
Resultaten Online Ouderbijeenkomsten over Scheiding – september ’21 t/m 

februari ’22  

 

Samenvatting en conclusie waarderingen en effecten 

De waardering en effecten van de Online Ouderbijeenkomsten zijn positief. Deze uitkomsten van de 

vragenlijsten zijn overeenkomstig met die van de fysieke bijeenkomsten en de resultaten van de online 

Ouderbijeenkomsten van juni ’21.  

 

Verwijzers 

Scholen, gemeenten en hulporganisaties zijn de meeste verwijzers voor ouders. Bij het juridisch kader, de 

jeugdbescherming en de huisartsen is nog terrein te winnen.  

 

 

Hoge waardering bijeenkomsten  

 

 

 

 

Verwijzers Aantal Percentage

Hulpverlenignsinstantie 153 29%

Scholen 129 25%

Geen verwijzer (zelf gevonden?) 61 12%

Gemeenten + CJG 100 19%

JB/RVDK/VT 40 8%

Advocaat/RB 11 2%

Social Media 9 2%

Via-via 10 2%

GGD/JGZ 3 1%

Huisarts 3 1%

Hogescholen 2 0%

Totaal 521 100%



Welke onderdelen zorgen voor die waardering? 

Informatie, verduidelijkt door visualisaties en bewustwording ondersteund door verhalen en filmpjes die maakt 

dat het binnenkomt. Daarnaast zorgt de beleving van de bijeenkomst voor de waardering.  

 

 

 

 

Wat is de impact geweest van de bijeenkomst? 

De ouder kan zich beter verplaatsen in het kind, houdt meer rekening met het perspectief van het kind en staat 

meer open voor hulp. 

 

 



 

 

Wat is het belangrijkste inzicht geweest voor u uit de bijeenkomst? 

Als ouders leren verder te leven 
Dat je leert door de ogen van het kind naar de scheiding te kijken 

Belang van het kind op de juiste manier benaderen 
Dat kind meer meekrijgt dan ik dacht. 

Blijven communiceren in het belang van de kinderen. 
Dat kinderen echt lijden 

Gevolg kinderen 
Dat voor mij situatie helaas echt niets te redden valt 

Dat ik het goed doe en moeder niet. Dit laat onverlet dat ik ook 
verbeterpunten heb. 

Dat wat ik doe, al goed is. 

Ik ben niet de enige 
De cirkels zijn het meest bevestigend waar het fout gaat 

Ik kan van jullie horen hoe om te gaan met de situatie... dat heb ik 
wel nodig 

De hele bijeenkomst 

Kinderen deed ik al maar nu kan ik op meer dingen letten 
Geen nieuwe inzichten, wel nogmaals dieper besef 

Niet veel, maar wel een bevestiging en herhaling 
Het gaat om het welzijn / toekomst van de kinderen 

Wij blijven ouders van onze kinderen waarbij de kinderen nooit met 
een loyaliteitsprobleem opgezadeld mogen worden. 

Het draait niet om mij, het draait om onze zoon, wat kan ik meteen aan de kaak 

te stellen. Nu doen wat helpender is voor mijn zoon. 

Hoezeer een kind gekwetst raakt bij een conflict en je dus altijd de 
strijd eruit moet halen. Dat je dat als ouder ook al heb je gelijk 
verantwoordelijk voor bent.  Een kind wil gewoon 2 ouders en geen 
gezeur over de relatie tussen die 2 ouders 

Dat hoe ik het doe juist is, ik niet meer moet twijfelen of ik het goed doe. Ik denk 

vaak na hoe ik beste neutraal kan antwoorden op vragen of verhalen na 

terugkomst van de andere ouder 

 

 

Kunt u een voorbeeld(en) noemen van wat u anders bent gaan doen na de bijeenkomst voor de situatie van uw kind?  

Actie nemen in communicatie met vader omdat kinderen dit zo graag willen 
Gesprek aangaan met mijn kind 

Communiceren 
Meer ontspanning minder zorgelijk 

Duidelijker praten met de kinderen over leuke en minder leuke dingen. 
Meer praten met de kinderen over hoe hun het zien in de toekomst 

Ik probeer meer info van jullie los te krijgen. En zal mijn kinderen vragen of ze 
een foto van hun moeder op hun kamer willen. 

Meer verplaatsen in kind 

Meer aandacht aan kind geven 
Observeer zijn gedrag intensiever 

Meer en anders vragen stellen aan de kinderen 
Luisteren wat de kinderen willen 

Meer met me kind gaan praten waarom de scheiding heeft plaatsgevonden 
Kinderen kind laten zijn. Niet belasten. 

Zeggen dat ze veel plezier bij papa mogen hebben 
Kinderen meer betrekken met hun wensen 

Ik laat hen weten dat ze bij tijd en wijle bij moeder kunnen mee-eten. Ze zijn 
sowieso al vrij om haar te bezoeken. 

Ik merk dat deze info echt nodig heb om het juiste te doen voor mijn 

dochter 

Ik probeer mijn eigen gedrag aan te passen ipv de andere ouder te veranderen. 
Dit lukt nog niet zo goed als ik zou willen wel heb ik het inzicht. Ik ben mij aan 
het educaten  en hulp aan mensen aan het vragen 

Ik  probeer nog meer dan eerst onbevooroordeeld te reageren op 

hun verhalen (positief en negatief) over hun vader 

Afspraken gaan maken om op vaste tijden met elkaar te praten over de gang van 
zaken, zonder de kinderen. 

Stress laten varen. Veel relaxter hierdoor ook. Ik kan het alleen niet 

in mijn eentje veranderen. Dit is veel fijner voor onze dochter. 

 

  



Delen met het sociale netwerk 

56% van de ouders praten met iemand in hun omgeving na over de bijeenkomst. De aanname is dat het meer 

helpend zou zijn als deze persoon ook deel heeft genomen aan effectiever deze persoon ook deel heeft 

genomen aan de online bijeenkomst.  

 

 

Timing bijeenkomst in scheidingsproces 

 

 

 

Tool 

 

 

 



Achtergrondinformatie scheidingssituatie 

 

 

 

 

.  

 


