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scheiding

Zorgen voor de kinderen
als jullie uit elkaar gaan

Gezin in scheiding

Fijn dat je dit boekje in handen hebt!

Concept en tekst: St. de Family Factory
Vormgeving: Essencio.nl
Drukwerk: Quality Dots B.V.
Alle ouders die hun ideeën en verhalen
met ons hebben gedeeld: ontzettend

Als je relatie eindigt, staat je leven op z’n kop. Dat je kinderen dat ook moeten meemaken,
maakt het extra moeilijk. Een jongere schreef mij: ‘De pijn bij een kind van gescheiden ouders
komt uit het eigen gezin. Ik besefte hoe boos en teleurgesteld ik eigenlijk ben geweest in mijn
bloedeigen ouders. Hoe ik me niet gehoord voelde, er alleen voor stond en niet ben beschermd.’

bedankt!
Dit boekje van de Family Factory is
mogelijk gemaakt door het programma
Scheiden zonder Schade. Een programma

Hoe kun je in deze periode zo goed mogelijk voor je kinderen zorgen? In dit boekje lees je hoe
andere vaders en moeders dat deden. Vanaf het moment dat ze het nieuws vertelden, tot aan
de eerste tijd in twee huizen. Eén tip springt er voor mij uit: schakel ook vrienden en familie in!

van het ministerie van Justitie en
Veiligheid en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in
partnerschap met de Vereniging van

Scheiden zonder schade, kan dat wel? Misschien nooit helemaal. Maar als je jouw kinderen in
deze periode kunt steunen, scheelt dat enorm. We hopen dat dit boekje je daarbij helpt.

Nederlandse Gemeenten.
Wil je nog meer verhalen en tips lezen?
Kijk dan op www.familyfactory.nu/
gezin-in-scheiding
© 2019 St. de Family Factory

André Rouvoet
Ambassadeur van het programma Scheiden zonder Schade
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In de achtbaan

Misschien helpen deze tips jou om je kinderen te helpen:

Ieder jaar zet een scheiding het leven van 70.000 kinderen op z’n kop.
Waarom doen papa en mama dit? Waar ga ik wonen? En houden ze

➤ ‘De jongens hadden duizend vragen, maar wij hadden nog geen

eigenlijk nog wel van mij? Als je kind in deze achtbaan terechtkomt,

antwoorden. Toen hebben we al hun vragen op een groot vel papier

wil jij de schade natuurlijk zoveel mogelijk beperken. Maar jouw eigen

geschreven en beloofd ze zo snel mogelijk te beantwoorden. Dat

leven staat ook op z’n kop, dus dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

alleen al gaf rust.’
➤ ‘Als ik een rotdag had, had iedereen een rotdag. Mijn humeur leek wel

Veel andere gescheiden ouders vertellen dat het het allerbelangrijkst
is dat je voor jezelf zorgt, zodat je voor je kinderen kunt zorgen. Laat
je niet te veel meevoeren in je eigen achtbaan van emoties, maar stap
soms ook bij hen in het karretje. Zorg dat je je dochter vasthoudt als
ze zich heen en weer geslingerd voelt. Dat je het op tijd merkt als het
allemaal te hard gaat voor je zoon.

besmettelijk. Daarom deed ik er alles aan om me rustig te voelen als
zij uit school kwamen.’
➤ ‘Mijn zoontje was de eerste weken heel, heel druk. Daar heb ik niet
te veel van gezegd, ook al kon ik er niet goed tegen. We gingen vaak
even samen voetballen of trampoline springen.’
➤ ‘De eerste dagen was iedereen heel somber en stil. Toen heb ik

Want juist nu heeft je kind je nodig. Jullie scheiding kan je kind verdrietig

gezegd: ‘Dit wordt een avontuur. Veel dingen zullen moeilijk zijn en

maken. Dat kun je niet terugdraaien. Maar als het je lukt om je eigen

niet leuk. Maar we gaan ook nieuwe dingen ontdekken. En: we doen

sores en verdriet af en toe te parkeren, kun je een bron van steun zijn.

het samen. Dat heeft ons allemaal geholpen.’

Zodat je kind deze achtbaan van emoties een stuk beter aan kan.
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We moeten jullie iets vertellen…

hoe vertel je dat jullie uit elkaar gaan?
➤ ‘Ik heb verteld dat papa en mama niet meer gelukkig kunnen zijn

Wanneer vertel je de kinderen dat jullie uit elkaar gaan?

met elkaar, maar dat ik papa dankbaar ben voor onze prachtige
kinderen en graag samen met hem voor hen wil blijven zorgen.’

➤	‘We hebben het samen verteld, om te laten zien dat we voor altijd
samen hun ouders blijven.’
➤	
‘We waren zelf zó verdrietig, dat we een paar weken gewacht hebben
tot we wat rustiger waren.’
➤	‘We vertelden het bij het avondeten. Daarna kwamen opa en oma
om ons allemaal op te vangen.’
➤ ‘Op zaterdagochtend, met z’n allen op de bank. Daarna zijn we naar
de dierentuin gegaan om samen te zijn, te praten en te huilen.’
➤ ‘Wij hebben gewacht met het vertellen tot alles was afgesproken en

➤	‘Iemand gaf ons de tip: Vertel je kinderen nooit dat je niet meer
van de ander houdt. Want kun je dan ook ineens niet meer van
hen houden? Dus heb ik gezegd dat we niet meer verliefd zijn.’
➤ ‘We hebben uitgelegd dat we niet meer samen verder kunnen
en dat we dat heel verdrietig voor hen vinden. En dat het
niemands schuld is.’
➤ ‘Op advies van de mediator heb ik niet verteld dat mijn ex een
ander had. Dan was zij teveel ‘de dader’.’
➤ ‘Ik vond op internet een verhaal over een landschildpad en een

er een ander huis was. Dat was niet makkelijk, maar daardoor was

zeeschildpad. Ze kregen samen kinderen, maar ontdekten dat ze

het voor de kinderen allemaal veel minder onzeker.’

te verschillend waren om samen verder te gaan. Toch bleven ze
wel samen ouders. Daarmee heb ik het uitgelegd.’
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De eerste weken

4

Er was eens…

De eerste weken verandert er vaak nog weinig en toch is niets meer

Vind je het soms lastig om met de kinderen over de scheiding te praten?

hetzelfde. Hoe help je je kinderen in de eerste weken na het nieuws?

Lees dan samen een boek, speel een spel of kijk een filmpje. Een paar tips van

Een paar toptips van andere ouders:

andere ouders:

Tip 1

➤	
Sloompie Slak, het gebroken huis (Claudia Hass, 3-8 jaar): Op een dag ontdekt

Probeer zoveel mogelijk dingen hetzelfde te houden. Dus: zoveel mogelijk het
gewone ritme van school, sport en spelen en niet ineens andere regels over de
computer. Zorg dat je zelf ook in een ritme blijft en ga niet te laat naar bed.

Tip 2

Zorg dat er iets te doen is in het weekend. Maak desnoods wat speelafspraakjes. Fijn
als er af en toe wat afleiding is.

Tip 3	
Pas op voor het gevoel dat je iets goed moet maken. Probeer je kinderen niet te veel
Tip 4

Sloompie Slak dat haar slakkenhuis in tweeën is gebroken. Dat is schrikken!
➤	
Ik hoor bij jullie allebei (M.J.M. Fiddelaers-Jaspers, 4-12 jaar): Een werkboek
om te schrijven of tekenen hoe jij je voelt zodat papa en mama snappen wat er
in jouw hoofd zit.
➤	
Gewoon gelukkig (Libby Rees, 8-12 jaar): Toen de ouders van Libby gingen

te verwennen.

scheiden, was ze behoorlijk ongelukkig. Tot ze op het idee kwam om een lijst

Leg elke keer zoveel mogelijk uit wat er gaat komen. Gebruik bijvoorbeeld een

met dingen te maken die haar hielpen.

familiekalender, prikbord of planbord. Zet daarin de wisseldagen, sport, feestjes en

Tip 5

10

vakanties.

Doe- en kijktips:

Let op dat je het huis opgeruimd houdt. Dat schiet er nu snel bij in, maar het helpt

➤	Kijk samen de serie Van Vader naar Moeder, met Tatum Dagelet (NPO Zapp).

echt. Ga bijvoorbeeld elke week een uurtje met z’n allen opruimen. Dat kan nog best

➤	Nog een aanrader: de afleveringen van Het Klokhuis over scheiden (NPO Zapp).

gezellig zijn ook.

➤	Of speel een spel, bijvoorbeeld Goed gesprek of Krachtvriendjes.
11
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Boos op je ex

6

Ondertitelen

Wat kun je je boos voelen. Op de hele situatie, maar ook op je ex. Hoe zorg

Als je ouders uit elkaar gaan, is dat al ingewikkeld genoeg. Maar als

je dat je kinderen daar zo min mogelijk onder lijden?

ze jou dan zien huilen, of ze voelen de spanning bij jou als ze iets
over je ex zeggen, begrijpen ze er soms helemaal niets meer van.

➤	‘Ik heb een tijdje geprobeerd te doen alsof ik niet boos was. Maar ze merkten het toch wel. Toen
heb ik eerlijk gezegd: “Ik was altijd heel blij met papa, nu even niet en straks gaat het wel weer.”
➤	‘Ik zorgde dat er altijd een vriendin was als hij de kinderen kwam halen of brengen.
Anders kon ik me niet inhouden.’
➤	‘De kinderen wisten dat papa heel boos was over dat ik niet verder wilde. We hebben
uitgelegd dat scheiden pijn doet en je dan heel boos op elkaar kan zijn. We hebben het

Op dat soort momenten is het fijn als de ‘ondertiteling’ even aangaat.
Een beetje extra tekst en uitleg bij de vraag waarom papa zich verdrietig

Ondertiteling
graag!

voelt of waarom oma onverwacht komt oppassen. Waarom jullie naar de
mediator gaan en wat dat dan voor iemand is. Dat soort dingen. Want
van wat je niet begrijpt, word je alleen maar onrustiger.

niet over schuld gehad naar de kinderen. Boosheid hoort bij loslaten. Het was wel vaak
op mijn tong bijten...’
➤	‘De kinderen zijn niet gek. Ze hadden echt wel door hoe boos ik was. Daarom zei ik:

Als je kind snapt wat er gebeurt, kan hij of zij er makkelijker mee omgaan.
Ondertitelen dus: reuze handig. En voor je het weet ondertitelen de

“Hij is een hele lieve vader en een hele lieve man. Ik ben alleen boos omdat hij een

kinderen zelf ook: ‘Mama, ik voel me verdrietig door de scheiding en

andere vriendin heeft.”

daarom ga ik nu een uurtje langer gamen.’ Leuk geprobeerd, toch…?!

➤	‘Ik was zó boos dat ik niets over hem wilde horen en al helemaal geen leuke weekendverhalen. Dan probeerde ik me helemaal op mijn dochter te concentreren. Want ik kon
wel blij zijn dat ze het daar fijn had gehad.’
12
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mijn ex gebeurt, moet ik daar laten, en andersom. Mijn ex heeft

‘Wat in het huis van mijn ex gebeurt,
moet ik daar laten’

bijvoorbeeld veel kaders en regels waar de jongens zich aan
moeten houden. Ik ben relaxter. Bedtijden hebben we wel strak
geregeld, omdat we merkten dat we op zulke punten anders tegen
elkaar worden uitgespeeld. Andere keren is het een kwestie van
uitleggen waarom iets wel bij de een en niet bij de ander mag:

Peter (43) is vader van twee zoons (9 en 13) en vier jaar geleden gescheiden.

“Het is logisch dat jullie vorige week bij mama elke avond een ijsje
mochten, want het was heel warm. Nu is het koeler, dus eten we

‘We zullen altijd aan elkaar verbonden blijven, want we zijn de ouders van onze zoons. Dat is

niet elke avond ijs.” Dat uitspelen is sinds de scheiding wel heftiger

leidend geweest. Ook toen we het leven in twee huizen vorm moesten geven. In de weken dat

voor mij als ouder. Als er één zegt: “Dan ga ik wel naar mama

ze bij mij zijn, werk ik alleen onder schooltijden. Ik moet ze al een week missen, de tijd dat ze er

toe”, schiet de angst toch door je hoofd heen dat hij niet terug wil

zijn, wil ik met ze doorbrengen.

komen.

De overdracht is op vrijdagochtend. Dan breng ik de jongens naar school en vervolgens de tas

Pas zei een moeder: “Het heeft lang geduurd voordat ik ontdekte

met huiswerkmappen en dergelijke naar hun moeder. In een schriftje staan alle afspraken,

dat het waardevol is dat onze kinderen bij papa andere dingen

gebeurtenissen en vragen, dus ons gesprek gaat op dat moment vooral over de manier waarop
de jongens de nieuwe week ingaan: hebben ze er zin in, waar zien ze tegenop, etc.
Soms moet je op die momenten als ex-partners over oude pijn heen. Wat in het huis van

14

Hoe goed je het
ook doet, dat
verlies blijft.

leren dan bij mij.” Laatst nog gaf onze jongste zijn leven een negen.
“Waarom geen tien?”, vroeg zijn moeder. “Omdat jullie niet meer bij
elkaar zijn”, zei hij. Hoe goed je het ook doet, dat verlies blijft.’

15

7

8

Inspraak

Het helpt kinderen als er geluisterd wordt naar wat zíj willen. Dat kan niet met alles, maar

Ben je bezorgd omdat je kind het (heel) moeilijk heeft met de scheiding? Deze dingen

volgens deze vaders en moeders vaak wel:

zou je kunnen doen:

‘Onze dochter is
mee geweest met

‘We begonnen met
‘In onze nieuwe woonplaats –

co-ouderschap, en

alle bezichtigingen

40 kilometer verderop – heb ik

dan om de drie dagen

voor een nieuwe

samen met de kinderen een nieuwe

wisselen. Op verzoek van

woning.’

school en voetbalclub uitgezocht.’

de kinderen hebben we
dat omgegooid naar elke
dag wisselen.’

‘We hebben eerst samen met een

‘Wij wilden graag

familiemediator een plan gemaakt.

co-ouders zijn, maar

Dat hebben we aan onze dochter

de oudste heeft de

‘Wij vroegen de

voorgelegd, zodat we nog dingen

eerste weken bij mij

kinderen regelmatig: Wat

konden aanpassen. Daarna aan

gewoond. Hij was

wil je graag? Wat vind je

onze jongere zoon, als feit,

té boos.’

belangrijk? Maar ook: wat

in een schema.’
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Bezorgd

➤	
Vertel je kind: ‘Ik geloof in jou en ik weet zeker dat je er doorheen komt. Maar ik let
ondertussen een beetje extra op, want het is wel veel voor je.’
➤	
Help je kind door de dag heen, door af te spreken om elke dag een poosje met de
scheiding bezig te zijn. Praat er bijvoorbeeld over, lees een boekje of maak samen een
tekening. De rest van de dag probeer je zoveel mogelijk ‘gewoon’ te houden.
➤	
Is je puber niet zo’n prater? Ga hem of haar dan niet dwingen. Zorg dat je in de buurt
blijft en deel af en toe iets van jezelf. Een puber praat als de tijd rijp is.
➤	
Als jij het moeilijk hebt, kan dat voor je kinderen een grote zorg zijn. Vertel steeds weer:
jullie hoeven niet voor mij te zorgen. En zoek hulp voor jezelf.
Maak je je echt zorgen? Denk dan niet te snel dat het wel goed komt. De huisarts,
het CJG of het wijkteam weet welke hulp er in jouw woonplaats is.

wil je vooral niet?’
17
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Opvoeden met je ex
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Bang en boos, blij en verdrietig

Je bent dan wel ‘alleenstaande ouder’, maar toch zorg je waarschijnlijk nog

Als je je kind wilt steunen in deze moeilijke periode, wat is dan slim

steeds samen voor de kinderen. Hoe doen al die andere exen dat?

om te doen? En wat juist niet?

Veel ouders vertellen: ineens kun je het op je eigen manier doen, zonder dat de ander

Wel doen:

zich ermee bemoeit. Dat is soms best fijn. Maar: bemoei je dan ook niet met hoe het bij
je ex gaat. Ook al doet hij of zij het heel anders dan jullie altijd gewend waren.

	Plan elke week een moment om te praten over
hoe het gaat. En probeer te luisteren als ze
spontaan ergens over beginnen.

Waarschijnlijk heb je allebei een paar dingen die echt belangrijk voor je zijn.

	Praat er apart met je kind over, maar ook met

Bijvoorbeeld de hoeveelheid beeldschermtijd of het tijdstip waarop ze gaan slapen.

broertjes en zusjes samen. Dan kunnen ze ook

Dan is het slim om daarover afspraken te maken die op beide plekken gelden. Hou je

veel aan elkaar hebben.

Niet doen:
	Zeggen: ‘niet huilen’, of ‘niet boos
zijn’. Want verdrietig of boos zijn mag
best.
	Nooit iets van je eigen emoties laten
zien. Dan wordt het voor de kinderen
ook moeilijker om zich te uiten.

daar zelf ook echt aan, daar begint het mee.

	Koop een boksbal. Of geef je kind een dagboek.

Maak van andere dingen geen probleem. Als ze ineens koekjes mee naar school krijgen

	Vraag iemand die belangrijk is voor je kind om

laten merken dat jij mama of papa

in plaats van fruit, overleven ze dat waarschijnlijk wel. Kom alleen in actie als je aan de

af en toe iets met hem of haar te gaan doen en

ook stom vindt.

kinderen merkt dat het ‘echt niet goed gaat’ en oordeel dan niet meteen, maar ga in

praatpaal te zijn.

gesprek. Want als de ander merkt dat je wilt luisteren, kan er zomaar ruimte zijn voor

	Hang een poster op de deur waarop iedereen

een goed gesprek.

kan schrijven waarover hij boos, verdrietig of

	Denken dat je hen steunt door te

juist blij is.
18

19

11

De beurt is weer aan jou

12

Het is niet jouw schuld

In goed overleg uit elkaar of een scheiding met conflict? Zorg er in elk geval voor dat het

Als je kinderen niet goed snappen waarom jullie uit elkaar gaan,

wisselen geen extra stress geeft. Een paar tips:

gaan ze zelf een verklaring zoeken. Dan kan het zomaar gebeuren
dat ze zich van alles in hun hoofd halen. Bijvoorbeeld dat het hun

•	‘We bellen elkaar iedere week op een vast moment. Eerst was dat lastig, daarna voelde het

schuld is. Een tip van een moeder:

onnodig en nu is het gezellig.’
•	‘Wij zijn alsnog in relatietherapie gegaan zodat we weer normaal konden doen tegen elkaar.’

‘Pak jullie fotoboeken erbij en vertel hen het verhaal van jullie relatie.

•	‘Doe niet moeilijk over spullen. De iPad die ze van jou kregen mag best mee naar mama.’

Hoe jullie elkaar leerden kennen en verliefd werden. Over jullie bruiloft,

•	‘We spreken elkaar momenteel niet, maar hebben een gedeelde kalender in onze telefoon.

of de dag dat jullie gingen samenwonen. Hoe het ging toen jullie samen

Op donderdag schrijf ik een berichtje bij de vrijdag over wat er allemaal

kinderen kregen en hoe het was om voor hen te zorgen. Vertel ook

speelt bij de kinderen.’

waardoor jullie relatie veranderde en wat je gedaan hebt om te zorgen

•	‘Als ik onze zoon ophaalde, was hij altijd boos omdat ik hem weghaalde bij
zijn vader. Nu brengt zijn vader hem, dat gaat beter.’
•	‘We houden allebei een logboekje bij, zodat we weten wat er speelt, de leuke
en minder leuke dingen.’
• 	‘Mijn dochter vindt het fijn als ik bij het wegbrengen even iets drink. Dan laat ze
soms iets zien van haar leven daar. Laatst haar nieuwe hamster, bijvoorbeeld.’

20

dat het goed kwam. En vertel (opnieuw) waarom jullie nu de keus
maken om te scheiden en hoe je hoopt dat het verhaal verder gaat.
Toen mijn kinderen ons hele verhaal hadden gehoord, werden ze iets
rustiger. Ze hadden niet meer zoveel vragen. Ik denk dat ze anders toch
hun eigen versie waren gaan bedenken om het allemaal te kunnen
begrijpen. En dan kunnen ze zomaar zichzelf de schuld gaan geven.’
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Afscheid nemen


Binnenkort wordt alles anders. Zo’n nieuw begin lukt beter als je de jaren

Papa of mama in je eentje

Opvoeden zonder partner, hoe doe je dat wel en niet?

samen goed afsluit. Dit is wat andere ouders deden:

DO

‘Mijn ex en ik schreven elkaar een

Tien do’s

Tien don’ts

1 Zorg voor een paar duidelijke

1 Teveel verwennen. (Ze willen jouw

regels. 2 Maak een plan als de

aandacht!) 2 Denken dat ze bij je

kinderen komen. 3 Zorg dat je je

ex wel weer douchen of de nagels

fit voelt. D Praat met respect over

knippen. 3 Je slachtoffer voelen.

je ex. E Vertel de kinderen hoe het

4 Niet vragen hoe het met hen

‘Wij gingen samen naar

met jou gaat. F Luister naar wat

gaat. 5 De kinderen zonder overleg

buiten en iedereen pakte een

de kinderen willen doen vandaag.

later terugbrengen. F De dagen

paardenbloem vol pluisjes. Die

G Neem tijd voor een spel, potje

samen veel te vol plannen. G Jezelf

bliezen we weg, als teken van

voetbal of een filmpje. H Bedenk

bewijzen. H Je ex altijd initiatief

‘We liepen samen nog één keer het hele

afscheid. Maar ook omdat uit

nieuwe tradities. I Lees een boek

laten nemen voor overleg over de

huis door. Dat was best emotioneel. Maar

al die bloemenpluisjes weer

over alleenstaande ouder zijn.

kinderen. I Te snel je nieuwe liefde

ook heel goed om te doen.’

nieuwe dingen gaan groeien.’

J Praat met andere ouders zodat

aan hen voorstellen. J Stoppen met

je niet alleen staat.

samen leuke dingen doen.

‘Wij kropen de

brief en lazen die aan elkaar voor

‘Wij maakten een

waar de kinderen bij waren.’

familiefoto van ons

laatste week extra

allemaal. Voor in het oude

veel met elkaar

én in het nieuwe huis.’

in het grote bed.
Knuffelen en
verhaaltjes lezen:
nu kon het nog.’
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Leren leven op twee plekken

Opladen

Dat het bij de ene ouder thuis anders gaat dan bij de ander is onvermijdelijk. Hoe help je

Een gouden tip volgens veel ouders: ‘Zorg goed voor jezelf, dan kun je beter zorgen

je kinderen om op twee plekken te gaan leven? Deze tips gaven andere ouders:

voor je kind.’ Dit is hoe zij weer energie opdoen:

Zor

k elke week af met ie

mand d

ie eerlij

aan je ex

ree

Eet, sla

iet
at je er goed uitz

gd

erapie of nee

Ga in th

ainen

ga tr

S

d op
g je be

me

Doe

n fijne oppas
Investeer in ee

da
Maak elke
en

art

en je is
Hou van jezelf

eh

n jezelf, niet

sportdoel e n

Denk aa

nergens thuis.’

L e e r b o ks

gezond

steeds vervelend dat ze pendelt tussen twee huizen, daardoor voelt ze zich

n

j

moeizaam. Of, zoals deze ouder verwoordde: ‘Onze dochter vindt het nog

Kies ee n

Hoe je je best als ouder ook doet, soms blijft het wennen aan twee huizen

deltochte

gelukkig te zijn.

of zus en lucht

➤	
Wees nieuwsgierig naar hun leven daar. Daarmee laat je merken dat het oké is om daar ook

Maak wan

➤	
Gebruik foto’s van de twee huizen op het planbord.

a p en leef

Bel je broer

twee werelden één blijven.
➤	
Zet een foto van je ex op de kamer van je kind. Zo is hij of zij er toch een beetje bij.

coach

➤	
Geef ruimte als ze even willen bellen of appen met je ex wanneer ze bij jou zijn. Zo zorg je dat

ch r i j f va n

je af of ga tekenen

➤ Zorg dat ze vooraf weten hoe de dagen bij jou eruit zullen zien en houd je daar ook aan.

k teg

m ee n

gespreksgroep

➤ Mopper nooit als ze iets hebben laten liggen. Leven op twee plekken is soms lastig.

e met

een

➤	
Het sleutelwoord is ‘langzaam’. Geef iedereen de tijd om te wennen.

Sp

Wat je ook doet: doe iets. Je gaat je er minder verdrietig, boos, of somber door voelen.
Wat doe jij vandaag om een leukere vader of moeder voor de kinderen te zijn?

24
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Scheidingsverhaal
conflictscheiding kon ik in financiële zin geen duidelijkheid

‘De kinderen zeiden: “Wij zijn oké, we
willen dat jij weer gelukkig wordt.”’

scheppen over de toekomst. Wat wel lukte, was hulp vragen.
Zelf heb ik een jaar scheidingstherapie gehad. Het hielp mij om
te ontdekken dat het niet oké was wat ik heb meegemaakt. Ook
leerde ik om het goed te maken met mezelf. Ik begreep nu waarom
ik zo lang in een slecht huwelijk ben gebleven en kon dat mezelf

Fatma (37) is moeder van een zoon (10) en een dochter (13) en heeft twee jaar geleden

ook vergeven. Dat had effect op de kinderen. Ze werden opener

de scheiding aangevraagd.

over wat ze voelden en over hun vragen, bijvoorbeeld waarom hun
vader niet in hun leven wilde zijn.

‘Mijn ex wilde niet scheiden waardoor het niet lukte om tot fatsoenlijke afspraken te komen.

Mijn zus ging met de kinderen wandelen of eten in die periode,

Hij werkte aan niets mee. Na de scheidingsaanvraag kon hij de kinderen niet los van mij zien

waardoor ze bij haar toch iets van hun emoties kwijt konden toen

en wilde hij niet voor de kinderen zorgen. Niet praktisch, niet financieel. Ondertussen stalkte

ik mijn handen vol had aan mezelf en de scheiding. Het is mijn

en bedreigde hij mij. Dat – samen met een pittige periode op het werk – maakte dat ik volledig

gouden tip: vraag hulp! En werk aan jezelf. Scheiden is een zwaar

thuis kwam te zitten met een burn-out.

en emotioneel proces waarin je alle emoties toe moet laten om

Achteraf is dat een geschenk geweest. Ik had helemaal de tijd om mij op mezelf en de kinderen

te kunnen helen. Pas als je dat doet, kun je werken aan je nieuwe

te focussen. Mijn kinderen hielden zich ontzettend groot en zeiden niets over hun gevoelens.
Ze zeiden: “Wij zijn oké, we willen dat jij weer gelukkig wordt.”
Ondertussen ‘bungelden’ ze letterlijk tussen de oude en nieuwe situatie. Door de

26

vraag hulp!
En werk aan
jezelf.

toekomst en geluk. En als jij weer gelukkig kunt zijn, worden je
kinderen dat ook.’
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ettend trots zijn
Dit kaartje schrijven we omdat we zo ontz
als je iets niet
zegt
on
gewo
op hoe jij het doet. Dat je het
weet. Dat je
niet
iets
je
als
leuk vindt. Dat je het vraagt
met het
elpt
meeh
je
Dat
eerlijk bent tegen ons allebei.
grote zus
lieve
zo’n
je
Dat
er.
inrichten van je nieuwe kam
bent voor je broertje.
op je. Je bent
Lieverd, we zijn allebei ontzettend trots
een kanjer!
Dikke kus, papa en mama
28
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Lieve Najima,
de
Afgelopen maanden waren misschien wel
de
op
je
we
Sinds
.
moeilijkste van je hele leven
r
elkaa
uit
we
dat
lden
zaterdag na de Citotoets verte
en
g
rieti
verd
heel
was
Je
gingen, staat alles op z’n kop.
gaan.
zou
r
verde
het
hoe
niet
snapte het niet goed. Je wist
te
r
elkaa
tegen
ig
aard
En soms lukte het ons niet om
moeilijke dingen
blijven als we bij jou waren. Veel te veel
voor iemand van negen jaar!

Hulptroepen

Volgens andere gescheiden ouders is hulp vragen rond de scheiding één van
de beste dingen die je voor je kinderen kunt doen. Want soms zien zij beter
wat goed is voor de kinderen. Lees maar:
‘Wij hebben onze beide ouders gevraagd om ons te helpen. Dit betekende dat zijn
ouders mijn belangen behartigden en mijn ouders de belangen van mijn ex. En het

Voor:

Onze dochter Najima

belang van de kinderen stond in alles centraal. Dit was af en toe heel lastig, want
we werden alle zes gedwongen om emoties en verleden los te laten en puur vanuit
het oogpunt van de kinderen te kijken. Daarvoor moesten we ook naar onszelf
durven kijken en de ander durven aanspreken. Dit is een heel waardevolle en
leerzame periode in mijn leven geweest.’
Dit helpt ook: Af en toe je hart luchten bij die goede vriend(in) • Iemand die
jouw berichten aan je ex even checkt • Advies vragen aan iemand bij wie de
scheiding heel goed ging • De leerkracht zo snel mogelijk informeren • Vraag
het CJG of het wijkteam welke hulp voor kinderen er in jouw woonplaats is.
Of wijs je kinderen bijvoorbeeld op Villa Pinedo of de Kindertelefoon.
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Ruzie met je ex

Tijd voor een nieuw begin
Misschien kun je het je nu nog niet voorstellen, maar op een dag gebeurt

Als ouders met ruzie uit elkaar gaan, is dat voor de kinderen extra moeilijk. Als

het gewoon: je gaat weer vooruit kijken. Dat gaat bij de één natuurlijk

je zorgt dat zij er zo min mogelijk van merken, help je je kinderen het best. Het

makkelijker dan bij de ander. Het maakt ook nogal wat uit of je zelf voor de

advies van hulpverleners en ouders:

scheiding koos of dat het voelt alsof het je allemaal is overkomen.

• Kom elkaar (even) niet onder ogen waar de kinderen bij zijn als je verwacht dat er

Een moeder gaf ons haar gouden tip: ‘Alsjeblieft, hoe diep je ook in je

ruzie van komt.
• Hou je kinderen niet zomaar weg bij je ex. Dat is meestal niet goed voor hen en
maakt de strijd heviger.

verdriet of boosheid zit, bepaal voor jezelf een stip aan de horizon waarin je
kinderen centraal staan. Ga daarvoor en geef nooit op. En doe wat je kunt
om te zorgen dat je allebei ouders kunt blijven.’

• Geen contact? Zet je jonge kinderen niet af voor een dichte deur zonder te checken of
je ex thuis is. Wacht tot de deur opengaat.

Je relatie is voorbij en deze periode als gezin ook. Maar ex-vader of ex-

• Maak het niet extra moeilijk voor je ex om vader of moeder te zijn voor je kinderen.

moeder word je nooit. Op www.familyfactory.nu/gezin-in-scheiding

• Praat nooit negatief over je ex. Ook niet als je ex dat wel over jou doet.

lees je portretten van andere gescheiden ouders die er elke dag voor hun

• Laat de kinderen zich niet met jullie ruzie bemoeien. Kinderen

kind willen zijn. Misschien geeft dat je (nieuwe) moed en inspiratie om ook

moeten kinderen kunnen zijn.

vooruit te kijken. Richting de toekomst van jou en van je kinderen.

• Wen er nooit aan dat er ruzie is. Blijf zoeken naar een oplossing.
Voor jezelf, maar vooral voor de kinderen.

inspir

atie
boekje

nend!
Best span
over de
30

rs
TopTips van oude
eding
seksuele opvo

Gezin in scheiding
Als je relatie eindigt, staat je leven op z’n kop. Ook het
leven van je kinderen verandert voor altijd.

on’ts
do’s ennd voor
van e ers
oud

In dit boekje lees je hoe andere vaders en moeders hun
kinderen steunden. Vanaf het moment dat ze het nieuws
vertelden, tot aan de eerste tijd in twee huizen. Bij wie
vonden deze ouders hulp, wat ging er goed, en wat zouden
ze nu anders doen?
Een boekje met inspirerende, eerlijke ervaringsverhalen
van en voor ouders in scheiding.

www.familyfactory.nu

