaak erg
onmachtig in zo’n situatie, daarom is het van
belang om ze vroeg te betrekken. Je moet
zorgen voor een vertrouwenspersoon, vragen
hoe een kind iets beleeft of ziet, uitleggen aan
het kind hoe het proces loopt en soms ook
helpen om een volledig beeld van de andere
ouder te krijgen (bv als kind erg negatief is).
- Cora, Gedragswetenschapper JBWest

Regie teruggeven aan het kind door in
oplossingen te denken

We betrekken het kind door te bevragen waar
ze tegenaan loopt en laten ze na denken over
oplossingen. Verder bespreken we wat ze
ouders zouden willen zeggen, zodat we ze weer
een beetje regie en invloed in de situatie geven.
Daarvoor is het wel nodig dat ouders al stapje
verder zijn, want die moeten het wel kunnen
horen of ontvangen.
- Cora, Gedragswetenschapper JBWest

Co-ouderschap heeft positief effect

Stellen die co-ouderschap na de scheiding
hebben, hebben over het algemeen betere
uitkomsten op de vaderbetrokkenheid bij
kinderen en tevredenheid over relatie van vader
met kinderen, volgens zowel vaders als
moeders;
Vaders zijn vaak meer tevreden over de
voogdijregeling, terwijl moeders in
co-ouderschap vaak minder tevreden zijn ten
opzichte van moeders die alleen de zorg voor de
kinderen hebben; Moeders ervaren wel minder
opvoedlast en stress bij co-ouderschap;
Beide ouders rapporteren minder onderlinge
conflicten, meer steun en positieve gevoelens
over de onderlinge relatie en minder
aanvullende juridische procedures. Er waren
geen relaties met psychologische aanpassing
en zelfvertrouwen (Bauserman).

Foto van kind op tafel kan helpen het
kind centraal in het gesprek te houden
Bij ouders probeer je steeds te bespreken wat
het voor het kind zou betekenen, om het kind
centraal te houden. Daarom leggen we altijd
een foto van het kind op tafel om daar aan
herinnerd te worden.

Kwaliteit en tevredenheid van
co-ouderschap hangt af van:

Kortere en minder conflictueuze juridische
procedures; vaders die meer verantwoordelijkheid
nemen voor de scheiding; tevredenheid over de
financiële regeling, tevredenheid over de voogdij
regelingen (waarbij mannen liever gedeelde voogdij
en vrouwen liever alleen voogdij willen); vergeving
van elkaar; en kinderen die in twee huizen wonen ipv
één. (McBroom)

Verantwoordelijkheid bij ouders
terugleggen

Omdat ouders niet meer kunnen samenwerken
en niet meer weten hoe het anders moet, gaat
de hulpverlener dit vaak overnemen. Maar de
tools en vaardigheden zijn bij de ouders nodig.
Geen vingerwijzen, maar wel het feit dat beide
ouders onderdeel vd situatie zijn en een sleutel
hebben tot de oplossingen. Vaak zijn eerste
kleine stapjes nodig voor innerlijke
bewustwording en beweging naar meer.
- Jo Ella, JB West expertiseteam

Gedwongen cursus co-ouderschap

Conflicten tussen ouders in co-ouderschap nemen
af wanneer ze een gedwongen cursus
co-ouderschap volgen (McBroom)

- Cora, Gedragswetenschapper JBWest

Combinatie van verschillende opvoeding
kan rijk zijn

De consequentie van een scheiding is dat je 50% van
je ouderschap moet loslaten. De vraag is of dat erg is
voor een kind? Want wie zegt dat jij de juiste manier
heb gevonden? De combinatie van verschillende
opvoeding kan ook heel rijk zijn. Alles wat jij er in
stopt in goedheid komt er ook wel weer uit. Maar als
jij je bezig houdt met wat de ander verkeerd doet,
dan kun jij je niet bezig houden met wat jij zelf wilt
meegeven.
- Meta, Puber coach, Eigenaar Pro Kids diverse

Focus naar stress verminderen bij kinderen

Als kinderen blijven aangeven: “Wat doen jullie ons
aan?! We moeten maar in gesprek met jullie en
psychologen terwijl we dit niet willen.” Dan is dat
een trigger om te stoppen met het laten lukken van
een omgangsregelingen en te focussen op zo min
mogelijk stress / last bij kinderen.
- Cora, gedragswetenschapper JBWest

Kinderen hebben behoefte aan het delen
van ervaringen en oplossingen

Vaak vinden kinderen het fijn om naar een training
te komen en te weten dat ze niet de enige zijn. De
ervaringen van anderen (tips en adviezen) en
bespreken hoe anderen met situaties omgaan helpt
ze. Vaak ook omdat kinderen hele concrete
problemen en oplossingen hebben. Dan helpen we
ze om uit elkaar te halen waar ze zelf oplossingen
voor kunnen bedenken en welke dingen niet door
hun op te lossen zijn, maar ouderproblemen zijn.
- Ilja van der Stel, maatschappelijk deskundige bij KC
Kind en Scheiding

Kind als motivatie om dichter bij elkaar te
komen

Een gezin loopt ook bij Bright GGZ, omdat ze een
duidelijke hulpvraag hadden over hun dochter. Toen
de ouders zijn gaan inzien dat zij mede onderdeel
waren van de oorzaak, zijn ze meer gemotiveerd
geweest om naar ouderschapblijft te gaan en niet
door te gaan met rechtzaken. In dit gezin is er geen
haat naar elkaar, wel soms boosheid of onbegrip,
maar er is ruimte om het beste te willen voor elkaar
en het kind. Voor het kind zijn ze nu gemotiveerd,
dat vinden ze belangrijk dat het goed gaat met haar.
- OKA, Klarina en Mary, Spirit

Sleutelmoment is als kinderen
behoeftes kunnen aangeven

Vaak is het sleutelmoment als ouders het
kunnen horen als kind bijvoorbeeld aangeeft “Ik
mis dit” of “Ik vind dit moeilijk” via een brief,
tekening of gesprek. Dit werkt niet als je in het
rood zit van escalatieladder, want dan wil je
vooral dat de andere ouder kapot gaat.
- Cora, Gedragswetenschapper JBWest

Rol stiefouder verduidelijken

Het zijn van een stiefouder is lastig, maar
aanpassingen aan het aanwezig zijn van stiefouders
verloopt beter wanneer er duidelijkheid en
overeenstemming is over zijn of haar rol en de
andere ouder en stiefouder samenwerken. Wanneer
één lid van de familie moeite heeft met de
aanpassingen, heeft dit een negatief effect op alle
leden. Een niet-inwonende ouder raakt vaak minder
betrokken bij de kinderen wanneer er een stiefouder
komt (van Eeden-Moorefiel & Pasley).

Nieuwe partner kan de-escalerend werken

Een nieuwe partner kan een de-escalerend effect
hebben op de partner, plus het kind ondersteunen
als de ouders dat niet doen. Dit kunnen ook anderen
in het netwerk zijn zoals grootouders, zolang ze wel
ondersteunend en helpend in het systeem staan
zonder dat het kind hierdoor wordt belast.
- Jo Ella, JB West expertiseteam

Rouw en verlies inzichtelijk maken met
rouwcurve

Rouw en verlies loopt zelden gelijk, waardoor
dingen gaan schuren en botsen. De rouwcurve
inzichtelijk maken en begrip kweken kan
helpend zijn.
- Jo Ella, expertise team complexe scheiding,
JBWest

Ouders adviseren om kwetsbaarheid te
tonen naar de kinderen

Het is belangrijk dat je als ouder openbreekt
naar je kind om het er over te hebben. Kinderen
voelen zich schuldig, maar het helpt als ouders
zich kwetsbaar op stellen en benoemen dat ze
het ook pijnlijk vonden en dat ze het graag
anders hadden gewild, maar dat ze het ook niet
alijd goed kunnen doen. Daarnaast helpt het als
ze aangeven dat ze benieuwd zijn hoe het voor
het kind is geweest.
- Meta, Puber coach, Eigenaar Pro Kids diverse

