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Uitkomsten vragenlijsten ouders - Ouderbijeenkomsten over Scheiding 

(okt ’20 – apr ’21) , juni 2021 
 
Het doel van de Ouderbijeenkomsten is om ouders en hun netwerk in een zo vroeg mogelijk stadium te 
informeren en bewust te maken over diverse aspecten van een scheiding, hoe een kind dit ervaart en 
wat ouders kunnen doen om hun kinderen te steunen. Ouderbijeenkomsten trachten dit doel te 
bereiken middels een informatiebijeenkomst, waarin vanuit verschillende invalshoeken een aantal 
thema’s worden belicht, afwisselend in verschillende overdrachtsvormen aangeboden, steeds vanuit een 
ontschuldigende toon gebracht. De informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gescheiden ouders in 
elke fase van de scheiding. De complexiteit van de scheiding bij de respondenten is niet bekend. Wat wel 
bekend is, is dat 52% van de respondenten verwezen zijn door de RvdK, rechtbank en/of 
jeugdbescherming, dit geeft een indruk van de ernst van de problematiek bij de helft van de 
respondenten.  
 
Om te onderzoeken of deze doelen gehaald worden, of de gekozen opzet werkt en of de 
Ouderbijeenkomsten worden gewaardeerd en als effectief worden ervaren door ouders, worden na 
afloop van iedere bijeenkomst digitale vragenlijsten verstuurd. Dit document bevat een overzicht van de 
belangrijkste uitkomsten van deze vragenlijsten die zijn ingevuld door ouders, na het bijwonen van de 
Ouderbijeenkomsten over Scheiding in de periode van oktober 2020 t/m april 2021.   

 
De vragenlijsten zijn ingevuld door deelnemers aan Ouderbijeenkomsten voor ouders uit 5 
jeugdzorgregio's in het land. De vragenlijsten zijn digitaal ingevuld door ouders via de 
www.onderzoekdoen.nl Deze tool voldoet aan de AVG-richtlijnen. Alle vragenlijsten zijn 14 dagen na de 
Ouderbijeenkomst verstuurd. Zie bijlage ‘Resultaten vragenlijsten Ouderbijeenkomsten juni 2021’ voor 
een gedetailleerd overzicht van alle uitkomsten. 
 

Samenvatting resultaten  
Hieronder worden de belangrijkste uitkomsten toegelicht die naar voren komen uit de ingevulde 
vragenlijsten door ouders die hebben deelgenomen aan een Ouderbijeenkomst. Deze uitkomsten geven 
inzicht in: 

1. Kenmerken respondenten (aantal, verwijzer, situatie m.b.t. verblijfplaats kinderen) 
2. Algemene waardering voor de Ouderbijeenkomst 
3. Waardering voor inhoudelijke onderdelen Ouderbijeenkomst 
4. Genoemde effecten Ouderbijeenkomst 
5. Verwachting t.a.v. wie ‘het probleem’ gaat oplossen 

en inzicht (eigen) hulpbehoefte ouders 
 
1. Kenmerken respondenten 
150 van de 307 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dit zijn 124 ouders die aan de online 
Ouderbijeenkomsten hebben meegedaan en 26 ouders die aan de fysieke bijeenkomsten hebben 
deelgenomen. Er hebben nagenoeg evenveel vaders als moeders de vragenlijst ingevuld.   

 
1.1 Verblijfplaats kinderen 
Bij 37% van de ouders die deze vragenlijst hebben ingevuld wonen de kinderen bij hen in huis.  
Bij 63% van de deelnemers had het kind niet zijn hoofdverblijf. Van deze laatste groep respondenten zag: 

• 54% zijn kind regelmatig;  

• 13% zijn kind wel, maar niet regelmatig;  

• 22% zijn kind niet.   
 
 
 
 

http://www.onderzoekdoen.nl/
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1.2 Verwijzers  
Van de ouders die de vragenlijst hebben ingevuld (150 personen) is 48% verwezen naar de 
Ouderbijeenkomst via het ‘voorveld’ (vrijwillige hulpverlening, scholen, wijkteams, ed.) en 52% is door 
de RvdK, rechtbank/advocaat of jeugdbescherming op de bijeenkomsten geattendeerd.  
 
Uit de analyse van alle aanmeldgegevens (307 aanmeldingen) voor de online Ouderbijeenkomsten blijkt 
dat 62% van de ouders door het ‘voorveld’ verwezen is en 38% door de RvdK, rechtbank/advocaat of 
jeugdbescherming. 
 
2. Waardering Ouderbijeenkomsten algemeen 
De uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten schetsen een beeld van de algemene waardering van de 
Ouderbijeenkomsten door ouders. Zo zou 73% deze bijeenkomst aan andere ouders aanraden, 5 van de 
150 ouders noemen expliciet dat ze dit niet zouden doen. 
 
84% zegt ‘ja’ op de vraag of deze bijeenkomst aangeboden moet worden aan alle ouders in een  
scheiding. 7 van de 150 ouders geven expliciet aan dat het niet aangeboden moet worden aan alle 
ouders in scheiding. 
 
86% labelt de sfeer tijdens de bijeenkomsten positief. Zie een verdeling van de gegeven antwoorden 
over dit onderwerp hieronder.  
 

 
 
3. Waardering inhoud bijeenkomst 
De Ouderbijeenkomsten bestaan uit verschillende onderdelen, die zowel mondeling als middels 
visualisaties, filmpjes en voorgelezen ervaringsverhalen aangeboden worden Hieronder worden reacties 
van de deelnemers op een aantal onderdelen nader besproken.   
 
3.1 Vraag: ‘Wat sprak u aan tijdens de bijeenkomst?’ 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de belangrijke kernonderdelen van de Ouderbijeenkomst min of meer 
gelijk worden gewaardeerd. De visualisatie in de vorm van een cirkel, over hoe een kind zijn ouders 
ervaart in een scheidingssituatie, wordt het meest gewaardeerd.  
 

 
 

 Aantal

positief 83

veilig 52

ik was geraakt op een positieve manier 39

emotioneel 21

ik voelde me gehoord 13

ik voelde mij beoordeeld als ouder 7

ik was emotioneel geraakt en vond dit niet prettig 5

onveilig 3

ik had last van de andere deelnemers 3

wil ik liever niet op antwoorden 10

anders/toelichting: 6

Eindtotaal 242

Hoe heeft u de sfeer tijdens de bijeenkomst ervaren? Meerdere antwoorden mogelijk

34%

22%

16%

9%

5%

3%
2%

1%1%
4% 3%

positief

veilig

ik was geraakt op een
positieve manier

emotioneel

ik voelde me gehoord

ik voelde mij
beoordeeld als ouder

 Aantal

de cirkels over hoe een kind zijn ouders ervaart in een scheidingssituatie 82

informatie over de loyaliteit van kinderen 73

de filmpjes van de kinderen 62

het verhalen van een moeder en een vader 56

de plaatjes over wat er verandert in de wereld van een kind bij een scheiding 54

de informatie over hoe we als mensen in overlevingsreacties schieten en hoe dit leidt tot (hoog) 

conflictsituaties
48

de praktische tips die gedurende de bijeenkomst werden gegeven 37

de drie vragen die u mee naar huis heeft gekregen 23

de lijst met organisaties waar u hulp kunt vragen 17

de vragen die u kon stellen aan een hulpverlener tijdens de pauze 13

wil ik liever niet op antwoorden 8

anders/toelichting: 14

Eindtotaal 487

Wat sprak u aan tijdens de bijeenkomst? meerdere antwoorden mogelijk
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3.1 Onderwerp: De ‘cirkels’ die info geven over: loyaliteit, overlevingsmechanisme bij ouders, de 
positie van het kind in scheiding en wat een kind nodig heeft. 
85% van de deelnemers is positief over de cirkels. Ze vonden het interessant, het heeft hen meer bewust 
gemaakt en het was (deels) toepasbaar voor hun eigen situatie. Zie voor een specificatie de bijlage 
pagina 3.  
 
3.2 Onderwerp: ‘De filmpjes van kinderen’ hebben als doel om de empathie voor de beleving van het 
kind in een scheiding te vergroten  
78% heeft de filmpjes waarin kinderen hun beleving vertellen positief gelabeld. Ze konden zich beter 
verplaatsen in hun kind, zijn op ideeën gekomen voor hun eigen kinderen en realiseren zich hoe 
belangrijk het is dat de situatie verbetert of goed blijft voor hun kind.   
15% gaf aan dat ze niets hebben gehoord dat ze niet al wisten over hoe hun kind zich over de scheiding 
voelt. Zie voor een specificatie de bijlage pagina 3.  
 
4. Genoemde effecten (zie bijlage) 
Deelnemende ouders aan de Ouderbijeenkomst noemen de volgende effecten naar aanleiding van het 
bijwonen van de ouderbijeenkomst: 
58% kan door de bijeenkomst beter bedenken wat de scheidingssituatie betekent voor hun kind 
42% geeft aan dat de bijeenkomst heeft bijgedragen om actie te ondernemen 
43% weet beter wat hij/zij kan veranderen in de situatie voor hun kind 
56% heeft nieuwe dingen gehoord tijdens de bijeenkomst 
85% heeft nagepraat met iemand uit hun omgeving over de bijeenkomst (33% van deze personen uit het 
netwerk was tijdens de bijeenkomst aanwezig, 52% niet) 
 
5. Verwachtingsmanagement en bewustwording 
In de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan wie ‘het probleem’ kan oplossen en of daarbij hulp van 
buiten helpend kan zijn.  
 
5.1 Onderwerp: verwachting ten aanzien van wie het probleem gaat oplossen.  
De impliciete boodschap tijdens de Ouderbijeenkomsten is: geen derde (organisatie) of de andere ouder 
gaat de situatie oplossen. Derden kunnen wel hulp bieden. Hierover geven de respondenten aan:    
35% realiseert zich na de bijeenkomst dat ze verandering van de situatie in eerste instantie niet van 
derden: de andere ouder of van de hulpverlening/RvdK/rechter hoeven te verwachten.  
10% realiseert zich na de bijeenkomst dat ze zelf een sterke motivatie moeten hebben om de situatie te 
veranderen. 
Dit betekent dat 45% van de respondenten aangeeft mede door het volgen van de bijeenkomst zich te 
realiseren dat de oplossing niet van derden komt, maar sterke eigen inbreng vraagt.   
 
5.2 Onderwerp: Het inzicht bij ouders dat hun huidige situatie hulp nodig heeft. 
82 % realiseert zich door de bijeenkomst dat er hulp nodig is. Uitgesplitst:  

• 30% vindt dat de andere ouder hulp nodig heeft; 

• 29% vindt dat ouders samen hulp nodig hebben; 

• 8% gaat voor zichzelf hulp zoeken; 

• 6% gaat de huidige hulp beter gebruiken; 

• 9% wil hulp, maar vindt de huidige hulp niet aansluiten ;10% ziet hulp na de bijeenkomst niet als 
nodig. 

 
6 Bijlagen 

- Resultaten Ouderbijeenkomsten, juni 2021 
- Open vragen, Ouderbijeenkomsten, juni 2021:  

o Waar bent u zich bewust van geworden door de bijeenkomst? 
o Wat gaf inzicht? 
o Wat bent u anders gaan doen?  
o Wat heeft uw verandering in handelen betekend voor uw kind? 


