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Introductie



Achtergrond
Context
In het kader van het project Aanpak Levensgebeurtenissen en in het bijzonder het programma Scheiden 
zonder Schade (hierna: SzS) wenst het programma Mens Centraal de levensgebeurtenis ‘ik ga scheiden’ 
nader te verkennen. Meer specifiek wenst het programma Mens Centraal inzicht te krijgen in de 
ervaringen en behoeften van ouders en kinderen (van gescheiden ouders) gedurende de verschillende 
fasen van ouderschap en scheiden. 

MARE heeft hiertoe in opdracht van Mens Centraal kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit 
onderzoek is er op verzoek van Mens Centraal gesproken met ouders en kinderen uit verschillende fasen 
(fase 2 t/m 5) van het proces ouderschap en scheiden uit de door SzS gedefinieerde fasen:

• Fase 1: (Beginnende) ouders: deze doelgroep is niet meegenomen tijdens het onderzoek. 
• Fase 2: Ouders met relatieproblemen 
• Fase 3: Ouders gaan scheiden
• Fase 4: Ouders gaan procederen
• Fase 5: Na de scheiding (einde partnerschap, ouderschap blijft)

Binnen het onderzoek zijn onder de genoemde doelgroep het proces van scheiden in retrospectief 
geëxploreerd en geïnventariseerd. Binnen dit proces is er gekeken naar verschillende fasen van de 
scheiding en daarbij behorende behoeften alsmede vragen, beleving, en knelpunten in de 
informatievoorziening en dienstverlening.
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Disclaimer
Kwalitatief onderzoek is verkennend en inventariserend van aard. Uitkomsten van 
dergelijk onderzoek moeten dan ook in de eerste plaats worden gezien als 
indicatief en hypothesevormend en niet als (cijfermatig bewezen) feiten. Ter wille 
van de leesbaarheid wordt in deze rapportage de stellende vorm gebruikt. 

De inzichten ten aanzien van de behoeften van kinderen zijn primair indicatief, 
omdat deze gebaseerd zijn op n=4 gesprekken.

De bevindingen in de resultatensectie zijn gebaseerd op wat de respondenten 
tijdens dit onderzoek gezegd of aangegeven hebben.

Leeswijzer
Leeswijzer
Dit document bevat een weergave van de belangrijkste bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen in relatie tot de levensgebeurtenis ‘ik ga scheiden’ ter ontwikkeling 
en optimalisatie van de nieuwe scheidingsaanpak van SzS. Het document is als 
volgt opgebouwd:

• Ter introductie worden op de volgende slides de onderzoeksdoelstellingen en de 
onderzoeksverantwoording/ -opzet uiteengezet.

• Het inhoudelijke deel van de rapportage begint met de conclusies en 
aanbevelingen, gevolgd door de onderzoeksresultaten. 

• De resultatensectie start met een contextschets van de doelgroep en 
overkoepelende bevindingen in relatie tot het scheidingsproces a.d.h.v. 
bevindingen, daaruit voortvloeiende consequenties en mogelijke 
aandachtspunten voor actie.

• De resultatensectie gaat vervolgens de diepte in middels een behandeling van 
het scheidingsproces aan de hand van de fasen van ouderschap tot scheiden 
gedefinieerd door SzS (fase 2 t/m 5): relatieproblemen, scheiding, procederen en 
na de scheiding. Deze resultaten gelden voor de gehele doelgroep. Indien er 
verschillen zijn onder de doelgroep (goed verlopen scheiding versus ge-
escaleerde scheiding) worden deze expliciet benoemd. De bevindingen van 
gesprekken met kinderen worden apart besproken. 

• Tot slot zijn in de bijlagen opgenomen: de gespreksleidraad en een 
geanonimiseerd overzicht van de respondenten die hebben deelgenomen aan 
het onderzoek.
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Onderzoeksdoelstellingen

Meer specifiek inzicht in:
• Gepercipieerde fasen;
• Algemeen en per fase:

• Emotionele en praktische beleving;
• Behoeften, wensen en verwachtingen;
• Vragen en informatiebehoefte;
• Informatiebronnen en toegevoegde waarde;
• Rol van (overheids)organisaties;
• Relevante triggers, momenten en gebeurtenissen;
• De rol van informatievoorziening en dienstverlening en knelpunten die mensen ervaren in de informatievoorziening en dienstverlening van de overheid.

Output
Het onderzoek dient Mens Centraal inzicht te geven in de beleving en behoeften (in informatievoorziening, communicatie en dienstverlening) van ouders en kinderen tijdens het 
gehele proces van scheiden. Tevens dient het input te bieden voor de ontwikkeling van een de-escalerende scheidingsaanpak vanuit de overheid.

Doel
Inzicht krijgen in de behoeften (in informatievoorziening, communicatie en dienstverlening) van ouders en kinderen gedurende het gehele proces rondom de levensgebeurtenis 
‘scheiden’ en hoe zij het proces van scheiden ervaren.
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Methode

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van 16 single interviews van 60 minuten.

n=12 ouders
Voor allen geldt: 
Ten tijde van de relatieproblemen / scheiding was er sprake van thuiswonende kinderen. 

Zitten in een van de volgende fasen:
• Fase 2: relatieproblemen (n=1).
• Fase 3: scheiden (n=2).
• Fase 4: procederen (n=3).
• Fase 5: na de scheiding (n=10).

n=4 kinderen
• Kinderen zijn in de leeftijd van 16 tot 20 jaar en kunnen het proces van scheiden/de 

ervaring nog reproduceren;
• Ten tijde van de scheiding woonden de kinderen thuis. 

Onderzoeksverantwoording

Stimulusmateriaal 

Visuele mock-up en korte omschrijving van het Digitaal Plein 
(omwille van tijd in slechts drie gesprekken voorgelegd). 

Projectteam

Het onderzoek is uitgevoerd door Rik Wester (Insight & Strategy) en Katja 
Schuurman (Insight Expert).

Veldwerk

Het onderzoek is op 11, 12 en 13 augustus 2020 uitgevoerd op locatie bij MARE in 
Amsterdam (n=8) en middels videobellen (n=8) via Microsoft Teams.

Verder geldt een spreiding op:

• Fase van de scheiding (doorlopen stappen).
• De leeftijd van de kinderen ten tijde van de scheiding (beginnend ouderschap vs. iets 

oudere kinderen);
• De juridische status van de relatie ten tijde van de scheiding (huwelijk, geregistreerd 

partnerschap, samenlevingscontract);
• De huidige (nieuwe) situatie (wel of geen nieuwe partner, wel of geen nieuw gezin, etc.).

In het algemeen spreiding op:
• Woonplaats (Amsterdam en omgeving (voor de camera), omgeving Den haag en 

omgeving Oost-Brabant (online via Teams);
• Geslacht;
• Leeftijd;
• Opleidingsniveau;
• Culturele/ etnische achtergrond (op basis van best effort).

De exacte verdeling wordt weergegeven in de bijlage (respondentenoverzicht)
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Conclusies & aanbevelingen



Fasen in proces van scheiden
De doelgroep denkt niet zozeer in ‘fasen’ van de scheiding maar maakt zelf 
vooral onderscheid in gebeurtenissen (bv. verhuizen), thema’s (bv. financiële 
of juridische zaken) en betrokken partijen (bv. mediator, advocaat). Als 
gevolg daarvan ziet men de scheiding in retrospect meer als een reeks bij 
elkaar horende gebeurtenissen en thema’s dan een chronologisch proces. 
Omwille van overzicht houdt dit rapport echter alsnog de door SzS
gedefinieerde fasen van het scheidingsproces aan.

Daarbij valt op dat het begin van de relatieproblemen doorgaans niet gezien 
of herkend wordt als het begin van het scheidingsproces. Er gaat tijd 
overheen tot de problemen aan een mogelijke scheiding worden gekoppeld. 
In veel gevallen wordt er pas aan scheiden gedacht wanneer de breuk al 
bijna wordt gezien als onoverkomelijk. Fase 2 (‘relatieproblemen’) is daarom 
relatief kort, terwijl fase 3 (‘gaan scheiden’) in perceptie juist uitgebreid is.

Conclusies (1)
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Verkenning van beleving en behoeften
Het gehele proces dat ouders en kinderen bij de levensgebeurtenis scheiden doorlopen is complex, uitgebreid en gevarieerd omdat er zeer veel factoren 
meespelen. Verschillen in onder andere zelfredzaamheid, aanleidingen voor de breuk en multiproblematiek leiden ertoe dat scheidingen op zeer verschillende 
manieren kunnen verlopen en dat de behoeften van de betrokkenen tijdens de scheiding derhalve ook uiteenlopen. Dit onderzoek geldt daarom vooral als een 
verkenning van de beleving van het gehele proces rondom scheiden en de behoeften die ouders en kinderen tijdens het scheidingsproces hebben rondom 
informatie en dienstverlening. Bij deze verkenning komt een aantal overkoepelende zaken naar voren: 

Emotie en kennisniveau 
Wat met name in het begin van het scheidingsproces (fase 2 en 3, in 
mindere mate in 4 en 5) opvalt, is dat men een gebrek aan overzicht ervaart: 
wat moet ik doen en waar moet ik allemaal aan denken? Een combinatie van 
een hoge emotionele beleving en een laag kennisniveau ligt hieraan ten 
grondslag.
• De breuk is een ingrijpende gebeurtenis waarbij het dagelijkse leven in de 

beleving van de doelgroep volledig uit balans is door het kwijtraken van 
partner en gezin.

• Tegelijkertijd komen er in een korte periode verscheidene praktische 
zaken op de doelgroep af; waaronder het zoeken naar een vervangende 
woning en het regelen van financiële zaken. Omdat het kennis- en 
ervaringsniveau laag is ten aanzien van wat allemaal relevant is bij een 
scheiding, weet men niet goed waar aan gedacht moet worden en wat 
moet worden gedaan.



Conclusies (2)
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Behoeften kinderen
Voor kinderen van scheidende ouders geldt dat zij tijdens het proces hun 
eigen behoeften moeilijk kunnen benoemen. Enerzijds omdat zij zich buiten 
het conflict plaatsen en voornamelijk aan de behoeften van hun ouders, 
broers en zussen denken. Anderzijds omdat, afhankelijk van hun leeftijd, het 
benoemen van dergelijke (emotionele) behoeften überhaupt nog lastig kan 
zijn. 

Ditzelfde probleem doet zich voor vanuit het perspectief van de ouders. Zij 
hebben moeite de behoeften van de kinderen tijdens het scheidingsproces 
en in de nieuwe situatie in te schatten en zijn drukbezet met het regelen van 
praktische en financiële zaken, die de hoogste prioriteit krijgen.

In retrospect benoemen kinderen dat juist omdat zij tijdens het 
scheidingsproces moeite kunnen hebben met het zien en benoemen van 
hun behoeften, begeleiding hierin achteraf gewenst was. 

Behoeften ouders
Er is onder ouders vanaf het moment dat een scheiding een reële optie 
wordt, al behoefte aan informatie en sturing: een stappenplan dat overzicht 
biedt van alle relevante zaken waar men aan moet denken en waarin 
concreet handelingsperspectief wordt geboden. Daarbij is niet alleen 
praktische informatie maar ook informatie over (toegang tot) persoonlijke/ 
emotionele begeleiding gewenst.

Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat men, door het lage kennisniveau en 
de hoge emotionele beleving, de eigen behoeften op een specifiek moment 
niet altijd concreet of precies kan inschatten of benoemen. 

En ondanks dat er in perceptie wel veel informatie beschikbaar is, is 
doorgaans niet bekend waar de juiste informatie of hulp te vinden is. Het 
ontbreekt in perceptie aan een centraal en overkoepelend informatie- en of 
aanspreekpunt, waarin opgenomen is welke stappen genomen moeten 
worden en waar men desgewenst om hulp of advies kan vragen. Ondanks 
dat de overheid hier desgevraagd een logische afzender voor zou kunnen 
zijn, denkt men op spontaan niveau niet direct aan de overheid wanneer het 
gaat om opzoeken van informatie of het zoeken van hulp omtrent 
scheidingszaken.



Knelpunten en escalerende factoren
Er komen verschillende knelpunten en escalerende factoren naar voren:

• Ouders zijn afhankelijk van hun partner in het zoeken naar hulp. Met name in fase 2, kunnen ouders wiens partner niet open staat voor bijvoorbeeld 
relatietherapie, weggestuurd worden bij therapeuten of de huisarts wanneer er individueel naar hulp wordt gezocht. 

• Daarnaast kunnen ook (verwachte) kosten van therapie of hulp een drempel of belemmerende factor vormen voor ouders om in actie te komen. 

• Een veelvoorkomend knelpunt betreft het vinden van een vervangende woning. De levensgebeurtenis ‘scheiden’ is onlosmakelijk verbonden met de 
levensgebeurtenis ‘verhuizen’. Het vinden van een woning is vaak uitdagend omdat er onvoldoende of te laat urgentie ontvangen wordt voor sociale huur en 
vrije sector huur of een koopwoning financieel niet altijd haalbaar is. Dit leidt ertoe dat men kiest voor noodoplossingen kiest: langer samenwonen (wat kan 
leiden tot meer wrijving en conflict), de woning afwisselen of wonen bij ouders of vrienden.  

• Ouders kunnen de consequenties van hun keuzes niet altijd overzien. Zo lopen sommige ouders er tijdens het proces tegenaan dat een keuze die ze in een 
voorgaande periode onder (tijds-, financiële of emotionele) druk hebben gemaakt, onvoorziene neveneffecten blijkt te hebben. Een aantal zaken spelen hierin 
mee: 
• Zoals eerder benoemd, is de emotionele beleving hoog en het kennisniveau laag. Het gebrek aan inzicht en overzicht draagt eraan bij dat er keuzes 

gemaakt worden waar men later spijt van heeft.
• Daarnaast stellen sommige ouders zich, zeker in het begin van het scheidingsproces, conflictmijdend op om verdere escalatie te voorkomen. Hierdoor gaat 

men soms akkoord met afspraken waar men niet achter staat of cijfert men zichzelf dermate veel weg dat dit later in het proces tot frustratie en extra conflict 
leidt. 

• Hulpinstanties opereren, in de beleving van scheidende ouders die daarmee in aanraking komen, op ‘eilandjes’: uitsluitend binnen hun eigen kennis en 
verantwoordelijkheid. Daardoor is de hulpverlening die men krijgt gefragmenteerd en wordt de gehele problematiek binnen een gezinssituatie soms niet 
overzien. Binnen escalerende scheidingen kan dit ervoor zorgen dat bepaalde problemen niet of te laat opgemerkt worden. 

Conclusies (3)
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Aanbevelingen
Er is dus, met name bij ouders die net hebben besloten te gaan scheiden, veel behoefte aan informatie en begeleiding omtrent het zetten van stappen en maken 
van beslissingen in het scheidingsproces. Informatie- en dienstverlening dient rekening te houden met de volgende punten:

Aanbevelingen
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Informatievoorziening
• De overheid is niet top-of-mind als bron van informatie, hulp of advies. 

Zorg er daarom voor dat toekomstige informatievoorziening breed onder 
de aandacht wordt gebracht.

• Een Digitaal Plein lijkt aan te kunnen sluiten bij de behoeften voor online 
informatievoorziening. Er komt een aantal aandachtspunten naar voren:
o Neem een uitgebreid stappenplan op, waarin per stap wordt 

beschreven wat er gedaan moet worden en waar men hulp kan zoeken. 
o Organiseer de informatie daarnaast ook thematisch en naar concrete 

gebeurtenissen (verhuizen, hypotheekzaken, etc.)
o Neem daarnaast illustratieve voorbeelden op, waar mogelijke 

neveneffecten van keuzes in naar voren komen (denk aan impact van 
verhuizen, impact op toeslagen, etc). 

• Online informatievoorziening is echter niet voor de hele doelgroep 
voldoende om de gewenste inzichten op te doen. Zorg daarom voor 
aanvullende mogelijkheden voor nader overleg. Interactie via telefoon of 
chatfunctie kan naast ‘passieve’ online informatievoorziening al veel 
onduidelijkheden en/ of onzekerheden wegnemen.  

Dienstverlening
• Dat men moeite heeft eigen behoeften (op tijd) in te zien en 

consequenties van eigen keuzes niet altijd in kan schatten, is een 
essentieel punt voor het ontwikkelen en aanscherpen van dienstverlening. 
Draag er zoveel mogelijk aan bij dat er vroeg in het proces de 
mogelijkheid wordt geboden om begeleiding te krijgen bij het maken van 
een stappenplan/ plan van aanpak. 

• Benadruk daarbij dat het onvoldoende beschermen van de eigen 
belangen in een latere fase kan leiden tot conflict.

• Daarnaast dient er voldoende aandacht te zijn voor de impact die 
eventuele multiproblematiek heeft op de gezinssituatie. Hulpinstanties 
kunnen hier een (grotere) rol in spelen. 

• Hulp bij het vinden van een vervangende woning zou idealiter onderdeel 
zijn van een de-escalerende scheidingsaanpak. 

• Bied kinderen van scheidende ouders een laagdrempelige manier om hun 
ervaringen te delen, waar zij aangemoedigd worden hun eigen behoeften 
centraal te stellen en te delen.

• Bied ouders daarnaast handvatten om de behoeften van hun kinderen 
beter in te schatten en/ of met de behoeften om te gaan. 
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Resultaten



Context (1) 

Het kennisniveau van scheidingsprocessen is doorgaans laag.
• Het is een proces dat de doelgroep nooit eerder heeft doorlopen 

en is daarom niet bekend. 
• Het is daarom onbekend en onduidelijk wat er allemaal bij komt 

kijken, wat op welk moment relevant is en wie waar 
verantwoordelijk voor is. 

De emotionele beleving is daarnaast doorgaans hoog.
• Scheiden betreft een ingrijpende gebeurtenis waarbij het 

dagelijkse leven in perceptie op z’n kop staat (uit balans 
vanwege kwijtraken levenspartner en gezin).

• In een korte periode komen er daarnaast verscheidene 
praktische zaken op de doelgroep af; waaronder het zoeken 
naar een vervangende woning en het regelen van financiële 
zaken, wat veel stress met zich meebrengt. 
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Door een combinatie van een laag kennisniveau van scheidingsprocessen en de hoge emotionele impact, is begeleiding bij het 
maken van een plan van aanpak van groot belang. 

Consequentie(s)
• Men kan niet altijd concreet benoemen waar men behoefte aan heeft, en ziet soms 

pas achteraf in wat voor type hulp er op welk moment nodig was.
• Daarnaast overziet men niet altijd de consequenties van de eigen keuzes die 

gemaakt worden.

Aandachtspunt(en) voor actie
• Informatievoorziening/ begeleiding ten aanzien relevante zaken en 

handelingsperspectief is tijdens het gehele proces van belang.
• Houd er daarbij rekening mee dat men niet altijd uit zichzelf concreet of precies kan 

benoemen waar behoefte aan is op dat moment. 
• Creëer daarom voorwaarden dat men zoveel mogelijk tijdens het scheidingsproces 

begeleiding krijgt in het maken van een plan van aanpak. 



Context (2) 

De doelgroep verschilt in de mate van zelfredzaamheid als 
het aankomt op het scheidingsproces. 
• Sommigen gaan zelf online zaken uitzoeken en proberen 

hun eigen vragen te beantwoorden, hun kennis te 
vergroten door middel van zelfhulpboeken en/of zetten hun 
eigen sociale netwerk in voor hulp en ondersteuning.

• Anderen stellen zich minder assertief op ten aanzien van 
oplossingen of antwoorden vinden, zijn minder digitaal 
vaardig, zijn onzeker over of ze informatie zelf wel goed 
kunnen interpreteren en/of  ontvangen minder hulp uit hun 
sociale netwerk.

Dit verschil in zelfredzaamheid speelt in alle fasen van het 
proces van scheiden een rol.  
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Informatie en dienstverlening omtrent scheidingen dient er rekening mee te houden dat de zelfredzaamheid binnen de doelgroep 
sterk uiteenloopt.

Consequentie(s)
Dit heeft invloed de hulpbehoevendheid die men vanaf het begin van het proces heeft. En 
hoe er het beste op de hulpvraag ingespeeld kan worden. 

Aandachtspunt(en) voor actie
• Vindbaarheid van online informatievoorziening over verschillende facetten van het 

scheidingsproces is van groot belang. Daarin is niet alleen praktische informatie maar 
ook informatie over (toegang tot) persoonlijke/ emotionele begeleiding gewenst.

• Online informatievoorziening over het scheidingsproces is echter niet voor iedereen 
afdoende. Een aanvullende hulplijn, ondersteuning of iemand die men kan zien of 
spreken is soms nodig.
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“ Op het moment dat we uitgesproken hadden dat we gingen 
scheiden wist ik meteen dat ik hulp nodig had. Ik kon het niet 
allemaal zelf optuigen, maar we wilden het aanvankelijk ook 

nog niet aan vrienden vertellen. Daarom ben ik in de 
bibliotheek gaan zoeken naar boeken over scheiden en ben 
ik zelf hulpboeken gaan lezen. Daarnaast ben ik ook online 

gaan zoeken en kwam ik artikelen tegen over scheiden en zo 
heb ik een scheidingscoach gevonden.”

- Vrouw, 43 jaar, fase 2, 2 kinderen, WO –

“ Midden in de nacht zijn we uit elkaar gegaan. Ik wist niet 
wat ik moest doen, dus heb ik gegoogeld op echtscheiding 

en dan kom je gauw bij het inhuren van een advocaat, maar 
dan gaat de teller lopen. Ik wilde eerst weten wat ik in deze 
situatie moest doen, maar kon dit online zelf niet vinden. “

- Man, 41 jaar, fase 5, 2 kinderen, MBO –

“ Ik kan het allemaal wel lezen online of in een folder, maar 
uiteindelijk wil ik ook van iemand met verstand van zaken 

horen dat ik het goed begrepen heb. Het zijn toch 
belangrijke zaken allemaal.” 

- Man, 62 jaar, fase 5, 2 kinderen, HBO -



Context (3) 

Naast het proces van scheiden spelen er vaak ook nog andere problemen 
binnen het gezin. Deze multiproblematiek kan een grote impact hebben op 
hoe het scheidingsproces verloopt. 

Enerzijds zijn dit praktische problemen en anderzijds emotionele en/of 
psychische problemen, zoals: 

• Financiële problemen: niet beschikken over voldoende financiële 
middelen, bijvoorbeeld in schuldsanering zitten of afhankelijk zijn van 
uitkering door arbeidsongeschiktheid, etc. 

• Kinderen met gedragsproblemen (autisme, ADHD, etc.); daar 
bijkomende (extra) zorgen en speciale behoeften zoals speciaal 
onderwijs. 

• Psychische klachten bij ouders, die bij voorafgaand aan het proces niet 
altijd bekend of gediagnostiseerd zijn zoals een burn-out, depressie of 
eventuele gedragsproblemen (bipolair, autisme, etc.). 

• Drank/ drugsmisbruik of geweldsproblemen binnen het gezin. 
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Multiproblematiek binnen een gezin kan grote impact hebben op de hulpvraag.

Consequentie(s)
Wanneer er sprake is van één of meerdere van deze zaken, is de hulpvraag 
breder dan alleen scheiden. 

Aandachtspunt(en) voor actie
Zorg ervoor dat mensen in het begin van het scheidingsproces meer 
begeleiding krijgen bij het overzien van de algehele problematiek, en dat zij 
doorverwezen kunnen worden naar relevante informatie- of dienstverlening. 



Levensgebeurtenis ‘ik ga scheiden’: fasen 
Fasen in het scheidingsproces 
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de doelgroep moeite heeft om de doorlopen stappen van het 
scheidingsproces te definiëren. Enerzijds, omdat de levensgebeurtenis ‘scheiden’ omvangrijk is en er 
veel verschillende zaken tegelijkertijd spelen. Anderzijds vanwege het feit dat de doelgroep niet denkt in 
fasen en/of stappen, maar refereert aan gebeurtenissen (bv. verhuizen), thema’s (bv. financiële of 
juridische zaken) of betrokken partijen (bv. mediator, advocaat). Zodoende denkt de doelgroep niet altijd 
chronologisch en vinden ze het lastig te benoemen wanneer en hoelang zaken precies speelde. 

Fasen in de resultatensectie
Omwille van het overzicht is besloten om de bevindingen in de volgende sectie onder te verdelen in de 
gedefinieerde fasen van het programma Scheiden zonder Schade. Daarbij is fase 3 (gaan scheiden) 
onderverdeeld in twee subfasen: uitzoeken van zaken rondom scheiden en het uitvoeren van concrete 
stappen rondom het scheiden. 

Onderscheid goed verlopen en ge-escaleerde scheidingen
In de volgende resultatensectie wordt soms gerefereerd aan ‘goed verlopen’ of ‘ge-escaleerde’ 
scheidingen. Dit onderscheid is gebaseerd op het wel/ niet doorlopen van fase 4 (procederen).
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Overzicht van de fasen: 

• Fase 2: ouders met relatieproblemen;

• Fase 3: ouders gaan scheiden; 
a.uitzoeken
b.uitvoeren (stappen nemen)

• Fase 4: ouders gaan procederen;

• Fase 5: ouders na de scheiding.*

* De resultaten ten aanzien van de vijfde fase zijn slechts indicatief en geven mogelijk geen volledig beeld 
van de behoeften van gescheiden ouders en hun kinderen. Sommige respondenten in dit onderzoek zitten 
nog niet in deze fase, terwijl bij een deel van de respondenten die al wel gescheiden zijn er tijdens het 
gesprek onvoldoende tijd was om de beleving en behoeften uitgebreid te bespreken. Er zijn daarom geen 
consequenties en/ of aandachtspunten voor actie verbonden aan de bevindingen.



Relatieproblemen (1)

Relatieproblemen zijn in perceptie normaal. De problemen worden daarom wel 
ervaren als vervelend, maar tegelijkertijd ook geaccepteerd.
• Elke relatie heeft in perceptie ruzies of problemen. Men beredeneert dat dat 

nou eenmaal hoort bij lange relaties, zeker als er kinderen in het spel zijn.
• Bovendien wil men idealiter samenblijven voor de kinderen, waardoor de 

problemen soms genegeerd of gebagatelliseerd worden.

Bovendien is er sprake van een aantal drempels ten aanzien van het zoeken 
van hulp bij relatieproblemen:
• Sommigen ervaren een taboe op het zoeken van hulp bij relatieproblemen. 

Men erkent liever niet dat de problemen dermate erg zijn dat hulp nodig is, of 
durft dit niet aan te geven bij de partner uit angst dat dit tot extra conflict leidt.

• De verwachting bestaat daarnaast dat hulp bij bijvoorbeeld een 
relatietherapeut veel kosten met zich meebrengt.

Men heeft in deze fase primair behoefte aan het ventileren van gevoelens en 
het gevoel gehoord te worden.
• Doorgaans is het eigen netwerk van vrienden en familie hier belangrijk in.
• Zij kunnen ook een functie vervullen in het wegnemen van drempels ten 

aanzien van zoeken naar hulp.
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Verschillende redenen liggen ten grondslag aan het feit dat er in sommige relaties niet of te laat hulp wordt gezocht bij 
relatieproblemen. 

Consequentie(s)
• Het begin van de relatieproblemen wordt niet als het beginpunt van het 

scheidingsproces gezien. Dat de problemen kunnen leiden tot een 
breuk, wordt niet altijd ingezien.

• In deze fase wordt meestal geen hulp gezocht, omdat men niet inziet 
dat dit überhaupt nodig is, uit angst voor escalatie van conflicten en/ of 
omdat de financiële mogelijkheden in perceptie ontoereikend zijn.

Aandachtspunt(en) voor actie
• Probeer eraan bij te dragen dat de maatschappelijke norm verandert 

ten aanzien van het (eerder) zoeken van hulp bij relatieproblemen.
• Bied ondersteuning bij het brengen van de boodschap aan de partner 

dat hulp nodig is, om de drempel ten aanzien van angst voor escalatie 
te verlagen. Bijvoorbeeld in de vorm van (online) 
informatievoorziening.

• Verlaag indien mogelijk de drempels financiële drempels. Door 
bijvoorbeeld informatievoorziening over (eerstelijns)hulp die geheel 
vergoed wordt, of eventueel vormen van financiële ondersteuning.  

Fase 2
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“Relatieproblemen horen ook een beetje bij een relatie 
dacht ik altijd. We hadden sowieso wel eens wat 

onenigheid, maar als er geen ruzie is dan is het ook niet 
goed, toch? Onze relatie veranderde ook heel erg op het 
moment dat ons eerste kind werd geboren. Je denkt dat 

dat wel weer bijdraait, want je hebt tenslotte een kind 
samen. Ik dacht niet zo snel dat het zou leiden tot een 

einde van ons huwelijk.”

- Man, 38 jaar, fase 4, 1 kind, MBO -

“Mijn man en ik hadden wel relatieproblemen, maar dat 
waren vaak kleine onenigheden en niet echte ruzies. We 

dachten eigenlijk helemaal niet aan relatietherapie. Ik 
wilde wel graag mijn verhaal vertellen en het even van me 

af praten en ventileren. Mijn vrienden kennen mijn man 
ook goed, dus wilde niet bij hun mijn verhaal doen. Je gaat 

niet zomaar de ‘vuile was buiten hangen’. En een 
therapeut kost dan gelijk weer veel geld en zo ernstig was 

de situatie ook weer niet. Achteraf had ik misschien wel 
hulp moeten zoeken...” 

- Vrouw, 52 jaar, fase 3, 1 kind, MBO –



Relatieproblemen (2)

In sommigen gevallen verschillen de partners van mening over de noodzaak van het 
zoeken naar hulp bij relatieproblemen. 
• In dat geval staat soms één van de partners niet open voor hulp, terwijl de ander 

hier juist wel op aanstuurt.
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Daarnaast is men afhankelijk van de medewerking van de partner in het vinden van hulp. 

Consequentie(s)
• In deze gevallen krijgt men (in deze fase) geen hulp van buitenaf. Bij hulpinstanties 

(huisarts, relatietherapeut, etc) wordt een individu weggestuurd als de partner niet open 
staat voor hulp.

• Bij gebrek aan hulp of inzicht hoe om te gaan met de problemen, nemen sommigen uit 
machteloosheid rigoureuze beslissingen: zoals weglopen, vreemd gaan of andere 
zaken die het conflict op de spits drijven.

Aandachtspunt(en) voor actie
• Probeer bij te dragen aan verhoging van het kennis- en 

competentieniveau omtrent omgang met relatieproblemen 
binnen de maatschappij als geheel. Een leerlijn met 
betrekking tot relatievaardigheden binnen het primair of 
voortgezet onderwijs (zoals benoemd in de briefing) kan 
hierin bijdragen. Onderwerp binnen de leerlijn kan betrekking 
hebben op de consequenties van dergelijke rigoureuze 
beslissingen op het verdere verloop van een breuk.

• Benadruk dat men ook op individueel niveau hulp kan krijgen 
bij relatieproblemen.

Fase 2
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“ Inmiddels hadden we al 10 jaar problemen, dus wilde ik heel graag 
aan onze relatie werken. Alleen mijn toenmalige man wilde daar 

niks aan doen en stond niet open voor therapie. In zijn ogen was het 
wel prima zo. Op een gegeven moment was ik zo radeloos dat ik 
naar de huisarts ben gegaan, maar die gaf alleen advies dat we 

samen in therapie moesten en werd ik weer weggestuurd. Achteraf 
denk ik weleens had de huisarts niet meer voor mij kunnen doen? 
Nu ben ik zo aan mijn lot overgelaten en zag ik geen andere optie 

dan van mijn man scheiden. De maat was vol.”

- vrouw, 54 jaar, fase 5, 2 kinderen,  MBO -

“ We hadden een langere tijd al verschillende problemen in onze 
relatie. Het is ook niet makkelijk thuis met een zoon met autisme 

en een man met agressieproblemen. Ik wilde daarom graag 
samen in therapie, maar hij zag dat niet zitten. Na de 

zomervakantie in 2017 voelde ik me helemaal niet meer blij, 
terwijl dat juist het moment is dat je opgeladen moet zijn voor de 
rest van het jaar. Het is natuurlijk geen excuus, maar niet veel 

later ging ik vreemd als uitvlucht. Al snel kwam ik erachter dat ik 
dat ook niet wilde, maar toen was het al te laat. Mijn man kwam 

erachter en werd erg kwaad. Hij heeft zelfs de man bedreigd 
waarmee ik vreemdging. Het werd daarna een onveilige situatie 

thuis.” 

- vrouw, 49 jaar, fase 5, 3 kinderen,  HBO -



Relatieproblemen (3)

Goed verlopen scheidingen
Bij sommige goed verlopen scheidingen wordt in deze fase een 
relatietherapeut ingeschakeld.
• Men komt hier terecht door zelf online te zoeken of via de huisarts die 

hen doorverwijst.
• Er is in deze fase behoefte aan een onafhankelijk persoon die 

verstand heeft van zaken en de situatie kan beoordelen en overzien.

De ervaringen met relatietherapeuten lopen uiteen, maar de therapie heeft 
doorgaans wel een positief effect.
• De therapie weet in veel gevallen niet voor verbetering van de 

problematiek te zorgen of de scheiding te voorkomen.
• Desondanks wordt wel benoemd dat het wederzijdse begrip voor 

elkaars perspectief verbetert.
• Bovendien kan de therapie helpen bij het erkennen en accepteren dat er 

een breuk aan komt.
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Bij goed verlopen scheidingen heeft hulp van een relatietherapeut de scheiding niet voorkomen, maar wel positief bijgedragen 
aan het scheidingsproces.  

Consequentie(s)
• Er kan met behulp van een relatietherapeut gemakkelijker samen besloten 

worden tot een scheiding.
• Omdat er sprake kan zijn van een verhoogd wederzijds begrip, kan 

relatietherapie een positieve basis leggen voor het maken van afspraken 
tijdens de scheiding. 

Aandachtspunt(en) voor actie
Breng onder de aandacht dat het nut van relatietherapie verder gaat dan het 
voorkomen van een breuk.

Fase 2



Relatieproblemen (4) 

Ge-escaleerde scheidingen
Bij scheidingen die in een latere fase escaleren, komt naar voren dat al in 
deze fase verschillende hulporganisaties en -instanties betrokken zijn 
door problemen in huis.
• Hierbij komt men in aanraking met bijvoorbeeld, veilig thuis, bureau 

jeugdzorg, politie, ouder en kind centrum, jeugdbescherming, etc.
• Deze organisaties zijn nieuw voor mensen in deze fase. Men weet 

daarom niet goed wat van welke organisatie precies verwacht kan 
worden.

In veel gevallen kijken betrokken hulporganisaties slechts naar een deel 
van het probleem.
• Een voorbeeld hiervan is dat er uitsluitend wordt gefocust op hoe de 

partners met elkaar communiceren, of de vraag of de veiligheid van het 
kind wel gewaarborgd is. Eventuele zaken die ten grondslag liggen aan 
de relatieproblemen (zoals psychische stoornissen, financiele problemen, 
etc.) worden hierin niet meegenomen.
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Bij scheidingen die in een latere fase escaleren, wordt de gehele scope aan (multi)problematiek niet altijd opgemerkt door 
betrokken hulporganisaties en –instanties.  

Consequentie(s)
• Geheel van problematiek wordt soms niet gezien en/ of aangepakt, 

waardoor een deel van de problemen alsnog door ontwikkelen.

Aandachtspunt(en) voor actie
• Probeer ervoor te zorgen dat de eerste hulpinstantie waar men mee in 

aanraking komt een gatekeeper (en ‘no wrong door’) functie heeft: 
grondige evaluatie van thuissituatie, algehele problematiek en alle 
aspecten die (mogelijk) meespelen.

Fase 2
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“Wij hebben een zoon met autisme, dus jeugdzorg was bij ons al wel bekend. En uiteindelijk is het ook allemaal begonnen 
met bureau Jeugdzorg. Zij gaven aan dat mijn man en ik niet goed communiceerden en dat we dat eerst goed moesten 

uitzoeken samen, zonder daar verder ondersteuning of oplossingen voor te bieden. Zo zijn er steeds meer 
hulpverleningsorganisaties bijgekomen en werd ik zelf verdacht van kindermishandeling. De melding was gebaseerd op 

verhalen van mijn jongste kind die vertelde dat ze opgesloten werd in het donker. Uiteindelijk bleek dat zij daarmee doelde op 
het licht uitdoen en de deur die dichtgaat bij het slapen gaan. De melding was dus vals, maar dit had duidelijk invloed op hoe 

bureau Jeugdzorg, de huisarts en andere hulpdiensten mij daarna behandelden. Daarna durfde ik niks meer te zeggen en 
accepteerde ik alles, omdat ik bang was dat ze zich nog meer tegen me gingen keren.”  

- Vrouw, 34 jaar, 4 kinderen, fase 5, MBO -



Relatieproblemen – kinderen 

In de fase van relatieproblemen merken kinderen dat de situatie/sfeer in huis verandert
doordat ze ruzies, afstandelijkheid en/of onenigheid tussen de ouders in huis mee maken.  

De conflicten in de thuissituatie roepen vragen en onzekerheid op: 
• Wat gaat er gebeuren; gaan mijn ouders uit elkaar?
• Als ze uit elkaar gaan wat betekent dat dan voor mijn relatie met mijn ouders of dat van mijn 

broers/zusjes?
• Hoe moet ik omgaan met de spanning thuis?

Vaak weten kinderen echter niet waar of hoe ze hulp kunnen zoeken. 
• Als kinderen al vragen stellen of hulp zoeken dan is dat voornamelijk bij familie of op school 

(juffrouw/meester).
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In deze fase worden de relatieproblemen ook door kinderen opgemerkt en roepen vragen en onzekerheid op.  

Aandachtspunt(en) voor actie
Zorg ervoor dat kinderen op een aanspreekpunt hebben 
omtrent relatieproblemen van hun ouders en dat zij 
hiervan op de hoogte zijn. 

Belangrijk hierbij is dat dit aanspreekpunt gemakkelijk 
toegankelijk en laagdrempelig is. Een aanspreekpunt op 
school past daar bijvoorbeeld bij.

Fase 2



Gaan scheiden // uitzoeken (1)

Informatiebehoefte 
Rondom het nemen van de definitieve beslissing om te gaan scheiden is de informatiebehoefte
omtrent het scheidingsproces hoog.
• Zoals benoemd, is het kennisniveau van het scheidingsproces doorgaans laag. Men weet in 

deze fase nog niet welke stappen genomen moeten worden, waar men allemaal aan moet 
denken en waar men eventueel voor hulp of informatie aan kan kloppen.

• Bovendien kan men (zoals ook in de fasen hierna beschreven wordt) niet altijd de 
consequenties van mogelijke keuzes overzien.

De informatiebehoefte in deze fase betreft over het algemeen:
• Een stappenplan: welke stappen moeten er allemaal genomen worden en in welke volgorde?
• Ouderschapsplan (indien relevant): wat is dat, en hoe maak je dat?
• Omgang kinderen: hoe kunnen we het beste omgaan met de kinderen, hoe moeten we het hen 

vertellen?
• Omgangsregelingen: welke vormen van omgangsregelingen bestaan er allemaal, en welke 

past bij onze situatie?
• Woning: hoe kunnen we een vervangende woning voor een of beide partners regelen en wat 

komt daar allemaal bij kijken?
• Juridisch: welke rechten hebben beide ouders eigenlijk?
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Multiproblematiek 
Hierbij geldt dat multiproblematiek voor een nog 
diversere hulpvraag kan zorgen:
• Bij psychische problemen: moeten de psychische 

klachten eerst aangepakt worden, voordat we een 
scheidingsproces in gaan?

• Hulpbehoevende kinderen (bv autisme, 
gedragsproblemen, speciaal onderwijs): hoe zorgen 
we dat het kind/ de kinderen de juiste hulp en zorg 
blijven ontvangen?

• Bij financiële problemen: kunnen we de bijkomende 
kosten van een scheiding wel betalen?

Fase 3a

Wanneer ouders hebben besloten te gaan scheiden is de informatiebehoefte hoog. De eerste fase van ‘gaan scheiden’ is 
daarom uitzoeken.  



Gaan scheiden // uitzoeken (2)

Men weet niet waar de benodigde informatie of 
antwoorden op vragen te vinden.

• Het ontbreekt in perceptie aan een 
overkoepelende informatiebron, waarin 
alle relevante zaken aan bod komen en 
waarin handelingsperspectief wordt 
geboden.

• Indien er al hulporganisaties betrokken 
zijn, bieden deze doorgaans geen 
informatie buiten hun eigen expertise.

• Desgevraagd is de overheid wel een 
logisch aanspreekpunt, maar is echter niet 
top-of-mind bij zaken met betrekking tot 
scheidingen. Men gaat daarom niet uit 
zichzelf zoeken naar informatie bij de 
overheid, maar zoekt op algemene termen 
zoals ‘scheiden stappenplan’ of ‘scheiden 
waar aan denken’.
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Een centrale en overkoepelende informatievoorziening en dienstverlening wordt gemist. 

Consequentie(s)
• Men zoekt vooral online, en is ervan afhankelijk welke resultaten (in perceptie toevallig/ willekeurig) 

naar voren komen via Google.
• Men komt bij verschillende afzenders uit, zoals het juridisch loket, de advies balie, websites van 

mediators/ advocatenkantoren of andere overzichtswebsites.
• Een enkeling benoemt dat vooral informatie vanuit partijen met commerciële belangen (lees: 

advocaten/ mediators) prominent aanwezig is. Deze informatie is in perceptie minder onafhankelijk 
en mogelijk vooral gericht op acquisitie vanuit de afzender.  

• Niet iedereen is zelfredzaam genoeg om daar voldoende uit te halen. Gevolg is dat het nemen van 
stappen soms wordt uitgesteld, wat leidt tot een langere periode van conflict en wrijving thuis.

• Anderen halen hier in hun eigen beleving wel voldoende informatie uit, maar zijn lang niet altijd zeker 
genoeg dat ze het goed begrepen hebben of twijfelen aan de betrouwbaarheid van de informatie (eigen 
belang van mediators/advocaten) om zelf daadwerkelijk tot stappen over te gaan. Mensen uit de eigen 
omgeving met meer persoonlijke of professionele ervaring worden daarom ook geraadpleegd.

Aandachtspunt(en) voor actie
Men heeft bij het uitzoeken en voorbereiden van de scheiding begeleiding nodig om een plan op stellen en 
het gehele proces te kunnen overzien. Online hulp lijkt te kunnen volstaan. 

Fase 3a
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“Ik wilde een hoop weten, ik heb dit nog nooit 
eerder gedaan natuurlijk. Waar moet ik in 

hemelsnaam beginnen?, hoe moet dit?, waar 
moet ik allemaal aan denken? En in welke 

volgorde doe je wat? Dat je dit niet zeker weet 
leidt ook tot een gevoel van doe ik het wel goed? 

mis ik iets straks?

- Vrouw, 43 jaar, fase 2, 2 kinderen, WO. -

“Ik heb het nieuws de eerste week laten bezinken en dacht toen 
wat moet ik nu allemaal doen? Ik ben gaan zoeken op google. Ik 
was op zoek naar een overzicht met stappen, maar kon dit niet 

vinden. Nu werk ik zelf in verzekeringstak, dus had wel een 
vermoeden wat er moest gebeuren. Op basis van verschillende 
website ben ik zelf een lijst gaan maken van zaken die ik moest 
regelen, maar ik wist natuurlijk niet of ik alles had. Het was echt 

gissen en ik had graag een overzicht gehad met een stappenplan 
wat en wanneer moest gebeuren.” 

- Vrouw, 48 jaar, fase 5, 3 kinderen, HBO –



Gaan scheiden // uitvoeren (1)

Signalen dat er wordt overgegaan van de uitzoek-fase naar de uitvoer fase zijn concrete stappen die 
worden genomen, zoals het in de hand nemen van een mediator, inschakelen van een advocaat, een 
van de partners die uit huis gaat, en het opstellen van een omgangregeling, een ouderschapsplan en/ of 
de echtscheidingsconvenant.

Praktische vraagstukken, zoals het regelen van een vervangende woning of woningen en de 
gedeelde zorg voor het kind/ de kinderen, hebben de hoogste urgentie. Het vinden van een woning is 
echter per definitie uitdagend:
• Sociale huur is vaak niet mogelijk vanwege een te korte inschrijftijd, lange wachttijd of een te hoog 

inkomen. Wat hierin ook meespeelt is dat urgentie pas kan worden verleend wanneer de scheiding 
officieel is gemaakt (wat enige tijd kan duren). 

• Vrije sector huur of een koophuis is juist te duur omdat men individueel moet kopen of huren en nog 
met de kosten van het huidige huis zit.

• Dit zorgt ervoor dat er behoefte is aan hulp van gemeente of woningbouw bij het zoeken naar een 
(tijdelijke) oplossing voor een woning. In het bijzonder bij een onhoudbare thuissituatie tussen de 
ouders. 
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Fase 3b

Nadat er wordt overgaan tot het nemen van concrete stappen is er primair behoefte aan hulp bij het vinden van een vervangende
woning. 

Consequentie(s)
Men kiest voor noodoplossingen op het gebied 
van wonen: tijdelijk wonen bij ouders of 
vrienden. Of men moet langer dan gewenst 
samen wonen, wat leidt tot meer wrijving en 
escalatie van het conflict.
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“ Mijn (ex)-partner en ik wonen nu al 3 maanden bij elkaar 
terwijl we ondertussen de scheiding regelen. Het is wel 

vervelend en levert onderling ook wel wat frustraties op dat 
we weten we gaan uit elkaar, maar nu nog de ‘oude’ situatie 

is. Ik wil hem ook niet wegsturen naar een hotel, dat is 
onmenselijk. Hij is wel al bezig met het zoeken van een 

koopwoning, maar hij kan nog niks kopen totdat convenant is 
getekend.” 

- Vrouw, 52 jaar, 1 kind, fase 3, MBO -

“ Ik wilde na de beslissing om te scheiden eigenlijk gelijk het huis 
uit. Eerst ging ik even naar mijn ouders, maar dat is ook niet 

houdbaar. Zo’n proces duurt namelijk wel eventjes. Ondertussen 
ben ik een woning gaan zoeken, maar vrije sector is te duur en 

sociale huurwoning was een lange wachtlijst. Ik moest dus 
gedwongen terug bij mijn ex in huis en daardoor werd alles heel 

veel erger. Toen ik eindelijk kans maakte op een sociale 
huurwoning was het een tweekamerappartement en dat mocht van 
jeugdzorg niet, want dan hebben de kinderen geen eigen kamer.”

- Man, 41 jaar, 2 kinderen, fase 5, MBO -



Gaan scheiden // uitvoeren (2)

Wanneer er over wordt gegaan tot het in gang zetten van de scheiding en het maken van concrete 
afspraken, kan er in deze fase sprake zijn van een conflictmijdende houding.
• In het belang van de kinderen en uit angst voor escalatie stelt men zich meegaand op, wordt er 

ingestemd met zaken waar men het niet mee eens is en worden zaken soms niet grondig uitgezocht 
of frustraties niet uitgesproken. 

32

Consequentie(s)
• Er worden beslissingen genomen, of er wordt akkoord gegaan met zaken, waar men later spijt van 

heeft. Een paar illustratieve voorbeelden:
o Bij ouders wonen: het is vervolgens uitdagend om als verzorgende ouder aangemerkt worden.
o Huis verkopen: overwaarde uit verkoop huis kan impact hebben op de kosten die men later in 

het traject moet maken. Overwaarde betekent vermogen, waardoor bijvoorbeeld pro-deo hulp 
van een advocaat soms achteraf niet meer mogelijk blijkt en er alsnog betaald moet worden.

o Tekenen echtscheidingsconvenant: om zo snel mogelijk zelfstandig een huis te kunnen kopen, 
wordt een convenant getekend waar men achteraf niet achter staat.

o Akkoord ouderschapsplan: akkoord gaan met financiële regelingen waar men het niet mee eens 
is en waar men vervolgens mede door in financieel zwaar(der) weer terecht komt.

Aandachtspunt(en) voor actie
• Wat de consequenties van stappen en keuzes 

zijn, wordt niet altijd overzien. Deze 
consequenties worden vervolgens later pas 
ingezien. Draag er daarom aan bij dat ouders 
zo vroeg mogelijk in het proces begeleiding 
krijgen bij het maken van beslissingen.

• Zorg daarbij voor informatievoorziening, 
inclusief illustratieve voorbeelden waarin 
verschillende risico’s naar voren komen.

• Daarnaast is de mogelijkheid om in overleg te 
kunnen treden met een kennishoudende 
persoon gewenst, om enige onzekerheid weg 
te nemen. Het gaat immers niet alleen om 
concrete informatie of kennis, maar ook om 
een gevoel van zekerheid dat de eigen 
interpretatie klopt of gerechtvaardigd is.

Fase 3b

Bij een deel van de doelgroep is er echter sprake van een conflictmijdende houding die kan leiden tot beslissingen die worden 
genomen waar men achteraf niet achter staat.  
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“Ik wilde alles zo goed mogelijk regelen voor de kinderen. We hadden alleen een samenlevingscontract, dus eigenlijk hoefde 
er geen ouderschapsplan te komen. Dit vond ik erg raar en wilde dit zelf wel graag vastleggen.  Op dat moment ben ik online 
gaan zoeken naar voorbeelden van ouderschapsplannen. Uiteindelijk kwam ik op een website van mediator een voorbeeld 
tegen van een ouderschapsplan en deze heb ik gebruik voor ons eigen ouderschapsplan. Online heb ik zelf berekeningen 
gedaan voor de hoogte van alimentatie. Nu loop ik er tegenaan dat alimentatie eigenlijk opgehoogd moet worden, want de 

kinderen worden ouder en kosten meer in onderhoud. Om de vrede te bewaren voor de kinderen laat ik dit maar gaan. Ik ben 
bang als ik dit via de rechtbank regel dat de situatie niet meer leefbaar is.” 

- Vrouw, 48 jaar, 3 kinderen, fase 5, HBO -



Gaan scheiden // uitvoeren (3)

In deze fase wordt er doorgaans een mediator ingeschakeld. De ervaringen met mediators lopen sterk 
uiteen.

• In goed verlopen scheidingen vormen mediators een belangrijke informatiebron die 
onduidelijkheden en onzekerheden kunnen wegnemen (waar rekening mee te houden, wat wanneer 
te verwachten en hoe het ouderschapsplan op te stellen). En daardoor ook een stuk rust geven door 
taken uit handen te nemen. 

• In ge-escaleerde scheidingen komen verschillende negatieve ervaringen naar voren:

o In sommige gevallen wordt er gekozen voor een of meerdere mediators uit de eigen informele 
omgeving door aandringen van één van partners of vanwege financiele redenen. Nadeel is dat deze 
mediators niet altijd onpartijdig zijn en daarmee escalatie in de hand kunnen werken.

o Ook professionele mediators kunnen een rol spelen in verdere escalatie van het conflict, door de 
belangen van een van de partners onvoldoende te bewaken of een conflictmijdende houding aan 
te moedigen (wat kan leiden tot afspraken waarvan men de consequenties aanvankelijk niet heeft 
ingezien).
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Tijdens het scheidingsproces kan het vinden van de juiste mediator een grote rol spelen in het verdere verloop van de scheiding.

Aandachtspunt(en) voor actie
• Draag eraan bij dat men bij het zoeken 

naar de juiste mediator enige sturing kan 
krijgen op basis van bijvoorbeeld 
ervaringen van anderen. Men kiest nu vaak 
op basis van locatie (dichtbij) en snelle 
beschikbaarheid.

Fase 3b
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“ Mijn ex-partner kwam aan met een mediator. Daarmee 
hebben we de omgangsregeling op papier gezet. Mijn ex-
partner kreeg de kinderen in de weekenden en vakanties 

en ik kreeg de kinderen doordeweeks. Mijn ouders 
hebben toen ingegrepen, want dan had ik alleen de lasten 
en niet de lusten van de kinderen. Toen ben ik naar een 

advocaat gestapt. Achteraf bleek dat mijn man de 
mediator al kende en daarom voornamelijk handelde naar 

wat het beste was voor mijn man. “ 

- Vrouw, 49 jaar, 3 kinderen, fase 4, HBO -

“Onze makelaar heeft ons een mediator aanbevolen. Zo 
kwamen we bij haar uit. Zij had kennis van wet- en 

regelgeving en wist wat er moest gebeuren. Ook nam ze veel 
rompslomp uit handen door alle papieren in te vullen en 

onderling contact op te nemen met de advocaat. Dat is heel 
fijn, want je hebt al genoeg aan je hoofd. Daarnaast heeft zij 
ons ook doorverwezen naar een andere partij die ons kon 

helpen bij omgangsregeling en het vertellen aan onze zoon.” 

- Vrouw, 52 jaar, 1 kind, fase 3, MBO -



Gaan scheiden // uitvoeren (4)

Ge-escaleerde scheidingen 
In deze gezinssituatie zijn tijdens het proces van scheiden vaak 
diverse hulporganisaties en –instanties betrokken (Jeugdzorg, 
Jeugdbescherming, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis). 
Daarbij speelt multiproblematiek vaak een rol in dit gezin. 

Indien er meerdere hulporganisaties betrokken zijn bij de situatie 
kan dit zelfs voor meer escalatie zorgen gedurende het gehele 
proces van scheiden. Dit komt door meerdere factoren: 

• Elke hulporganisatie opereert op een eiland. Daardoor is de hulp 
gefragmenteerd, en niet overkoepelend.

• Voor zover organisaties samenwerken, wordt de visie van de 
eerste partij veelal overgenomen zonder daar opnieuw kritisch 
naar te kijken en de algehele situatie te onderzoeken.

• Organisaties zoals jeugdzorg en de kinderbescherming zijn in 
perceptie overbelast: er wordt aangestuurd op snelle rechtsgang 
omdat dit werk scheelt.

36

In deze fase komt naar voren dat de informatievoorziening en dienstverlening van hulporganisaties en –instanties de 
conflictsituatie kunnen versterken. 

Consequentie(s)
• De betrokken hulporganisaties hebben in perceptie niet voldoende of niet de 

juiste kennis in huis om de omvang van de algehele problematiek in te zien of te 
duiden. Waardoor een deel van de problemen worden aangepakt en de rest van 
de problemen verder doorontwikkelen / escaleren. 

• Omdat ze zich baseren op een onvolledige visie worden beslissingen niet 
gebaseerd op de daadwerkelijke situatie. Wat extra wrijving binnen het gezin kan 
meebrengen (denk aan: onder toezichtstelling, aanstellen gezinsvoogd, etc.). 

• Er wordt geen inhoudelijke hulp verleend en zaken worden daardoor niet 
geregeld of via de rechtbank geregeld. 

Aandachtspunt(en) voor actie
• Probeer ervoor te zorgen dat er eerste hulpinstantie waar men mee in aanraking 

komt een gatekeeper functie heeft: grondige evaluatie van thuissituatie, algehele 
problematiek en alle aspecten die (mogelijk) meespelen.

Fase 3b
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“In 4 jaar tijd hebben we al 5 gezinsmanagers gehad en 
hebben we alle instanties van jeugdbescherming al 

voorbij zien komen. Het is zo onoverzichtelijk waar welke 
instantie voor is en onderling weten ze ook niks van 

elkaar.  Nu hebben we net weer een nieuwe 
gezinsmanager, hopelijk blijft deze wel en gaat hij niet 

weg. Het zou voor mij helpen als er één centraal punt is 
van ondersteuning die ook naar het gehele probleem kijkt. 

Bijvoorbeeld dat ze naar de situatie van mijn kinderen 
kijken, maar ook dat ze mijn ex eens onderzoeken. Zij 

doet steeds valse beschuldigen van mishandeling zonder 
dat er consequenties aan zitten. Ondertussen komt dit 

wel in ons dossier te staan. ”

- Man, 41 jaar, 2 kinderen, fase 5, MBO -

“Mijn ex had het contact met mijn dochter verbroken. Toen 
heb ik zelf contact gezocht met veilig thuis, voornamelijk 

omdat ik wilde weten wat de rechten van een vader zijn in 
zo’n situatie. Ik wilde er namelijk wel gezamenlijk uitkomen 
met mijn ex. Ik wist niet waar ik het moest zoeken of hoe dit 

aan te pakken. Veilig thuis is daarin wel in gebreke gebleven, 
hun advies was vooral ga met elkaar in gesprek, maar ik had 

wel meer advies willen hebben over ouderschapsbemiddeling. 
Ze hebben de kennis niet hoe ze met zo’n situatie om moeten 

gaan terwijl dit nog de fase was waar we begeleiding nodig 
hadden en mogelijk was om samen te praten. Inmiddels is er 
zoveel gebeurd dat we elkaar niet meer kunnen verdragen.”

- Man, 43 jaar, 1 kind, fase 5, HBO -



Gaan scheiden // uitvoeren (5)

In deze fase wordt het nieuws gedurende het scheidingsproces doorgaans 
aan de kinderen verteld. Hierin spelen verschillende zaken een rol voor 
ouders:
• In perceptie kan dat dit nieuws nooit op een perfect moment gebracht 

worden (het is hoe dan ook pijnlijk voor ouder en kind). Desondanks, 
zoekt men zoekt naar een juist moment en een juiste setting om het 
nieuws te brengen.

• Daarnaast is men niet altijd zeker wat er wel en niet verteld moet 
worden. Onduidelijkheden kunnen in perceptie leiden tot onnodige stress 
bij het kind/ de kinderen, maar het delen van ontwikkelingen tijdens het 
gehele proces ook.

• Tevens speelt mee dat de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, niet altijd 
hun eigen behoeften en verwachtingen (kunnen) formuleren. De impact 
van het nieuws en een nieuwe situatie na de breuk is voor ouders 
moeilijk op te anticiperen.
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Wanneer er concrete stappen worden gezet bij het in gang zetten van de scheiding hebben de ouders behoefte aan begeleiding 
bij het inschatten van de hulpvraag van hun kinderen. 

Consequentie(s)
• De hulpvraag van kinderen kan moeilijk in te schatten zijn voor ouders.
• Omdat in deze fase de eerder genoemde praktische zaken veel aandacht 

vragen, zoals het vinden van een vervangende woning, kan dit eraan 
bijdragen dat de behoeften van de kinderen uit het oog worden verloren of 
verkeerd worden ingeschat.

Aandachtspunt(en) voor actie
Er is behoefte aan emotionele begeleiding omtrent de omgang met kinderen, 
rondom het vertellen van het nieuws en in de fase die volgt, waarin de 
situatie veranderd.

Fase 3b
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“Ik had behoefte aan iemand waarmee ik kon sparren over wat ik aan de kinderen vertel. Ik had namelijk veel vragen, 
reageer ik goed? Is het handig wat ik doe? Kan ik alles aan de kinderen vertellen? Wat gebeurt er met de kinderen die 

gehoord worden in de rechtszaal en de druk waaronder ze staan? Kan ik ze daar op voorbereiden of kan iemand 
anders ze daarin begeleiden? “ 

- Man, 62 jaar, fase 5, 2 kinderen, HBO –



Ouders gaan scheiden – kinderen (1)

Benoemen van behoeften
Kinderen van scheidende ouders kunnen, nadat 
ze het nieuws over de breuk te horen hebben 
gekregen, niet altijd hun behoeften scherp 
benoemen. Verschillende factoren spelen hierin 
mee:
• Kinderen plaatsen zichzelf doorgaans, mede 

gestuurd door hun ouders of een mediator, 
zoveel mogelijk buiten het conflict. Ze 
zoeken vooral afleiding bij school of vrienden. 
In lijn daarmee stellen kinderen hun eigen 
behoeften niet centraal, en staan er in 
sommige gevallen niet eens bij stil.

• Daarnaast speelt mee dat kinderen, mede 
afhankelijk van hun leeftijd, de situatie 
moeilijk kunnen overzien en/ of in algemene 
zin hun eigen (emotionele) behoeften nog 
niet goed kunnen benoemen.
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Er spelen verschillende vragen bij kinderen wanneer hun ouders gaan scheiden. Zij kunnen hun behoeften echter niet altijd 
benoemen. 

Fase 3b

Vragen en behoeften
Desondanks komen verschillende vragen en behoeften naar voren, waar kinderen mee zitten nadat ze 
te horen hebben gekregen dat hun ouders gaan scheiden:
• Vragen: wat betekent dit voor mijn ouders, voor mijn broertje/zusje, voor mij en voor mijn relatie met 

hen. Deze vragen zijn zowel praktisch als emotioneel: wie gaat waar wonen, gaat iedereen elkaar 
even veel zien, wat hebben zij nodig en zal mijn relatie met hen worden beschadigd hierdoor?

• Daarnaast leidt de onbekendheid met de nieuwe situatie tot onzekerheid. Er is daarom behoefte 
om een beeld te krijgen van wat er allemaal te wachten staat (in vraagvorm: wat gaat er allemaal 
wanneer gebeuren en wat betekent dat voor mij?)

• Bovendien hebben ‘oudere’ tienerkinderen met jongere broertjes of zusjes soms een dubbelrol: kind 
zijn en de belangen van een jonger broertje of zusje beschermen. Het zien van problemen 
(bijvoorbeeld een jonger broertje of zusje dat te weinig aandacht krijgt) leidt tot een gevoel van 
verantwoordelijkheid. Dit brengt stress en onzekerheid met zich mee: wat kan/ moet ik voor hen 
doen?

• In retrospectief geven enkele tienerkinderen aan dat er tijdens deze fase behoefte was aan hulp in de 
vorm van een persoon die de eigen beleving van het scheidingsproces bespreekbaar kan maken. 
Enkele voorwaarden zijn dat dit laagdrempelig is (en dus geen psycholoog), bijvoorbeeld in een groep 
van leeftijdgenoten, en ingezet wordt om emotionele problemen te voorkomen en niet pas wanneer 
persoonlijke emotionele problemen zich voordoen.



Ouders gaan scheiden – kinderen (2) 
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Fase 3b

Het begrijpen van de aanleiding van de breuk lijkt te 
kunnen bijdragen aan begrip voor de algehele situatie, 
waardoor de scheiding en de gevolgen ervan sneller en 
gemakkelijker geaccepteerd kunnen worden.
• Waar voor sommige kinderen het nieuws als een 

verrassing komt, zagen anderen de scheiding al 
aankomen tussen hun ouders (door bijvoorbeeld ruzies, 
geweld, alcohol/ drugsmisbruik).

• De kinderen die de scheiding zagen aankomen, zijn 
doorgaans al verder in het proces van het accepteren van 
de scheiding van hun ouders en kunnen daardoor beter 
hun eigen behoeften en vragen benoemen.

Begrip van de aanleiding van de scheiding en duidelijkheid over wat hen te wachten staat, kan bijdragen aan acceptatie en 
verwerking van het scheidingsproces. 

Aandachtspunt(en) voor actie

• De kinderen van ouders die gaan scheiden hebben behoefte aan perspectief op de 
nabije toekomst: op de hoogte worden gehouden van wat er speelt, wat er gaat komen 
en wat dat voor hen betekent is gewenst. Hierin zijn ouders belangrijk, maar een 
onafhankelijke partij of afzender, die verstand van zaken heeft, kan hier ook zeker een 
rol in spelen.

• Omdat zij zichzelf daarnaast buiten het conflict plaatsen, denken ze primair aan de 
behoeften van anderen en gaan  daardoor deels voorbij aan hun eigen behoeften. 
Bovendien worden de eigen behoeften soms pas later herkend. Een laagdrempelige 
manier om juist over de eigen ervaringen te praten kan ertoe leiden dat sneller wordt 
ingezien waar men eigenlijk behoefte aan heeft.
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“Het is de scheiding van mijn ouders, dus niet mijn 
verantwoordelijkheid, maar het voelt wel zo. Ik vind het 

moeilijk om te zien dat mijn zusje straks niet opgroeit met 
twee ouders zoals ik dat wel heb gehad. Ik wil dat het voor 

haar ook goed geregeld wordt.” 

-Meisje, 19 jaar, thuiswonend bij haar moeder, fase 5, 
student -

“Het was wel even schrikken toen mijn ouders vertelde 
dat ze gingen scheiden. Er kwam al snel een mediator. 

Mijn ouders gingen daar heen, maar ik moest ook 
verplicht een paar keer met de mediator praten. 

Uiteindelijk was het fijn dat de mediator kon uitleggen 
hoe het proces in elkaar zit en wat ik kon verwachten de 

komende tijd. Dit wist ik namelijk niet en vond ik toch 
wel fijn om te weten.” 

-Jongen, 19 jaar, thuiswonend bij ouders, fase 3, 
student -



Procederen (1)

Redenen rechtsgang 
In ge-escaleerde scheidingen gaan scheidende ouders over tot procederen. 
Er komen verschillende redenen voor rechtsgang naar voren:
• De eerder genoemde afspraken die op basis van een conflictmijdende 

houding zijn gemaakt en waar men eigenlijk niet helemaal achter staat, 
komen hier terug. Na een periode van een conflictmijdend gedrag, komen 
sommige ex-partners hier vervolgens op terug.

• Het afdwingen van afspraken (financieel of omgang met de kinderen), 
omdat men er niet uitkomt met een mediator of omdat een van de ouders 
in voorgaande fase met de kinderen vertrokken is.

• Beschuldigingen van misbruik of mishandelingen.
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Tijdens de fase van procederen overheersen bij ouders behoeften op juridisch gebied. 

Fase 4

Behoeften 
De behoeften in deze fase hebben vooral betrekking op het krijgen van de 
juiste juridische begeleiding en een samenwerking met de ex-partner:
• Het vinden van een goede advocaat.

• De kosten van de rechtsgang inschatten en kunnen veroorloven, of zicht 
hebben op alternatieven hiervoor.

• Een advocaat die opkomt voor mijn belangen, zonder de strijd aan te 
wakkeren.

• Tot een goede samenwerking met de ex-partner komen, ondanks dat er 
nu geprocedeerd wordt.
o Aandachtspunt hieromtrent is dat het maken van afspraken en de 

omgang met de ex-partner in deze fase veel moeilijker is geworden. 
Gehoord worden of frustraties uitspreken is in perceptie niet meer aan 
de orde. Bovendien is men hier doorgaans al een langere tijd uit elkaar, 
wat een bepaalde afstand tussen de ex-partners verder aanzet.



Procederen (2)

Daarnaast is een drietal factoren naar voren gekomen, die eraan bij 
kunnen dragen dat het conflict in deze fase verder escaleert:
• Grote verschillen in financiële middelen. Wanneer één van de 

partners meer te besteden heeft, kan dit in deze fase voor grote 
ongelijkheid zorgen. Niet alleen omdat een van de twee sneller en 
uitgebreider toegang heeft tot juridische begeleiding maar ook omdat 
praktische zaken zoals het vinden van een woning minder zwaarwegend 
zijn.

• Een langlopend proces bij de rechtbank kan er voor zorgen dat men 
bepaalde zaken niet kan regelen (waaronder het vinden van een 
vervangende woning) en waardoor men langer aan elkaar vast zit. Dit 
is vervolgens een basis voor extra wrijving of conflict.

• De eerder genoemde en gemaakte afspraken zijn niet alleen aanleiding 
voor de rechtsgang, maar ook voor escalatie van het conflict. 
Terugkomen op de gemaakte afspraken kan olie op het vuur gooien. 
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Fase 4

Er is behoefte aan samenwerking, maar het oplopende conflict staat echter in de weg. Eerder de juiste afspraken maken kan dit
deels voorkomen. 

Consequentie(s)
Er blijkt achteraf noodzaak te zijn om zo vroeg mogelijk in proces tot 
afspraken tussen de ex-partners te komen, waarbij belangen van beide 
partners en kinderen meegenomen worden. Hoe eerder men met elkaar in 
gesprek gaat, hoe meer ruimte er is voor een constructief gesprek

Aandachtspunt(en) voor actie
• Draag eraan bij dat ouders zo vroeg mogelijk in het proces met elkaar in 

gesprek gaan/ blijven en begeleiding krijgen bij het maken van afspraken 
en beslissingen.

• Opnieuw komt naar voren dat het vinden van een vervangende woning 
voor een van de twee partners hoge prioriteit heeft.
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“Bij langlopend proces lig je ook maar op de stapel. In de 
tijd dat het duurt om een uitspraak te krijgen en daarmee 

duidelijkheid te krijgen gebeurt er heel veel. Je bent al 
jaren bezig en je groeit steeds verder uit elkaar. Hoe 

langer het duurt hoe giftiger de situatie thuis wordt. Ik had 
inmiddels zelfs al een andere vriendin, maar woonde nog 
wel bij mijn ex-partner omdat ik geen eigen woning kon 

vinden. Uiteindelijk kwam het zelfs zover dat mijn 
kinderen onder toezicht werden gesteld doordat ik en mijn 

ex zoveel ruzie aan het maken waren thuis. Een aantal 
dingen hadden voorkomen kunnen worden als er al 

sneller een uitspraak was geweest.” 

- Man, 41 jaar, 2 kinderen, fase 5, MBO -

“ Ik ben minder slim dan hij en daardoor heb ik me laten 
meeslepen tijdens het scheidingsproces. Ik had een mooi 

huis op het oog tegenover de school van de kinderen en dit 
huis wilde ik heel graag kopen. Het probleem was dat het 

scheidingsconvenant nog niet helemaal rond was, dus kon ik 
in principe het huis niet kopen. Uiteindelijk heb ik toen een 

convenant getekend waar ik nog niet helemaal achter stond, 
maar kon ik tenminste wel het huis kopen. Nu is alles zoveel 
meer uit de hand gelopen doordat ik het convenant destijds 
heb getekend waar ik niet achter stond.  Eigenlijk had ik een 

second opinion moeten krijgen over mijn 
scheidingsconvenant. Daar was ik veel meer mee geholpen, 

maar dat is niet gebeurd. En nu is het te laat en moet ik 
procederen en vechten voor mijn kinderen.” 

- Vrouw, 49 jaar, 3 kinderen, fase 4, HBO -



Na de scheiding

Nadat de scheiding officieel is gemaakt, bestaan er bij goed verlopen 
scheidingen nog een aantal praktische behoeften.
• Samenwerking met ex-partner ten aanzien van de kinderen. Er zijn in 

de voorgaande fase(n) verschillende afspraken gemaakt tussen de ex-
partners. Er is behoefte aan samenwerking met de ex-partner in het 
nakomen van deze afspraken en in het verlengde daarvan een manier om 
de ex-partner aan te spreken op het niet nakomen van afspraken zonder 
dat het vervolgens escaleert.

• Regelen financiële zaken. Daarnaast zijn er doorgaans ook financiële 
zaken die geregeld moeten worden omtrent bijvoorbeeld veranderde 
toeslagen. De belastingdienst komt hiervoor in beeld.

Daarnaast spelen ook een aantal emotionele behoeften:
• Beschermen relatie kinderen. Net gescheiden ouders ervaren in eerste 

instantie angst dat de relatie die ze hebben met hun kind(eren) 
beschadigd zal worden, door verminderd contact en/ of het conflict met 
de ex-partner.

• Kinderen buiten ruzies houden. In lijn met bovenstaande punt wil men 
er voor zorgen dat kinderen zo min mogelijk meekrijgen van conflicten, 
irritaties of frustraties met de ex-partner.
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Op basis van dit onderzoek komen slechts enkele indicatieve inzichten naar voren ten aanzien van behoeften van ouders en 
kinderen na de scheiding. Onderstaand een overzicht van de verschillende behoeften. 

Fase 5

Binnen ge-escaleerde scheidingen spelen dezelfde behoeften, maar maakt 
de conflictueuze situatie het uitdagender om aan deze behoeften te 
voldoen.
• Over eerder gemaakte afspraken met de ex-partner in wordt soms nog 

geprocedeerd of er lopen nog zaken omtrent het maken van afspraken.
• Omdat sommige ouders de kinderen veel minder zien dan de ex-partner, is 

het in perceptie uitdagend de relatie te beschermen of hen buiten het 
conflict te houden. Zo speelt er soms getouwtrek over wie de kinderen 
wanneer heeft.

Bij sommige kinderen van gescheiden ouders is een behoefte naar voren 
gekomen, waar in een eerdere fase onvoldoende aan tegemoet is gekomen:
• Acceptatieproces. Sommige kinderen komen er achteraf achter dat zij in 

fase 2 en 3 onvoldoende stil hebben gestaan bij hun eigen behoeften en 
daarom moeite hebben met het accepteren van de breuk en de impact die 
dat heeft op henzelf en de relaties die zij hebben met de andere 
gezinsleden.
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Bijlagen



Gespreksleidraad (1) 
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Gespreksleidraad (2)
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Geanonimiseerde respondentenoverzicht
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