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E
erst eenweinig
hoopvol stemmend
cijfer.Meerdan
60procent vande
mensendienaeen
scheidingaaneen

nieuw, samengesteld gezinbegin-
nen, gaat binnenvijf jaar alweer
uit elkaar.Onverwerkte schei-
dingen, jaloerse exen, ingewik-
kelde situatiesmetdekinderen
uit de verschillendegezinnen, de
redenenomuit elkaar te gaan zijn
uiteraarddivers.
Toch ziet PaulineSchonewille

éénpatroonhetmeest terugkeren.
Schonewille is jurist, familiemedi-
ator enauteur van tweeboeken
over stiefouderschap. Zekentde
problematiek van samengestelde

Hoekrijg je een
samengesteld
gezindatwerkt?

gezinnen vandichtbij. ‘De fout
waar veel problemenmeebegin-
nen isdathet stiefgezinhet kern-
gezinprobeert te kopiëren’, zegt
zij, ‘endat isniet reëel. Biologische
ouders enkinderenbouwenvanaf
degeboorte aaneenouder-kind-
band.Een relatiemet stiefkinde-
ren iswezenlijk anders.’

Stiefmoeder zorgt
Schonewille geeft eenklassiek
voorbeelduit haarpraktijk. Een
gescheidenmanmet tweedoch-
terswordtweer verliefd.Hijweet
niet hoe snel hij zijn relatiegeluk
kandelenmet zijnkinderen. Inhet
weekenddathij zijnmeidenheeft,
komt zijnnieuwe liefdeookgezel-
lig langs en zemakenuitstapjes

Dekansdat een samengesteld gezin eenblijvend succeswordt, is
niet zo groot. Er ontstaat gedoe tussendenieuwegezinsleden, de
stellenverbrekenvaakuiteindelijkweerhun relatie endaarmee
valt ookhet samengestelde gezinuit elkaar.Hoevergroot je de
kansvan slagen?Eén tip: ga erniet vanuit dathet vanzelf gaat.

Door Joan
Makenbach

‘Demeest gemaakte fout is dat het
stiefgezin het kerngezin probeert te kopiëren’
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metdekinderen. Zij neemtbijna
automatischde zorgtaakover.
Demanbekijkt het vaneen

afstanden voelt zich veilig genoeg
omzijnoude levenop tepakken.
Hijwerktweer eens laat over,
gaat sportenmet zijn vriendenen
vertrouwtdekinderen toeaan zijn
vriendin.Hij lijkt onuitgesproken
te verwachtendatde vrouwde
zorgtaakoppakt. Eindgoed, al
goed, denktdeman.Hij heeft zijn
oude leven,maarmet eennieuwe
partner.

Eennieuwevenwicht
‘Maardaar gaathetmeteen vre-
selijkmis’, zegt Schonewille. ‘In
het kerngezinwashetmisschien
primadat vaderdrie keer inde
week squashte, gingmountainbi-
kenopzondagof tachtiguur inde
weekwerkte. Inhetnieuwegezin
isdatniet vanzelfsprekend.De
kinderenkomenvoorpapa,maar
die trekt zich terug.’
In zo’n situatiewordtde relatie

stiefmoeder-stiefkindal snel
prominent.Dekinderengaan
klagenbij hunmoeder: ‘Wezit-
tennubij papa,maarwe zitten
met zijn vriendinopgescheept.’
Ondertussenprotesteert ookde
nieuwe vriendin,wantdieheeft
geen trek inelkweekendzorgen.
Schonewille: ‘Endemansnapt
erniets van.Dit kon vroeger toch
ook?Maarhij vergeet dathij nude
verbindende factor is. Alshij zich
terugtrekt, valt het kaartenhuis
vanhet stiefgezin inelkaar.’
Schonewille vindtdatde vader

zich erbewust vanmoet zijn
wathet gescheiden vaderschap
inhoudt en voor voldoendequa-
litytimemetdekinderenmoet
zorgen; elke vrijdagmetpapa
tennissen, opwoensdagavond
koken. ‘Als kinderenduidelijkheid
hebbenoverhunplek inhet leven,

86.000 27%Jaarlijkshoren86.000
thuiswonendekinde-
rendathunoudersuit
elkaargaan.

Vande in2010ge-
scheidenouderskoos
ruimeenkwartvoor
co-ouderschap.De

kinderenwonendan
ongeveernet zovaak
bijdevaderalsbijde
moeder.
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zal er eennieuwevenwicht komen,
waarinookmeer ruimte is voor
eennieuwepartner.’

250.000 stiefkinderen
Opditmoment is bijna10procent
vanalle gezinneneensamenge
steldof stiefgezin, ookwelnieuw
gezin, combinatiegezin, plus
oudergezinofpatchworkgezin
genaamd.Volgens recent onder
zoek vanhetCentraalBureau voor
deStatistiek (CBS)woont van21
procent vandeminderjarigekin
derendeoudersniet bij elkaar.Dat
zijn727.000kinderen.
Vanhen leeft 35procent ineen

nieuw, samengesteldgezin, zo’n
250.000kinderen.Vandegeschei
denvadersheeft 70procent, en van
degescheidenmoeders60pro
cent, tijdensde jeugdvanhetkind
tenminste éénkeer eennieuwe
huwelijks of samenwoonrelatie
(vanminimaal twee jaar). Zodat
hetkind,datdusal eerst gecon
fronteerdwerdmet eenscheiding
vandebiologischeouders, ookde
stiefouderuit beeld ziet verdwijnen
enweermoetdealenmet verlies.
Geefhet tijd enwees voorbe

reid, zegtMarianneSmulders.
Zij is oprichter vanStief &Co, een
organisatiedie samengesteldege
zinnencoacht, en isdaarnaast zelf
familiemediator, conflictcoach
enonderhandelaar. ‘Zorgdat jede
specifiekekenmerkenenuitdagin
gen vaneen samengesteld gezin
onderogenziet.’
Demeeste samengestelde

gezinnenontstaanuit gezinnen
waarin al een scheidingheeft
plaatsgevonden, en soms twee
scheidingen. ‘Vaak isde eerste
scheidingemotioneel nogniet
eens verwerkt. Ja, advocatenheb
benalles inordegemaakt, er is
eenconvenantuit geperst endoor
naardenieuwepartner.Maar er

is geenaandacht geweest voorhet
eigenaandeel inde scheidingen
dementale afwikkeling.’
VolgensSmuldersneem jede

bagage vaneen slechte scheiding
mee in je volgende relatie. ‘Het
lijkt eerst niet zo, je bent zohappy
met jenieuwepartner,wordt
gedragendoor allehormonen.
Maardatduurthooguit een jaar.
Daarna speelt zoiets tochweer
op.’ Sowiesoduurthet gemiddeld
zeven jaar voordat een samenge
steld gezingoedgeritst is, zoweet
Smulders vanuit haarpraktijk.

‘Echte’ vader
Er is onderzoekgedaannaarde
mening van stiefkinderenover
hunstiefouders.Daaruit blijkt dat
de stiefvader veel vaker als ‘echte’
vaderwordt geziendande stief
moeder als ‘echte’moeder.
Van volwassenendienade

scheiding vanhunoudersmetde
nieuwepartner vanhunmoeder
woonden,beschouwt44procent
deze stiefvader als vader.Het
percentagedatde stiefmoeder als
moederbeschouwt ismet 17pro
cent veel lager.Datblijkt uit het
onderzoek ‘Ouders enkinderen
inNederland’, uitgevoerddoorde
Universiteit vanAmsterdam in
samenwerkingmethetCBS.Al
leen isdit onderzoekgedaanonder
volwassenen, de respondenten
zijn geboren tussen1971en1991
enzij groeidendusop in eenander
tijdsgewricht.
VolgensTanjaTraag, socioloog,

woordvoerder enonderzoekerbij
hetCBS,houdthet significante
verschil tussen stiefvaders en stief
moedersmogelijk verbandmethet
feit dat kinderen indie jarenna
de scheiding vakerbij demoeder
woondenenhet contactmethun
vader leken te verliezen. ‘Vaderhad
meer eenafentoearrangement,

70% Bij70procentgingen
dekinderen (voorna-
melijk)bijdemoeder
wonen,bij 3procent

werddevaderde
hoofdopvoeder.
(Bron:Universiteit
UtrechtenCBS)

‘In het nieuwe gezin is
vader de verbindende factor’
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wasmeer eenweekendvaderdan
nu.Een substantieel deel had zelfs
helemaal geencontactmet vader.
Departner vanmoederwas er
wel altijd,waardoorde stiefvader
gemakkelijker een vaderrol kon
aannemen.’
Traagdenktdatde cijfers inde

huidige tijd anders zullen liggen.
‘De “bakfietsvader” vannu is
nietmeerpuurdekostwinner en
demandieop zondaghet vlees
snijdt.Hij neemtde verzorgingop
zich, is de voetbalcoachenheeft
papadagen.’ En scheidingenzijn
nuookanders, stelt ze vast. ‘Er zijn
ouderschapsplannen, er ismeer
co-ouderschap, de vader is ookna
de scheiding structureler aanwe-
zig.’Dat is goednieuwsnatuurlijk,
maarhet kan tegelijkertijdde
opstapnaar eennieuw,harmoni-
eus samengesteld gezin complexer
maken.
Schonewille enSmulders

zienallebei inhunwerkmeer
stiefmoedersdanstiefvaders.
Vaakwil de stiefmoeder te veel.
Zewil opvoedenenhet gezellig
hebben. Ze legtde lat hoog, voelt
zich verantwoordelijk,wil aardig
gevondenworden.Vaakblijkt juist
hetwoord ‘moeder’ in stiefmoeder
deangel, zoweet Schonewille.De
kinderenhebbenal eenmoeder,
zij agerenenormtegende term. ‘Je
benthunstiefverzorger,maarniet
hunmoeder.Ophetmomentdat je
besluit dat je datmoederen loslaat,
wordthet almeerontspannen.’

Tochander probleem
Soms lijkt het probleemomde
stiefmoeder tedraaien,maar gaat
het om iets anders.Datwashet
geval bij een stel dat bij Schone-
wille aankloptedat ophetpunt
stonduit elkaar te gaan, vanwege
problemenmetde16-jarige zoon
vandeman.Elkedagbotstende

zoonenzijn stiefmoeder.De vader
voelde zich zoonderdrukgezet
dathij nietwist voorwiehijmoest
kiezen: zijnklagende vriendinof
zijnbokkige zoon.De liefde voor
zijnkindwas er eerst, dusdiewas
hetbelangrijkst. Al snel bleekdat
de zooneigenlijk alleenmaar een
belangrijkeplekwilde innemen in
het leven vanzijn vader.
Hij haderg te lijdengehadonder

de scheiding van zijnouders, en
numetdenieuwe vrouwvoelde
hij zichaandekant gezet.Deze
situatiehaddusniets temaken
metde stiefmoeder,welmethet
feit dathij zijnplekwaskwijtge-
raakt.Door vader en zoonweer tijd
samendoor te latenbrengen,werd
debalanshersteld.Ookhetpraten
overde strubbelingen, onderbege-
leiding vaneendeskundige, hielp.

Maakeenplan
Eensamengesteld gezinheeft
volgens zowel Schonewille als
Smuldersdegrootste kans van sla-
genals voorhet gaan samenwonen
eenstiefplanof stiefconceptwordt
opgesteld.Dit sluit aanophet ver-
plichteouderschapsplan vanhet
kerngezin.Hierinbepaal jehoe je
opeen verantwoordemanierde
tweegezinnensamenritst. ‘Plus
hoehoog jede rits optrekt’, zegt
Smulders.
Gaanwewonen in tweehuizen

of in een?Moetendeaanwezige
kinderen ‘broers en zussen’ van
elkaarworden?Komternogeen
gezamenlijk kindbij?Wat zijn
gedachtenoverdeopvoeding?En
hoewerk jemet elkaar aaneigen
gezinsrituelen?
‘Het is belangrijkhierover goede

afspraken temakenwant jebouwt
aaneennieuwegezinscultuur. In
eenkerngezingaatdatnatuurlijk,
bij een samengesteld gezinmoet je
erovernadenken.’q

DO’St
lHouddecommuni-
catie openeneerlijk.

lGeefdekinderen
de tijd tewennenaan
denieuwesituatie.

lHoudregelmatig
eengesprekmethet
hele gezin.Bespreek
hierwat er goedgaat
enwatbeter kan.
Probeer geenbeschul-
digende toonaan
tenemen.

lZorgervoordat je
als stiefmoederde
ruimte geeft aande
relatiemetdebiologi-
schemoeder.

STIEFOUDERDO’S-AND-DON’TS

lNeemde tijd voor
activiteitenmet
je stiefkinderen,
probeerook tijd
temakenvoor een-
op-eencontact.

lZorgvoor eengoede
relatiemet jepartner.

lLeer vanconflicten
enmoeilijkhedenen
probeerherhaling te
voorkomen.

lNeemookvoldoende
tijd voor jezelf.

Verder lezen?Pauline
Schonewille schreef twee
boeken: ‘Hoevind ikmijn
plekals stiefmoeder?’ en
‘Mijnmanheeft eenkind–
Hetboekvoorstiefmoe-
ders’.

Opde site vanStief &Co vanMarianneSmulders staan
eenaantal do’s-and-don’ts, vooral voor stiefmoeders.

DON’TSt
lDenknietdathet
vanzelf gaatdoordat
jij en jepartner van
elkaarhouden.

lDenknietdat jeals
stiefmoederalléén
deverantwoordelijk-
heiddraagt voor
het gezinsgeluk.Deel
de verantwoordelijk-
heden.

lMaaknooit in
aanwezigheidvan
dekinderen ruzie
overdekinderen.

lBekritiseernooit
de ‘andere’ biologi-
scheouder tegenover
dekinderen.

Gaanwewonen in twee huizen of in een?Moeten de
kinderen broers en zussenworden?Komt er nog eenkind?

ACHTERGROND
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