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9

Voorwoord

Het gezamenlijk ouderschap na een scheiding is vaak een kweekvij-
ver voor problemen. Hoe voorkom je als ouders dat je na een schei-
ding met elkaar in een competitiestrijd verwikkeld raakt, en hoe 
zet je de concurrentiestrijd om in samenwerking? Om meer inzicht 
te krijgen in deze problematiek heb ik vele mensen gesproken die 
ervaring hebben met het medeouderschap na een scheiding, evenals 
mensen die er beroepsmatig mee te maken hebben, zoals familie-
advocaten, -mediators, psychologen, coaches en therapeuten, maar 
ook leden van de Raad voor de Kinderbescherming en maatschap-
pelijke dienstverleningen. 

Op basis van hun ervaringen ga ik in dit boek uit van de stelling 
dat na een scheiding twee verschillende situaties ontstaan: die van 
ex-partnerschap én die van medeouderschap. Een ander uitgangs-
punt is dat kinderen hun beide ouders nodig hebben en dat zij even-
veel van hun moeder als van hun vader mogen houden, ook na de 
scheiding. Het is daarom belangrijk dat je als ouder je eigen leven na 
een scheiding weer op de rails krijgt. 

De onderwerpen die in dit boek onder de loep worden genomen, 
kunnen jou als lezer helpen om antwoorden en oplossingen te vinden 
in je zoektocht naar een nieuwe manier van leven, om de posities van 
ex-partners en medeouders om te buigen naar collega-ouderschap. 
Dat is alleen mogelijk als ouders na hun scheiding ieder durven te 
zoeken naar een manier om overweg te kunnen met elkaars verschil-
len, in hun positie als ex-partners en in hun positie als medeouders. 
Hiervoor is zelfreflectie nodig, evenals een bereidheid om werkelijke 
collega-ouders van hun kinderen te worden en te blijven.
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Voorwoord

Doelstelling en doelgroepen

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor al die vaders en moe-
ders die meer willen weten over collega-ouderschap en hoe ze dat 
kunnen bereiken. Het boek is eveneens van toegevoegde waarde 
voor professionals die vakmatig met zulke situaties te maken hebben 
en de vragen en tips in hun praktijk willen gebruiken. De vragen die 
in dit boek zijn opgenomen kunnen zij tijdens de sessies met hun 
cliënten inzetten om meer inzicht te verwerven, zowel voor henzelf 
in de onderliggende problematiek als voor de cliënten in hun ver-
anderende posities. Voor vakmatige intervisiebijeenkomsten lenen 
de voorbeelden zich uitstekend om vanuit andere invalshoeken te 
kijken en oplossingen aan te dragen.

Dit boek neemt de lezer mee door een reeks van problemen waar-
mee ouders na het opbreken van het gezin te maken kunnen krijgen. 
Zo zullen de verschillen tussen vaders en moeders onder de loep 
worden genomen, waarbij de nadruk ligt op vragen zoals: Wat voor 
ouder wil je zijn? Gun je je kinderen een vader én een moeder? Hoe 
kun je loskomen van je ex-partner? Ben je bereid om naar je eigen 
handel en wandel te kijken, en hoe je je collega-ouderschap kunt 
invullen? Het boek vertelt je niet zozeer wat je moet doen, maar 
het probeert je aan de hand van praktijkvoorbeelden te laten inzien 
welke kwesties er kunnen spelen. Hierbij wordt gekeken vanuit 
andere, soms minder bekende invalshoeken dan de juridische die wij 
doorgaans gewend zijn. Ook speelt de gunfactor een rol. Eigenlijk 
zou je kunnen zeggen dat wanneer ouders elkaar en de kinderen een 
mooi leven gunnen, het makkelijker is om tot werkbare afspraken te 
komen met betrekking tot het ouderschap. De vele verhalen maken 
duidelijk waar knelpunten zitten en waar de communicatie escaleert. 
De namen in de verhalen zijn verzonnen en de omschreven situaties 
berusten in algemene zin op mijn praktijkervaring als rechtbank-
mediator. 
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Voorwoord

Ik hoop dat je als vader of moeder in dit boek voldoende handrei-
kingen vindt om de twee posities waarin je verkeert, die van ex-part-
ner en die van (gescheiden) vader of moeder, op een positieve manier 
in te kleden. Daardoor leer je om op een andere manier te kijken 
naar je ex-partner: als voormalig levenspartner met wie je een stuk 
geschiedenis hebt geschreven én als collega-ouder. Op die manier 
kun je met elkaar een collega-ouderschap aangaan. Want zou het 
niet fijn zijn om over tien of twintig jaar je kinderen te horen zeggen: 
‘Pap, mam, chapeau. Bedankt dat jullie elkaar een mooie toekomst 
konden gunnen en daardoor ons een fijne jeugd hebben gegeven. 
Ondanks dat ons gezin uit elkaar is gevallen, kijken we met respect 
terug op de manier waarop jullie collega-ouders konden worden en 
hebben jullie ons een aantal mooie levenslessen meegegeven.’

Jocelyn Weimar, mei 2014
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Inleiding 

Na een scheiding verandert er veel in het leven van vaders en moeders, 
die dan ex-partners van elkaar zijn geworden. Wat eens zo vanzelf-
sprekend was in het gezin is nu voorbij. De oude relatie is letterlijk in 
twee stukken uiteengevallen, dat van het ex-partnerschap en dat van 
het medeouderschap. 

Met beide stukken zul je aan de slag moeten, wil je het huwelijk 
op een goede manier afsluiten en jullie gezamenlijke ouderschap, dat 
gewoon doorloopt, zowel in het ‘vaderhuis’ als in het ‘moederhuis’ op 
een goed spoor krijgen. Daarnaast hebben beide ouders natuurlijk hun 
individuele leven, dat een nieuwe, andere vorm zal gaan krijgen. Je 
kunt veel meer sturing aan je leven geven dan je nu misschien denkt. 

Het is belangrijk om eerst te kijken naar waar je je aan ergert en 
bij welke personen. Ook is het belangrijk om inzicht te krijgen in wat 
er nu feitelijk speelt en wat er zich rondom de scheiding heeft afge-
speeld. Probeer daarbij oog te krijgen voor de emotionele impact die 
de scheiding heeft gehad, maar ook voor de praktische gevolgen van 
het uit elkaar gaan. De bedoeling van dit boek is dat je als lezer ant-
woorden en oplossingen vindt in je zoektocht naar een nieuwe manier 
van leven als ex-partner en als collega-ouder. Zo ontstaat er evenwicht 
tussen de twee nieuw ontstane posities.

Maar eerst staan we stil bij wat een scheiding nu eigenlijk is en 
hoe het verwerkingsproces eruitziet dat daarbij hoort. Ooit werd 
je door een ambtenaar van de burgerlijke stand met je partner ‘in 
de echt verbonden’, maar nu word je, eveneens door een ambtenaar 
van de burgerlijke stand, ‘van de echt gescheiden’. Deze noteert de 
echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand. In de praktijk 
spelen ook advocaten, mediators en de rechter vaak een rol in het 
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InleIdIng

(vaak lange, pijnlijke en kostbare) scheidingstraject. Dat traject heb 
ik beschreven in het boek Uit elkaar gaan (Uitgeverij Boom, 2012). 

In dit boek gaat het om de positie van de vader en moeder als ex-
partners en als medeouders. Na de scheiding voel je je vaak onzeker, 
verward en angstig, maar aan de andere kant ook opgelucht en vrij. 
Je zult mogelijk een nieuwe liefde leren kennen. Ook zullen jij en je 
ex-partner als ouders werkbare afspraken moeten maken en de weg 
inslaan die leidt naar een respectvol en evenwichtig collega-ouder-
schap. Hierbij kan het helpen om eens van een afstand te kijken naar 
de situatie waarin je zit. Daardoor kun je makkelijker zien waar verbe-
tering nodig is. Door ook te kijken naar de dingen die wél goed gaan, 
kun je die verbeteringen makkelijker aanbrengen. Dit kun je doen 
door steeds weer de volgende vraag op tafel te leggen: wat gaat goed 
en wat kan beter? 

De stap van ex-partner naar collega-ouder is belangrijker dan je 
denkt. Niet alleen zal de ‘wet van resonantie’ in werking treden (alles 
wat je uitzendt, komt naar je terug, zie bijlage 3), maar je kinderen zul-
len je later vertellen dat ze blij zijn dat je nooit een vervelende opmer-
king over je ex-partner hebt gemaakt. Dat jij altijd respectvol bent 
gebleven en dat zij van jou een belangrijke levensles hebben geleerd: 
als je zelf met respect wilt worden behandeld, dan zul je ook respectvol 
moeten omgaan met je medemens, ook al is dat soms erg moeilijk. 
Door op een ander niveau jouw taak als ouder te vervullen en deze 
levenslessen door te geven aan je kinderen, investeer je ook in jezelf. 

Het zal je niet verbazen dat ouders bij een scheiding ook te maken 
krijgen met een aantal innerlijke processen, zoals het verwerken van 
de scheiding zelf en, verder in het verleden, de manier waarop jij en 
je partner met elkaar zijn omgegaan en hoe jullie communiceerden. 
In dit boek komt naar voren dat in deze processen vaak de basis van 
ontwrichting ligt. In de voorbeelden wordt duidelijk wat hierbij een rol 
speelt. Deskundigen benoemen waarin het kernprobleem zit of waarin 
volgens hen de oplossing kan liggen. Ook komen de verschillen tussen 
de benadering van de vader en die van de moeder aan de orde. 
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Ik zal je er herhaaldelijk op wijzen dat het belangrijk is je af te vra-
gen vanuit welke positie je denkt of handelt. Doe je dat vanuit je positie 
als ex-partner, waarbij je toon wordt bepaald door je eigen gekrenkte 
trots of irritatie, of handel je vanuit je rol als vader of moeder? Evenzeer 
is belangrijk te beseffen vanuit welke intentie je dit doet.

Natuurlijk zegt iedereen direct dat hij of zij handelt vanuit de 
positie van ouder, maar de praktijk wijst anders uit. Om werkelijk 
vanuit je positie als collega-ouder te kunnen leven, is het noodzakelijk 
eerst in het reine te komen met je gevoelens over je ex-partner. Om 
dat te kunnen, moet je eerst leren naar jezelf te kijken en een beeld 
krijgen van de manier waarop je zelf in elkaar steekt. Hierbij zal 
het accent natuurlijk liggen op de vraag hoe jij een eigen weg kunt 
vinden in de ontstane situatie na de scheiding en welke verstand-
houding je wilt onderhouden met je voormalige levenspartner. Het 
antwoord ligt deels in de manier waarop jullie uit elkaar zijn gegaan 
en om welke redenen. Om hierin meer inzicht te geven zullen vele 
aandachtspunten die in de praktijk voorkomen worden besproken. 
Voor jou als lezer is het belangrijk antwoorden te vinden op de vra-
gen die in dit boek worden gesteld. Hier volgt een uitleg van de 
verschillende termen die in dit boek worden gebruikt.

Gezag

Het gezamenlijk ouderlijk gezag dragen beide ouders wanneer zij 
gehuwd zijn geweest of een geregistreerd partnerschap zijn aange-
gaan, ten tijde dat het kind (de kinderen) is (zijn) geboren of wan-
neer men samenwoont, en het medegezag is aangevraagd en verkre-
gen is bij de rechtbank. Het ouderlijk gezag duurt formeel totdat het 
kind meerderjarig is (tenzij sprake is van een uitzondering). 

Eenoudergezag: wanneer de moeder ongehuwd is, vader over-
leden is of wanneer een van de ouders uit de ouderlijke macht is 
ontzet (kan alleen door de rechter worden bepaald) of de ouders zijn 
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gewoon ‘vergeten’ om het gezamenlijk gezag aan te vragen wanneer 
zij (al dan niet) samenwonen.

Omgangsregeling of zorg- en contactregeling

De term ‘omgangsregeling’ wordt dagelijks door velen gebruikt, 
maar in het juridisch jargon wordt de term ‘zorg- en contactregeling’  
gebruikt. De term ‘omgangsregeling’ geldt nu alleen nog voor men-
sen die een sterke band met kinderen hebben, zoals de grootouders 
van het kind, de voormalige voogd, de (ex-)pleegouders en de (ex-)
stiefouder. Deze mensen kunnen dan de rechter verzoeken om een 
omgangsregeling met het betreffende kind of kinderen. 

In dit boek wordt onverkort de term ‘zorg- en contactregeling’ 
gebruikt. Een belangrijke reden hiervoor is dat het enkel om de 
invulling van het ouderschap gaat. Het is belangrijk je te realise-
ren dat er geen vaste omschrijving van de zorg- en contactregeling 
bestaat. Je hoort vaak dat men de kinderen om de week een week-
end ziet, alsof er een kant-en-klare regeling is waarvan de rechter 
gebruikmaakt. Een rechter kijkt echter wel degelijk naar diverse 
mogelijkheden wanneer ouders zelf niet tot een goede zorg- en con-
tactregeling kunnen komen. 

Sinds 1 januari 1998 geldt in Nederland dat na de scheiding beide 
ouders het ouderlijk gezag over de kinderen blijven houden. Beide 
ouders blijven dus verantwoordelijk voor de verzorging en opvoe-
ding van de kinderen, en nemen samen alle belangrijke beslissingen. 

Overeenkomsten

Convenant: een door beide partijen ondertekende overeenkomst 
waarin alle afspraken staan genoteerd over de verdeling, de alimen-
tatie, de woning, bankzaken, pensioenzaken, enzovoort.
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Ouderschapsplan: een verplichte overeenkomst tussen beide ouders 
over de financiële en praktische kanten die een goed ouderschap met 
zich meebrengt. Het ouderschapsplan is in 2009 een officieel onder-
deel geworden van echtscheidingsprocedures waarbij kinderen zijn 
betrokken. Beide ouders behoren van tevoren duidelijke afspraken 
te maken over de zorgregeling en contactmomenten en deze in een 
ouderschapsplan vast te leggen. Die verplichting is geen probleem 
voor welwillende ouders die respectvol zijn tegenover elkaar, maar 
een gigantisch struikelblok voor ouders die elkaar het licht in de 
ogen niet gunnen. Meestal speelt hier onvermogen mee; is men niet 
in staat om met het eigen verdriet of met woede om te gaan. Er 
verandert zoveel na een scheiding, waardoor een vader of moeder 
tijdelijk de weg kwijt kan zijn. Het kost gewoon veel tijd om naar 
een collega-ouderschap toe te groeien. Op papier staan de afspraken 
omtrent de kinderen zo simpel verwoord, maar de praktijk is vaak 
weerbarstig. Afstanden tussen beide huizen worden een probleem; 
de alimentatie wordt een obsessie; de kinderen kunnen opstandig 
worden en er ontstaan irritaties of zelfs conflicten tussen de ouders. 

Duidelijk is dat vele ouders pas na de scheiding aan den lijve 
ondervinden wat de zorg- en contactregeling eigenlijk inhoudt. In 
de voorbeelden in dit boek zien we hoe verschillend vaders, moeders, 
hun kinderen en ook de buitenwacht (opa’s, oma’s, overige familiele-
den, vrienden, enzovoort) tegen situaties aan kunnen kijken en hoe 
gemakkelijk irritaties en conflicten ontstaan. 

Medeouder en collega-ouder

Ook na je scheiding blijven jij en je ex-partner gewoon dezelfde 
ouders van jullie kinderen en ook behouden jullie allebei het ouder-
lijk gezag. Toch verandert er het een en ander, omdat jullie niet meer 
gezamenlijk de verzorging en opvoeding kunnen voortzetten zoals 
jullie dat deden tijdens het huwelijk. Om juist die verschillen te dui-
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