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Waar denk je als eerste aan bij scheiden of uit elkaar gaan?
• Geen liefde meer: als je niet meer over je problemen kunt praten, dan is
er geen liefde meer.
• Ruzie: tot op de dag van vandaag kunnen mijn ouders nog steeds niet
normaal met elkaar praten. ‘Je krijgt veel mee als kind’.
• Verwijten vanuit familie: van beide kanten waren er veel verwijten tegen
vader/moeder en andersom. Daar heb je als kind last van. En je weet niet
wie of wat je dan moet geloven.
• Haat: ik zag in mijn omgeving dat mensen haat naar mijn vader kregen.
Daar raak je dan als kind emotioneel verward van.
• Kind gescheiden van ouders: ik ben zelf gescheiden geweest van
ouders…zo noem ik dat.

• Alleen voelen: gevoel dat je er alleen voor staat. ‘Er gaat van alles
gebeuren. En ik dan?’
• Afscheid huisdier: dat is ook een verlies. Je verliest een stuk van je leven.
• Het draait om volwassenen: alles wordt door volwassenen geregeld en
als kind moet je daar in mee gaan. Ik was al 16, mocht wel wat bepalen,
maar tegelijkertijd moest ik wel doen wat de volwassenen van mij
verwachten. Kinderen worden soms aan de kant gezet.
• Niet meer praten: mijn ouders praten niet meer met elkaar, alleen via de
advocaat.
• Co-ouderschap: heeft voor- en nadelen, twee keer op vakantie, maar je
ziet elkaar niet veel.

Op 2 december 2019 kwam de JWR bij elkaar om te
praten over het vierde thema uit het uitvoerings
programma Samen met de Jeugd: Aanpak van
scheidingen.
In de regio Hart van Brabant werken we met alle
partijen samen om te kijken naar slimme en snelle
oplossingen om de negatieve gevolgen bij kinderen en
jongeren van gescheiden ouders, zo veel als mogelijk,
te voorkomen. Dit start bij te vragen aan de jeugd hoe
zij scheiden & uit elkaar gaan van ouders ervaren en
welke ideeën zij hebben om de aanpak beter te maken.

• Wisselen van woonplek: om het weekend ging ik naar mijn vader om
hem te zien. Veel reizen. Kost veel energie om elke keer die stap te zetten.
Nieuwe regels. Ieder huishouden is anders. ‘Een dubbel leven.Lastig om
die switch te maken.’
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VRAAG 1

• Verdriet en pijn: bij kinderen kunnen schuldgevoelens ontstaan.

WAT IS HET THEMA?

KOERS JEUGD: Ieder kind groeit veilig op
(aanpak van scheidingen)

VRAAG 2

Wat moet er gebeuren als ouders uit elkaar gaan?
Wat werkt wel?’
• Kind staat centraal: het kind kiest er zelf niet voor, want het is namelijk sowieso
niet makkelijk voor het kind. Houd het kind in eigen omgeving en geef ruimte
aan de mening van het kind.
•		Goede communicatie: leer alle betrokkenen bij een scheiding hoe ze goed
kunnen blijven praten met elkaar. Goed luisteren is de basis. Persoonsgericht
en de tijd nemen.‘Soms voelde ik me de ouder thuis i.p.v. dat ik kind kon zijn.’
•		Mond houden over elkaar: als je kwaad spreekt over je ex, besef dan goed wat
je hiermee je kinderen aandoet. Je brengt je kinderen zo in moeilijke situaties.
•		Strijd zonder kinderen: als je ruzie maakt houd je kinderen daar dan buiten.
Vaak hebben kinderen al een enorm schuldgevoel over de scheiding. Kinderen
zijn niet dom. Geweld is nooit de oplossing. Ik was als kind gewoon ook
nieuwsgierig waar mijn ouders ruzie over maakten. Dus niet ruziën als de
kinderen thuis zijn.
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•		Geef het goede voorbeeld: in de omgang tussen ouders en tussen ouders en
kinderen. ‘Laat ouders beseffen dat ze met hun gedrag het voorbeeld voor hun
kinderen zijn.’
•		Begin op tijd: bespreek problemen eerder. Een scheiding doe je niet van de ene
op de andere dag. Betrek kinderen tijdig – op een goede manier – in het proces.
‘Ga hier met het hele gezin mee aan de slag.’
•		Jip en Janneke taal: vooral bij jongere kinderen goed uitleggen wat scheiding
betekent.
•		Kindbehartigers: iemand die zich enkel zorgen maakt over hoe het met de
kinderen in een scheiding gaat. ‘Een plek waar je als kind onbevooroordeeld je
verhaal kan doen.’
•		Maak een stappenplan: ouders hebben ieder vaak een eigen plan in hun hoofd.
Die knop moet eerst om, voordat je samen die verantwoordelijkheid kunt
pakken.
•		Communiceer met school: school moet op de hoogte zijn van de situatie,
bewust zijn, ouders moeten het vertellen op school. En zorg dat
docenten weten hoe ze hier goed mee om moeten gaan.

CONTACT
Ook een vraag voor de Jeugdwelzijnsraad?
www.samenmetdejeugd.nl

‘Je kunt bij de JWR echt wat bijdragen.
Juist daarom is het tof om met een vast
en
hecht groepje bij elkaar te kunnen zitten.
Wat eten en te brainstormen over
“wat kunnen we nog doen? En wat niet?...’
QUOTE Van JWR lid

