
 

 



 

Alsjeblieft… hierbij het e-book 
 
Dank je wel voor je aanvraag voor dit e-book. In dit e-book lees je situaties van mensen die te maken 
hebben met een conflictsituatie in prive- en werksituaties. Yvonne geeft elke week adviezen op viva.nl 
aan de hand van casussen die worden aangedragen door de VIVA-lezers. Op deze manier kunnen de 
betrokkenen een volgende stap zetten naar de oplossing en geeft het de lezers handvatten die met 
een soortgelijke situatie te maken hebben.  

 
Mijn naam is Yvonne Blijie 
Sinds 2012 ben ik actief als registermediator en sta ik ondernemers bij in scheidingen, 
samenwerkingsproblemen en conflicten. Er is zo veel te halen als je maar met elkaar kunt blijven 
communiceren. Maar vaak lukt dat niet en graaf je jezelf steeds dieper in. Communicatie is precies het 
meest lastige wanneer je in een conflictsituatie terechtkomt of dreigt te komen. Ieder verdedigt zijn 
eigen belangen, waardoor er strijd kan ontstaan. Met hulp van een mediator kom je weer in gesprek 
en werk je samen naar de beste oplossing op langere termijn. 

 

Scheiden met een eigen onderneming 
Je bent ondernemer en je hebt samen met jouw partner de moeilijke beslissing genomen om te gaan 
scheiden. Dan kan de onderneming onderwerp worden van de scheiding. Een eigen bedrijf brengt veel 
extra vraagstukken met zich mee. Want van wie is de zaak eigenlijk? En krijgt de partner ook een deel 
van de onderneming of een vergoeding? Of dat zo is, hangt af van wat jullie voor of tijdens het 
huwelijk hebben geregeld. Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd? Of hebben jullie wel 
huwelijkse voorwaarden? Wat is de bedrijfsvorm? Alimentatie? Wat is de waarde van de 
onderneming? Zijn er kinderen? Wat gebeurt er met mijn pensioen? Zoals je leest roept een scheiding 
voor een ondernemer in veel gevallen extra vragen op. 

 
Een goede start is de scheidingswijzer, dit hulpmiddel stelt aan de hand van een aantal vragen vast 
welke aandachtspunten in jouw geval belangrijk zijn en hoe je hier het beste mee om kan gaan. De 
wijzer is kosteloos en geeft je meer inzicht en structuur wanneer je te maken krijgt met een scheiding 
en een eigen onderneming hebt.  
 
 

 

 

 Hartelijke groet, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je mij volgen? Nodig mij gerust uit via Linkedin. 
De Mediation Supermarkt is onderdeel van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

https://solo155.zaaksysteem.net/zaak/create/webformulier?zaaktype_id=382&authenticatie_methode=twofactor&afronden=1&ztc_aanvrager_type=unknown&sessreset=1
https://www.linkedin.com/in/yvonne-blijie-92b795bb/
http://www.imk.nl/
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Karin: ‘Mijn ex wil niet betalen voor de sport van onze zoon’ 

Karin en Rutger zijn gescheiden en zijn het niet helemaal eens over de manier waarop er geld 
wordt uitgegeven aan hun kinderen. Mediator Yvonne kijkt mee naar hun problemen. 

Karin: “Toen wij nog getrouwd waren, kregen onze kinderen alles wat ze nodig hadden. Niet 
dat we ze verwenden, maar ook niet te streng. We zaten in ieder geval altijd op dezelfde lijn. 
Ik heb eigenlijk nooit aan Rutger hoeven vragen of hij het eens was met wat ik uitgaf. 
Daarover spraken we gewoon open met elkaar. Rutger verdiende niet altijd goed en ik heb, 
toen de kinderen nog klein waren, nog een tijdje maar één dag in de week gewerkt. Maar op 
het moment van de scheiding, en ook nu nog, heeft Rutger een goede baan. Daarom hebben 
we ook kunnen afspreken dat Davy, onze 13-jarige zoon, op ijshockey mocht blijven. Het is 
een sport die veel tijd en geld kost. In de winter ben ik ieder weekend onderweg, maar dat 
neem ik voor lief, want Davy heeft er veel mee gewonnen. Op de basisschool is hij veel gepest, 
totdat hij op ijshockey zijn mannetje leerde staan. Sinds die tijd doet hij het goed op school en 
dat hebben we vooral te danken aan het plezier dat hij uit zijn sport haalt. We zijn al 
gescheiden en om hem dan ook nog eens van die sport af te halen, omdat zijn vader er niet 
meer voor wil betalen, vind ik echt te ver gaan voor een kind van dertien. Ik heb het er met 
Rutger al een paar keer over willen hebben en dan zegt hij dat hij een overzicht wil hebben. 
Alles op één rekening. Ik denk dat hij dat doet, omdat zijn nieuwe partner dat ook zo heeft 
geregeld. Hij is gewoon bang dat ik het geld op maak aan andere dingen.” 

Als ik weet waarvoor zij geld nodig heeft, komen we er wel uit 

Rutger: “Een paar weken geleden heeft Karin mij gevraagd om weer een rekening te betalen. 
Dat komt gemiddeld zo één keer in de twee maanden voor sinds we twee jaar geleden zijn 
gescheiden. Nu gaat het om een rekening van de ijshockey van onze zoon Davy. Dat is op zich 
geen probleem. Het gaat om al de kosten die er nog eens bijkomen. Toen wij nog bij elkaar 
waren, heb ik al gezegd dat die sport veel te veel kost. In geld, maar ook in tijd. Hele 
weekenden was Karin op pad. Omdat onze dochter nog te klein was, moest één van ons thuis 
blijven. Ik vind het lastig om te zeggen, maar ik denk dat dit wel één van de redenen is 
waardoor we uit elkaar zijn gegroeid. Toen we onze scheiding hebben geregeld, spraken we af 
dat ik een vast bedrag per maand zou betalen. Ik heb toen al wel geopperd om een bedrag te 
storten op een rekening waar we dan allebei bij zouden kunnen. Daar hoefde ik dan geen 
gebruik van te maken, maar ik kon dan wel zo af en toe eens zien wat er met mijn geld 
gebeurt. Zij wilde dat niet. Dus ben ik akkoord gegaan met die kinderalimentatie. Wat een 
rotwoord vind ik dat. Bij mijn vriendin heb ik gezien dat zo’n bankrekening die je samen deelt 
heel goed kan werken. Je kunt dan ook gelijk zien wanneer er tekort is. Nu wil ik gewoon een 
regeling waarbij ik weet waar ik aan toe ben, zodat ik niet meer om de maand een rekening 
voorgeschoteld krijg.” 

De mediator: “Partners hebben vaak een manier van samenwerken waarbij zij zich prettig 
voelen. Dat kan verschillen in de manier waarop zij de taken in het huishouden uitvoeren. 
Sommige ouders vinden het prettig om alles samen te doen en er zijn ook stellen die een 
automatische taakverdeling hebben. Uit het verhaal van Karin begrijp ik dat het de gewoonte 
was dat zij zich bezighield met de verschillende aankopen. Rutger wil graag weten waar hij aan 
toe is. Hoe zou je dat kunnen verenigen met de wens van Karin om, zoals ze dat gewend was, 
bepaalde dingen bespreekbaar te houden die incidenteel voorkomen? Waarom lukt dat nu 
niet meer? Gericht op hun kinderen, en in dit gesprek in het bijzonder Davy, willen Karin en 
Rutger allebei het beste geven. Maar, over wat nu werkelijk het beste is voor Davy komt 
eigenlijk niet aan bod. Zij doen er goed aan zichzelf een taak op te leggen, met als gevolg dat 
zij meer ruimte voor elkaar creëren om in gesprek te gaan over de opvoeding van de kinderen. 



 

Als taak stel ik voor dat zij nog eens in gesprek gaan over de afspraken die zij in het 
ouderschapsplan hebben gemaakt over de kostenverdeling. Zij zouden daarop een aanvulling 
kunnen maken voor welke incidentele kosten de rekening wordt gedeeld. Wanneer is er geen 
sprake van en vallen de kosten in de vaste bijdrage (klinkt een stuk vriendelijker). Pas als die 
ergernissen zijn opgehelderd kunnen Karin en Rutger weer als vanouds om de tafel praten 
over Davy.”  



 
Petra: ‘Mijn ex-man zadelt mij op met de schuld van zijn ex’ 

 
Toen Petra en Rob jaren geleden het huis van hun dromen kochten, tekende Petra ook voor 
de schuld die Rob had met zijn ex. Nu ze gaan scheiden, levert dat problemen op. Mediator 
Yvonne kijkt mee. 

Petra: “Toen ik Rob leerde kennen was het of we voor elkaar gemaakt waren. Je kent dat gevoel wel. 
Alleen maar verliefd en je vergeet de rest. We begrepen elkaar zo goed dat we uren met elkaar konden 
praten. Ik had al een tijd geen vaste relatie meer gehad en ik merkte dat ik toe was aan een man die 
voor mij kon zorgen. Niet financieel, maar meer het gevoel dat je niet alleen in het leven staat. Over 
geld hebben we het eigenlijk nooit gehad. Dat sprak voor zich. We betaalden alles samen. Toen we 
samen gingen wonen hebben we een gezamenlijke rekening geopend en daarop stortten we ons 
salaris. Ik werkte in die tijd ook nog fulltime, dus er kwam best wel wat binnen. Na een paar maanden 
hebben we samen een huisje gekocht, vlakbij het strand. Precies wat we allebei wilden. Om het huis 
van onze dromen te kopen moest ik wel meetekenen voor een schuld die Rob nog had met zijn ex. Die 
schuld ontstond toen zij door de scheiding hun huis plotseling met verlies moesten verkopen. Het 
deerde mij niet want we konden het makkelijk betalen. Zelfs toen ik minder ging werken, omdat we 
kinderen kregen. Als een donderslag bij heldere hemel kondigde Rob een maand geleden aan dat hij 
wil scheiden. Hij ziet het niet meer zitten. Nu zijn we in gesprek om alles te verdelen en vindt hij dat 
we samen voor alle schulden moeten opdraaien. Ik weet niet meer wat ik moet doen!” 

Ik heb altijd het meeste betaald en straks heb ik minder over iedere maand 

Rob: “Ik weet niet precies hoe het toen is gegaan. Petra heeft inderdaad mee moeten tekenen, maar 
dat had ook te maken met het grote huis dat we toen kochten. Daar hebben we dan toch allebei 
voordeel aan gehad? Ik vind het echt heel erg dat onze relatie nu over is, maar daarvoor kun je niet 
alle schuld op mij schuiven. Ik heb het gevoel dat ik alles verlies, maar dat wil ze niet begrijpen. Een 
paar jaar geleden ben ik ontslagen vanwege een reorganisatie. We hebben toen een jaar lang goed 
geleefd van de afkoopsom. Dat is denk ik onze fout geweest, want na dat jaar moesten we weer hard 
werken om elke maand genoeg geld te verdienen, zodat we de hypotheek konden betalen. Ik ben in 
mijn nieuwe baan veel minder gaan verdienen. We deelden bijna niets meer met elkaar. Daarom heb 
ik gezegd dat ik het niet meer trek. Tja, en nu lopen we tegen die schuld aan. Het huis is een stuk 
minder waard dan waarvoor we het hebben gekocht en dan natuurlijk ook nog die rotschuld van toen. 
Ik moest het huis dat ik met mijn ex had verkopen voordat het geveild zou worden. Zo heb ik toen het 
verlies nog weten te verminderen. Maar, als ik nu alles bij elkaar optel wat ik maandelijks moet gaan 
betalen, dan kan ik zelf niet meer rondkomen. Natuurlijk had ik het ook liever anders gezien…” 

De mediator: “In het verhaal van Petra en in het verhaal van Rob wordt dé schuld als het 
bovenliggende probleem. Vaak leiden gesprekken over geld tijdens een scheiding tot een conflict. 
Ieder heeft een eigen verhaal over wat er is gebeurd en hoopt dat de ander daar naar wil luisteren. 
Tegelijkertijd is het moeilijk om het verhaal van de ander aan te horen, omdat het niet jouw versie is. 
De mediator helpt hen om de beurt om het verhaal op zo’n manier op tafel te krijgen dat het de 
aandacht kan krijgen van Rob en Petra. Dat doet de mediator door te vertalen wat er gebeurt tijdens 
het vertellen. De stress van Rob over de scheiding die ook wordt veroorzaakt door de zorgen die hij 
zich maakt voor Petra. Zij heeft zich wel ingeschreven voor een huurwoning, maar dat is nog lang geen 
gedane zaak. En waar komen de kinderen dan terecht. Liefst neemt hij de schuld op zich, maar hoe 
komt hij dan rond? Gedurende het gesprek blijkt steeds meer dat onvoldoende inzicht in hun 
toekomstige financiële plaatje de stress alleen maar vergroot. Dus, daar eerst maar eens naar kijken. 
De opmerking van Rob dat hij liever de schuld zelf op zich neemt verbaast Petra. Dit had zij niet zo 
gedacht. Tegen haar had Rob alleen maar gezegd dat zij ieder voor de helft zouden moeten opdraaien, 
maar volgens Rob zei hij dat alleen maar in zijn kwaadheid, omdat zij had gezegd dat hij een 
weekendvader kon worden. Door op een rijtje te zetten wat er straks binnenkomt en uitgaat zijn de 
zorgen niet meteen weg, maar er is wel meer vertrouwen gekomen om de scheiding samen goed af te 
ronden.”  



 
Een break-up bij de buren: ‘Iedere avond na acht uur begint het geruzie’ 

 
Anneloes en haar man staan op het punt te gaan scheiden. Hun kinderen weten nog van niets, 
maar voor de buurvrouw is het overduidelijk omdat zij elke avond van het geruzie kan 
meegenieten. Mediator Yvonne kijkt mee naar het probleem. 

De buurvrouw: “Wij wonen in een straat waar we elkaar gewoon gedag zeggen. De meeste buren 
komen niet zomaar bij elkaar op de koffie, maar op straat maken we altijd wel een praatje over van 
alles en nog wat. Nu loop ik sinds een paar weken aan tegen iets waarvan ik niet weet hoe ik ermee 
om moet gaan. Iedere avond na acht uur horen we bij de buren een hoop geruzie. Mijn man zette 
eerst de televisie steeds harder, maar ja, dat heeft niet zoveel zin. Je blijft het horen. Nu weet ik wel 
dat de buren al een tijdje in een scheiding liggen, want dat hoorde ik laatst toen ik in de tuin zat. Dat 
kan natuurlijk gebeuren, maar ik vind het zo erg voor de kindjes. Ze hebben een jongetje van 8 en een 
meisje van 6 jaar. Die liggen na acht uur natuurlijk op bed. Ik denk alleen dat, als wij de harde 
stemmen door de stenen muren horen, dan moeten die kinderen het toch ook door de vloer heen 
kunnen horen? Vooral de oudste is al zo’n gevoelig jongetje, dit moet hem toch wel zwaar vallen. Wat 
moet ik hier nu mee aan? Ik denk niet dat de buren in de gaten hebben dat hun gesprekken zo hard 
zijn. Toch wil ik er wel wat mee doen, al is het maar vanwege de kinderen.” 

Ik schrik hiervan 

Anneloes: “Wat jullie mij nu vertellen vind ik echt heel erg. Ik heb er echt niet bij stilgestaan. Het klopt 
inderdaad dat wij ’s avonds gesprekken voeren over de verdeling voor de scheiding. We hebben samen 
afgesproken dat we het iedereen pas vertellen als de kinderen het ook weten. Zodra we meer 
duidelijkheid hebben, gaan we het onze kinderen vertellen. Nu ik weet dat de buren alles kunnen 
horen vraag ik mij af wie het nog meer weten. Ik schrik hier echt van.” 

De mediator: “Als je gaat scheiden is er veel onzekerheid. Wat ouders vaak niet willen, en waar ze ook 
zeker gelijk in hebben, is de kinderen te belasten met hun zorgen. Aan de andere kant betekent dit 
tegelijkertijd ook dat je op moet passen met het vertellen aan anderen. Je wilt uiteraard op alle 
manieren voorkomen dat je kinderen het van een ander horen. Het is dus belangrijk samen goed af te 
spreken hoe je de scheiding naar anderen communiceert. Op welk moment vertel je het je ouders, je 
beste vrienden en je collega’s dat je gaat scheiden. En natuurlijk… wanneer vertel je het de buren? De 
kinderen vertel je het zo vroeg mogelijk. Voorwaarde in dit gesprek is dat je het kort en duidelijk 
houdt. In dit gesprek gaat de liefde als ouders naar hen uit. Geef ze alle gelegenheid voor vragen en 
probeer gezamenlijk iets te ondernemen. Dit proces met de kinderen is heel belangrijk voor de 
verwerking van hun emoties. Ze merken meer dan we ons vaak voorstellen. Ik kan mij voorstellen dat 
Anneloes schrikt van het verhaal van de buurvrouw. Niet alleen de buurvrouw weet veel meer dan 
Anneloes kon denken, maar ook de kinderen zullen het nodige hebben meegekregen. Mijn 
complimenten voor de buurvrouw dat zij actie onderneemt. Hiermee helpt zij Anneloes en haar 
partner om orde op zaken te stellen in de communicatie. Soms hebben we het nodig om 
geconfronteerd te worden met een blinde vlek. De buurvrouw zorgt er voor dat de ouders actie gaan 
ondernemen. En voor de kinderen is dat maar goed ook!” 

  



 
Een kind en uit elkaar: ‘Ze zet onze zoon niet op de eerste plaats’ 

 
Uit elkaar gaan is sowieso al niet gemakkelijk, laat staan wanneer er een kind in het spel is. 
Twee exen over hun break-up, waarbij mediator Yvonne meekijkt naar hun problemen. 

Zij: ‘Ik laat mijn zoon niet stikken!’ 

Zij: “Mijn vriend en ik zijn sinds kort uit elkaar. Vijftien jaar lang hebben we een relatie gehad en 
samen hebben we een prachtige zoon van inmiddels dertien jaar. Ik zat eigenlijk al langer niet goed in 
deze relatie. We leefden meer als broer en zus, waardoor de intimiteit ook ver te zoeken was. 
Uiteindelijk ben ik over de scheef gegaan en heb ik een ander gevonden waar ik stapelverliefd op 
werd. Mijn (inmiddels) ex merkte dit aan mij en heeft mij meerdere keren gevraagd of er iets aan de 
hand was. Ik was nog niet klaar voor de stap leek het wel, vooral omdat wij samen een zoon hebben. 
Na vele gesprekken heb ik bekend dat ik verliefd was geworden op een ander en dat het inderdaad 
beter zou zijn om uit elkaar te gaan. Vrij snel had ik een ander huis en heb ik mijn leven verder 
opgepakt. Voor onze zoon hebben we co-ouderschap, maar de weekenden zijn nog niet vastgelegd. 
Dat is net even zoals het uitkomt en dat geeft voor mij onduidelijkheid. Maar in verband met het werk 
van mijn ex heb ik daar voorlopig mee ingestemd. Op de dagen dat mijn zoon er niet is, dan spreek ik 
af met mijn vriend. Op de andere dagen doen we dit niet, want het is allemaal nog heel vers en 
moeilijk behapbaar. Ondanks dat ik veel rekening met mijn zoon houd, blijf ik het verwijt krijgen dat hij 
niet op de eerste plek komt. Van zowel mijn zoon als mijn ex. Ik doe er alles aan om het goed te laten 
verlopen, maar het lijkt alsof ik alles verkeerd doe. Mijn ex zaait rond wat ik heb gedaan, dat ik al een 
ander had voordat ik een punt achter onze relatie had gezet en dat ik hiermee mijn zoon heb 
beschadigd. Ik ben niet trots op de manier zoals ik het heb aangepakt, maar ik zie nu pas wat geluk en 
liefde is na het zoveel jaren gemist te hebben.” 

Hij: ‘Je bent moeder, dus moet je jezelf wegcijferen’ 

Hij: “Wat zij aangeeft klopt allemaal. Ik vind het niet normaal dat zij dit heeft gedaan en dat heb ik 
iedereen laten weten. Mijn vriendengroep vindt het ook belachelijk wat zij heeft gedaan, wat voor mij 
bevestigt dat wat ik zeg waar is. Ik zie mijn zoon eronder lijden. Hij vertelt mij dat hij niet op de eerste 
plaats komt bij zijn moeder en dat vind ik ook. De enige oplossing is om die relatie met haar nieuwe 
vriend te verbreken of in ieder geval op een veel lager pitje te zetten. Alle energie moet naar onze 
zoon gaan en de verwerking van onze scheiding, daar is geen ruimte voor een nieuwe partner.” 

De mediator: “Voor jullie zoon is het een drama dat jullie zijn gescheiden. Hij verdient het om van jullie 
allebei de maximale zorg te krijgen die nodig is om hem te steunen. Zoals ik het lees doen jullie dat 
ook. Wat in de weg staat is de verwerking van de beëindiging van jullie relatie. Ik kan dat halen uit 
bijvoorbeeld de uitspraak van hem in de zin van ‘de vriendengroep vindt het ook belachelijk’. Steun 
vinden bij anderen rechtvaardigt de gedachte om de discussie hoger op te laten lopen tot een conflict. 
Of het logisch is, is een ander verhaal. Blijkbaar heeft hij altijd nog gedacht dat het goed ging komen. 
Met die energie spreekt hij ook met jullie zoon. Dat is jammer want het kost voor jou veel energie om 
dit in balans te krijgen. Als dit zo doorgaat zal het conflict verder oplopen tot een strijd. Het zal pas 
ophouden als iets wezenlijks verandert. Wat dat is, is niet te voorspellen, maar het zal zonder actie een 
tijd duren en dat gaat ten koste van het vertrouwen dat jullie zoon in jullie stelt als ouders. In een 
gesprek met de mediator kunnen jullie kijken wat hier nu echt speelt. Is het de jaloezie van hem naar 
jou, omdat jij het nu in de liefde voor elkaar lijkt te hebben? Of is het de frustratie van het mislukken 
van jullie relatie? Vanaf het moment dat jullie beiden hierover kunnen zeggen dat je met elkaar 
herkent wat er speelt, kunnen jullie je samen richten op jullie zoon. Hij zal het nodig hebben om jullie 
weer samen te zien communiceren. Dat zal hem het vertrouwen en een veilig gevoel geven dat hij op 
zijn ouders kan rekenen.” 

  



 
Marije verlaat haar man voor een vrouw: ‘Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren’ 

 
Dat Marije na een jarenlange relatie met een vriendin zou thuiskomen, had Bert niet zien 
aankomen. Hij vindt dat lastig, en nu moeten ze ook nog afspraken maken rondom hun 
kinderen. Een mediator kijkt mee naar hun struggles. 

Hij: ‘Als het een man was geweest, had ik het niet getolereerd’ 

Bert: Vorige week heeft Marije verteld dat ze niet meer verder wil. Ze vond mij naïef, omdat ik niet 
begreep waarom. Ik vind mijzelf totaal niet naïef. Ik dacht dat we gewoon gezellig samenleefden. Maar 
goed, zij vond dat dus niet. De echte dreun kwam pas toen zij vertelde dat ze een vriendin heeft. Ik had 
niet meteen door wat ze daarmee anders bedoelde dan het hebben van een vriendin, als vriend of 
kennis bedoel ik. Ze heeft een vriendin met wie ze een echte relatie wil aangaan! Ik sta voor een 
raadsel. Ze gaat dus met een ander en het is een vrouw. Dan kan ik je vertellen dat dat maar goed is 
ook, want een andere man had ik niet getolereerd. Nu moeten we de afspraken voor de scheiding 
gaan maken en ik vraag mij af hoe we dat nu moeten doen, met twee vrouwen. Worden ze dan allebei 
mama?” 

Zij: ‘Van enige intimiteit is al jaren geen sprake meer’ 

Marije: “Ja, ik voel mij gelukkiger dan ooit! Dat is natuurlijk niet leuk voor Bert, maar in ons 
liefdesleven mistte ik iets. Onlangs is er op mijn werk een nieuwe leidster gekomen met wie ik meteen 
een klik had. We voelden elkaar perfect aan. Alsof het nooit anders is geweest. Het was voor mij ook 
een totale verrassing. Nooit had ik kunnen denken dat dit zou gebeuren. Dat Bert en ik niet samen oud 
zouden worden, werd steeds meer duidelijk. Als ik slaap komt hij naar bed en ’s morgens ben ik al 
weer vroeg op. Ook in het weekend gaat dat zo. Van enige intimiteit is al jaren geen sprake meer. En 
dan ga je elkaar niet meer missen. Onze kinderen voelden dat ook al wel aan zeiden ze laatst tegen 
mij. De oudste moet nog wel erg wennen aan mijn vriendin en dat begrijp ik ook best wel. Ze is zestien, 
een puber, en ze is zichzelf aan het ontdekken. Eigenlijk voel ik mij de laatste weken ook ineens weer 
een puber. Ik zou graag willen dat we met elkaar goede afspraken kunnen maken en dan vooral voor 
de kinderen. Nu is de oudste bij mijn man. Hoe doen we dat met het ouderschapsplan?” 

De mediator zegt: “Jullie hele gezin heeft met een nieuwe situatie te maken. En voor iedereen is daar 
iets spannends in, iets onbekends. Dat betekent dat daarvoor in de communicatie met elkaar extra 
ruimte nodig is. Voor elkaar en met elkaar. Begin daarmee vooral bij jullie dochters. Geef hen de 
gelegenheid om te vragen. Veel vragen helpt en als jullie nog geen antwoord hebben, zeg dat dan ook. 
Terwijl je natuurlijk wel zoveel mogelijk vanuit je eigen gevoel antwoord kunt geven op veel van de 
vragen. Daarmee wordt het voor hen duidelijk dat jullie ook kunnen worstelen met van alles. Van 
hieruit kunnen jullie als ouders samen de leiding nemen, het voortouw. Zo kunnen jullie alle nodige 
dingen regelen om het mogelijk te maken dat jullie allebei, Bert en Marije, een huishouden met de 
kinderen kunnen opbouwen. Als het gaat over de invulling van jullie ‘ouder-zijn’ is het natuurlijk 
duidelijk dat jullie ‘vader’ en ‘moeder’ of ‘papa’ en ‘mama’ zijn. En niemand anders!” 

  



 
Gescheiden en vakantie: ‘Ik wil niet dat ze met zijn ouders meegaan’ 

 
Wim en Astrid zijn sinds een paar jaar gescheiden en dat verloopt allemaal prima. Tot nu, 
want de ouders van Wim willen hun kinderen meenemen om hun 45-jarig huwelijk te vieren. 
Iets wat Astrid liever niet ziet gebeuren. Een mediator kijkt mee naar deze discussie. 

Zij: ‘Opa en oma kunnen mijn kinderen niet claimen’ 

Astrid: “Mijn schoonouders denken aan iedereen behalve aan ons. Neem bijvoorbeeld de 
verjaardagen. Dat moet allemaal op hun manier gebeuren. Zij geven aan ieder kleinkind op een 
bepaalde leeftijd dezelfde cadeaus. Dus als ze vijf worden krijgen de jongens een fiets en de meisjes 
een poppenhuis. De twee broers van Wim hebben een jongen en een meisjes. Dus kwam dat allemaal 
perfect uit. En bij ons is dat helaas niet gelukt. Net niet, want wij hebben twee jongens en een meisje. 
Dus zou je denken, twee fietsjes en een poppenhuis. Niet dus, want dat paste niet in het schema. We 
hebben uiteindelijk zelf maar een fietsje gekocht, want ik was die discussies helemaal zat. Nu doet zich 
een probleem voor. Wim en ik zijn sinds een paar jaar gescheiden. Dat loopt gelukkig allemaal goed. 
Maar nu zijn zijn ouders 45 jaar getrouwd en willen ze met de hele familie een weekje naar Duitsland. 
Dat weekje is precies in de periode van de zomervakantie dat de kinderen bij mij zijn. Ruilen kunnen 
we niet, omdat ik dat niet voor elkaar kan krijgen op mijn werk. Wim begrijpt mijn punt wel, maar is 
ook van mening dat de kinderen mee moeten gaan naar het feestje van opa en oma. Zij die het nooit 
eens voor elkaar hebben gekregen om onze kinderen een beetje liefde te geven. Nee, ik wil niet dat ze 
meegaan.” 

Hij: ‘Ik gun onze kinderen deze gezellige week’ 

Wim: “Natuurlijk begrijp ik Astrid. Mijn ouders zijn een beetje pragmatisch en veroorzaken daarmee 
onbegrip, maar ze doen hun best om ook met onze kinderen leuke dingen te doen. Ze proberen zoveel 
mogelijk alle kleinkinderen evenveel te geven, wat nog wel eens leidt tot ogenschijnlijk rare keuzes. Ze 
bedoelen het goed. Nu zijn ze dit jaar 45 jaar getrouwd. Ze nemen ons allemaal mee naar een park in 
Duitsland. Een hele week met alle neefjes en nichtjes, dat wordt vast hartstikke leuk. Er is ook een 
zwembad bij dus dat vinden die kinderen van ons ook prachtig. Het zijn toch al van die waterratten. 
Dat kun je ze niet ontnemen. Sinds wij zijn gescheiden zijn ze helemaal niet meer op vakantie geweest. 
Dit is een mooie gelegenheid. Ik vind het heel tof van mijn ouders dat ze dit doen. Uiteraard wil ik er 
geen ruzie over maken met Astrid. We hebben een veel te goede band. We overleggen nog meer dan 
toen we getrouwd waren. Ik wil wel dat de kinderen meegaan. Hoe je het ook wendt of keert, het 
blijven hun opa en oma.” 

De mediator: Jullie kinderen mogen zich gelukkig prijzen met zulke ouders. Wat fijn dat na de scheiding 
het overleg tussen jullie gewoon is doorgegaan. Dat gebeurt echt niet altijd! En nu gebeurt er iets dat 
veel meer van jullie vergt. Je kunt op verschillende manieren tegen deze situatie aankijken en ik zal 
jullie helpen de voor jullie beste situatie te kiezen. Bij de scheiding hebben jullie een verschil gemaakt 
in overleg tussen jullie als man en vrouw en als ouders. Dat heeft gewerkt gezien het overleg dat jullie 
als ouders kunnen hebben. In dit onderwerp over opa en oma is het ook mogelijk om dezelfde 
scheiding aan te brengen. Die kun je herkennen in de frustratie die vooral Astrid nog steeds voelt als zij 
terugdenkt aan de discussies die er waren. Wim zal zich hierin ook niet helemaal lekker voelen. Dit is 
een stukje dat jullie samen hebben beleefd en niet goed hebben kunnen verwerken. Daarentegen zijn 
opa en oma met hun bloedband naar de kleinkinderen, emotioneel in een rechte lijn verbonden met 
hen. Daar komt niets tussen. Als er wel iets tussenkomt, zoals jullie gevoelens over hun houding, geeft 
dat een blokkade in de omgang tussen opa en oma en de kinderen. De kinderen missen in dat geval 
iets waar zij emotioneel behoefte aan hebben. Het is een besluit dat eigenlijk al genomen is voor jullie. 
Je zult heel vasthoudend moeten zijn om nog tegen te houden dat de kinderen niet meegaan. Er ligt 
voor jullie samen de uitdaging om ook hier weer samen achter te staan, maar gezien jullie positieve 
houding zal dat zeker lukken.  



 
Gedoe met je ex vanwege de vakantie: ‘de kinderen hebben weinig tijd met hun vader’ 

 
Merel werkt in het onderwijs en is daardoor alle vakanties vrij. Haar ex Ruud werkt met een 
onregelmatig rooster, waardoor de werkroosters niet op elkaar aansluiten. Dit geeft frustratie 
bij Merel, maar Ruud weigert om zijn onregelmatigheidstoeslag op te geven en zijn rooster 
volledig om te gooien. 

Merel: ‘Het is altijd zo geweest dat mijn ex een wisselend rooster had. Hij werkt op Schiphol en daar 
moet hij ’s nachts of in de weekenden werken. Onregelmatig dus. Gek werd ik ervan. Ik heb een baan 
van 9 tot 5, van maandag tot vrijdag en gelukkig werk ik in het onderwijs. Tegelijkertijd is dit ook mijn 
pech. Het is lekker makkelijk voor de vakanties, maar of de duvel ermee speelt, Ruud heeft altijd een 
rooster dat niet aansluit tijdens de vakanties. Daardoor heb ik nooit eens tijd voor mijzelf bijvoorbeeld 
en de kinderen hebben op deze manier weinig tijd met hun vader. Toen wij gingen scheiden hebben 
we afgesproken dat we de vakanties in overleg zouden verdelen. Hoe stom heb ik kunnen zijn, want 
dat overleg laat zich wel raden. Ruud legt zijn rooster op tafel en ik mag mij daar dan aan aanpassen. Ik 
ben dat zat en ik wil weten hoe ik hier van af kan komen.’ 

Ruud: ‘Omdat ik die onregelmatigheidstoeslag heb, ontvang ik meer inkomen dan bij een normaal 
rooster. Dus het zou wel kunnen om regelmatig te werken, maar daar hangt dan wel een prijskaartje 
aan. Merel heeft altijd iets te eisen en dan moet het ook maar gebeuren. Ze denkt nooit echt na over 
de gevolgen. Ik snap dat het weleens vervelend is als ik op de verjaardag van één van de kinderen 
moet werken. Ik vind dat natuurlijk ook waardeloos. Aan de andere kant zijn we toch gescheiden? Dan 
hebben de kinderen altijd twee keer een verjaardag. Zo raar is het wat mij betreft dus niet. Doordat 
Merel in het onderwijs werkt, heeft zij alle vakanties vrij. Ik heb de kinderen ook in ieder geval drie 
weken in de zomervakantie, daarna zijn mijn dagen bijna op. In die drie weken dat zij de kinderen niet 
heeft, kan zij die tijd voor haarzelf creëren, die heb ik niet. Zij denkt dat ik lekker de tijd heb als ik niet 
hoef te werken, maar dan heb ik er toch gewoon een werkweek op zitten en ben ik uitgeblust. Ik wil 
best kijken wat er mogelijk is, maar ik ga niet al mijn toeslagen inleveren.’ 

De mediator: ‘Wat veroorzaakt nu eigenlijk die frustratie bij Merel? Wat maakte dat het vroeger (op 
een bepaalde manier) wel liep en het nu frustreert? Jullie kennen allebei de voor- en nadelen van deze 
situatie al heel lang. Jullie kinderen zijn ermee groot geworden. Nu lijkt het of jullie op dit punt 
lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan. Hoe zou je hier samen tegenaan kunnen kijken? Een 
hoop vragen deze keer en dat komt doordat het lijkt of jullie hier met elkaar nog niet over gesproken 
hebben. In jullie inleidingen kom ik een hoop aannames tegen ten opzichte van elkaar. Deze eindigen 
bij jullie allebei eigenlijk met de diepe zucht ‘maar, we hebben toch geen oplossing’. Oplossingen zijn 
er als ieder de commitment durft aan te gaan om OPEN te staan voor verschillende ideeën. Dit is een 
vereiste om het gesprek aan te gaan. Dit gesprek is geen scheidingsgesprek, maar een gesprek om met 
elkaar overeen te komen dat je samen aan een goede oplossing wil werken. Ik ga hier geen 
voorbeelden geven, maar uit mijn eigen praktijk weet ik dat, ook voor mensen op Schiphol de 
alternatieven er zijn. Dag frustratie, hallo vrijheid!  



 
‘Hij mag zijn huis houden, maar ik heb ook recht op een deel’ 

 
Margriet heeft besloten dat zij niet meer verder wil met Alex. Zij waren getrouwd in 
gemeenschap van goederen, maar Alex vindt dat Margriet geen recht heeft op de overwaarde 
van het huis. 

Margriet: ‘Toen we gingen samenwonen in Alex zijn huis, hebben we besloten om te trouwen in 
gemeenschap van goederen. Mijn appartement heb ik direct opgezegd nadat ik bij Alex ben 
ingetrokken. In goed overleg hebben we besloten om het op deze manier te doen. Over huwelijkse 
voorwaarden hebben we het nooit gehad, gewoonweg omdat wij ervan uit zijn gegaan dat onze relatie 
wel stand zou houden. Ik vertel dit omdat Alex vindt dat het zijn huis is en ik geen recht heb op 
overwaarde. We gaan het huis niet verkopen, maar hij blijft er in wonen. Natuurlijk is het zijn huis, 
daar wil ik ook geen aanspraak op maken. Wel was er veel gedateerd en daarom hebben wij onder 
andere het dak laten vernieuwen. Deze aanpassing heeft ervoor gezorgd dat de woning in waarde is 
gestegen. In de aanpassingen die we hebben laten doen in het huis zit ook mijn spaargeld. Los daarvan 
hebben we alle maandelijkse, zoals de lasten voor het huis en de auto’s, samen gedeeld. Ik heb dus 
ook tien jaar lang meebetaald aan rente en aflossing. Om daar nu niets van terug te zien vind ik een 
hard gelach. Voor mijn gevoel lopen we vast en ik weet ook niet hoe we hier uit kunnen komen.’ 

Alex: ‘Als ik het mij goed herinner hebben we indertijd met de notaris hierover gesproken. We hadden 
namelijk eerst nog een samenlevingsovereenkomst, waarin stond dat de woning van mij is en dat 
Margriet daar geen aanspraak op kan maken. Om die reden ga ik niet nu ineens de overwaarde delen. 
Het gaat mij niet eens lukken om die overwaarde aan haar te betalen, omdat ik over een paar jaar met 
pensioen ga. Een tweede hypotheek erbij nemen is daardoor geen optie. Dat we uit elkaar gaan is niet 
mijn beslissing geweest, maar daar leg ik mij bij neer. Als ik dan ook nog eens uit mijn huis moet, ben ik 
straks alles kwijt wat ik in de jaren heb opgebouwd. Ik wil best iets betalen, maar niet de overwaarde. 
We moeten ook nog kijken naar de verdeling van onze spullen. Het is niet zo dat ik haar met lege 
handen wil laten staan, maar zij wil alles en ik wil dat niet! Dat zou in mijn ogen niet eerlijk zijn. We 
hebben er al zo vaak over gesproken, maar komen er elke keer niet uit. Daarom zie ik hier geen 
oplossing voor.’ 

De mediator: ‘Zodra je gaat scheiden gaan andere dingen een rol spelen. Je denkt meer na over je 
eigen toekomst en dat merk je vooral in de communicatie naar elkaar toe. Er zijn verwijten die je 
voorheen niet zo had geuit. Als ik jullie zou vragen om de ingezonden berichten van elkaar te lezen, 
zullen jullie er misschien ook in lezen dat er best openingen zijn om met elkaar in gesprek te komen. 
Het is vooral de invulling die jullie in je eigen verhaal geven die je parten speelt en jezelf blokkeert om 
te praten over wat wel mogelijk is. Bijvoorbeeld dat Margriet niet gaat voor de overwaarde en dat Alex 
niet niets wil betalen. Dat is wel heel concreet en daarmee hebben jullie natuurlijk nog niet de 
oplossing. Ik lees in jullie berichten ook enigszins de intentie terug hoe jullie met de woning om wilden 
gaan. Samen er in leven en het fijn hebben met elkaar, maar het eigendom blijft bij Alex. Dat plezier en 
genot hebben jullie samen gecreëerd en dat is blijkbaar goed gelukt, maar daar nemen jullie nu allebei 
afscheid van. De één moet op zoek naar een nieuw plekje en de ander moet in het huidige plekje zich 
weer opnieuw thuis gaan voelen. Voor allebei een verdrietige opdracht. Zouden jullie, als je het vanuit 
dit perspectief bekijkt, nog eens samen om de tafel willen gaan om te kijken hoe jullie tot een 
overeenstemming kunnen komen?’ 

  



 
Co-ouderschapsproblemen: ‘Mijn dochter wil minder vaak naar haar vader toe’ 

 
Ramon en Thea zijn gescheiden en hebben samen een dochter. Ramon heeft inmiddels een 
nieuwe vriendin. Thea wil de omgangsregeling opnieuw bekijken, omdat haar dochter zich al 
enige tijd anders gedraagt dan anders en zich afzet tegen haar vader. Hier heeft zij dan ook 
haar redenen voor. 

Thea: ‘Ramon was vaak op uitzending, daardoor groeiden we uit elkaar. De kinderen wisten niet beter 
dan dat Ramon er doordeweeks niet was. Wij hadden een relatie waarin ik voor de kinderen zorgde en 
Ramon er soms ook was. Tijdens de scheiding viel het mij wel op dat onze dochter heel afstandelijk 
werd naar haar vader. Volgens de advocaat was dat logisch gedrag. Ik heb daar op dat moment niets 
achter gezocht en er ook geen aandacht aan besteed. Had ik dat maar wel gedaan… 

Ik heb Ramon heel erg gesteund in het samenstellen van de omgangsregeling. Hij was meer thuis in die 
tijd en hij wilde heel graag co-ouderschap. Natuurlijk heb ik daarmee ingestemd, omdat ik het 
belangrijk vind dat de kinderen opgroeien met hun vader én moeder. Zij kunnen er niets aan doen dat 
wij het samen niet hebben gered. 

Na de scheiding wilde mijn dochter steeds minder vaak naar haar vader toe. Ook toen heb ik daar weer 
niets achter gezocht. Hij had een nieuwe vriendin, dus koppelde ik haar gedrag daar aan. Toen het op 
school ook achteruit ging, heb ik verder aangedrongen om te begrijpen wat er met haar speelde. 
Uiteindelijk kwam het eruit. Op een zaterdag was Ramon alleen thuis. Mijn dochter ging onverwachts 
eerder van sporten naar huis en liep direct naar boven. Daar zag zij door een kier van de deur haar 
vader met een ander in bed liggen. Ze is gelijk weggegaan en heeft dit nooit aan ons durven vertellen. 
Ik ben heel blij dat ze dat nu wel heeft gedaan. 

Dit moet ik bespreken met Ramon, maar ik ben bang dat hij alles zal ontkennen. Het zal mijn dochter 
schaden als zij zich niet geloofd voelt. Omdat mijn dochter niet met veel plezier naar haar vader toe 
gaat, wil ik eigenlijk nieuwe afspraken maken over de omgangsregeling, maar kan dat ook? Hoe kan ik 
dit oppakken met Ramon?’ 

Ramon heeft niet gereageerd. 

De mediator: ‘Beste Thea, wat goed van je dat je bent door blijven vragen aan je dochter. Gelukkig 
heeft zij zich uiteindelijk veilig genoeg gevoeld om te vertellen wat zij heeft meegemaakt. Uit je verhaal 
maak ik op dat jullie beiden op dit moment een belangrijk aandeel in de zorg hebben. Wellicht is die 
verdeling nu anders voor jullie dochter. Hebben jullie in de ouderschapsregeling opgenomen dat je op 
bepaalde momenten samen om de tafel gaat om over de kinderen te praten zonder dat zij erbij zijn? 

Je zou die afspraak kunnen inplannen om te bespreken hoe het met jullie dochter gaat. Ramon heeft 
waarschijnlijk niet geweten dat jullie dochter hem heeft betrapt. Het is goed om daarmee rekening te 
houden. Door dit met hem te delen in een gesprek geef je hem ook de gelegenheid om te reageren. 
Jullie kunnen vervolgens samen afspreken hoe jullie hierover met jullie dochter in gesprek willen gaan. 
Ik weet niet hoe oud zij is. Haar leeftijd bepaalt wel hoe je hierover het beste kunt praten. Ongeacht 
haar leeftijd is het sowieso van belang haar duidelijkheid te geven en haar vooral serieus te nemen. 
Niet afzwakken of met een verdediging aankomen, dat zou alleen jezelf maar helpen, haar niet. Als het 
goed is en jullie zijn in staat om dit samen te bespreken en vervolgens ook met jullie dochter, dan is er 
een grote kans dat het co-ouderschap een nieuw vervolg gaat krijgen. Jullie dochter verdient veel 
aandacht. Ze heeft geprobeerd dit zelf te dragen, maar is gelukkig zover gekomen dat ze het durfde te 
delen in de veiligheid bij haar moeder.’ 

  



 
Vaart achter de scheiding: ‘Hij geeft mij niet de kans om afscheid te nemen’ 

 
Na twee weken vakantie heeft Constant besloten om bij Linda weg te gaan. Hij geeft Linda de 
ruimte om een ander huis te vinden en gaf haar in eerste instantie de tijd die zij nodig heeft. 
Ineens wil Constant er toch vaart achter zetten, omdat hij nu niet met zijn nieuwe vriendin het 
huis kan kopen dat hij op het oog heeft. 

Linda: ‘Ik heb tijd nodig om los te komen van Constant. Hij heeft mij na onze familiereis verteld dat hij 
het gevoel niet meer heeft. We waren net terug van onze cruise op de Middellandse zee en hij heeft 
vrijwel direct zijn koffers gepakt en ons verlaten. Mijn twee dochters stonden erbij en keken ernaar. Hij 
heeft beloofd dat ik de tijd mag nemen om een ander huis te vinden, maar ik merk in de afgelopen 
maanden steeds meer dat hij die belofte niet gaat nakomen. Laatst vroeg hij wanneer de makelaar zou 
kunnen komen om het huis in de verkoop te nemen. Dit kwam voort uit een gesprek met de mediator, 
waarin hij vroeg voor welke prijs we het huis zouden kunnen verkopen. Daarop antwoordde ik dat hij 
het dan eerst moest laten taxeren. Ik geef één vinger en hij grijpt, voor mijn gevoel, mijn hele arm. 

Ik weet ook wel dat ik hier niet heel lang kan blijven wonen, maar ik zit op dit moment in het diepste 
dal van mijn leven. Soms gaat het wel wat beter, maar vaak zie ik de zin van het leven niet meer. Ik zou 
graag willen dat er geen deadline is voor de verkoop van het huis. Natuurlijk blijf ik wel zoeken naar 
een nieuwe woning, maar ik wil dit graag stap voor stap doen. Dan heb ik ook het gevoel dat ik het ga 
redden.’ 

Constant: ‘Nu betaal ik alle kosten voor het huis, daar ga ik niet over klagen. Het is nu eenmaal een 
gevolg van de stap die ik heb gezet. Aan de andere kant kan het natuurlijk niet zo door blijven gaan. Ik 
heb inmiddels een nieuwe partner gevonden en hierdoor benadeel ik ook haar hiermee. Wij kunnen 
nu niet samen de volgende stap zetten. In een andere woonplaats, die dichter bij mijn kinderen ligt 
dan waar ik nu woon, kan ik een prachtige woning kopen. Zolang het huis met Linda niet is verkocht, 
gaat dit niet lukken. Ik kan de nieuwe woning alleen kopen als ik weet wanneer het te koop komt te 
staan, anders krijg ik geen lening bij de bank. 

Wat ik heel jammer vind is dat het steeds moeilijker lijkt te worden om samen in gesprek te blijven. 
Voor mijn gevoel worden de kinderen er nu ook tussen gezet om te voorkomen dat de woning kan 
worden verkocht. Naar mijn idee hebben die, gezien hun leeftijd, een eigen stem hierin. Ik zou graag 
duidelijke afspraken willen met een deadline voor de verkoop van het huis, maar zie dat onze manier 
van communiceren steeds verder achteruit gaat. Ik wil, ook in het belang van de kinderen, graag met 
elkaar in gesprek blijven.’ 

Mediator: ‘Afscheid nemen van elkaar is een rouwproces. Een scheiding kan voor mensen het ergste 
zijn wat hen ooit is overkomen. Dat geeft wel aan hoe zwaar het kan zijn. Je bent samen een bepaald 
leven gewend en dat is plotsklaps voorbij. Dat geldt voor jullie allebei, hoe vreemd het ook klinkt. Ieder 
van jullie pakt in een eigen tempo nieuwe gewoontes op die tegelijkertijd de oude gewoontes met 
elkaar laten slijten. Die verschillen in tempo kunnen wrijving veroorzaken. Dat veroorzaakt mede dat 
jullie steeds meer gaan nadenken over hoe het toekomstige plaatje er voor jezelf uit komt te zien. 
Linda heeft ruimte nodig om een nieuwe omgeving te vinden. Als je dat in de breedste zin van het 
woord bedenkt, dan kun je hierin lezen dat jij, Linda, bezig bent om jezelf naar een nieuwe omgeving 
te bewegen. De vraag is hoe je gewend bent met veranderingen om te gaan. Maak je daarvoor een 
plan of ga je hierover met een adviseur of vriend(in) in gesprek. Volg je eigen route hierin. Bespreek 
vervolgens met de mediator de resultaten uit dit proces. De mediator is in staat om met jullie beiden 
rekening te houden en zal vervolgens met jullie samen de afspraken vast kunnen leggen. Op die 
manier heeft Constant uiteindelijk een reële planning en hoeft Linda zich niet onder druk gezet te 
voelen.’ 

  



 
Lucy’s vader hield de relatie met zijn nieuwe vriend verborgen: ‘Mijn vader was mijn maatje’ 

 
Sinds het overlijden van Lucy’s moeder acht jaar geleden, is de band met haar vader Jerry veel 
hechter geworden. Totdat ze erachter komt dat hij een nieuwe relatie heeft, met een man. 
Mediator Yvonne kijkt mee naar hun problemen. 

Lucy: ‘Toen mijn moeder acht jaar geleden overleed is de band met mijn vader nog sterker geworden. 
Ik ben 24 jaar en we hebben ons leven samen ingericht op zijn werk en mijn studie. Sinds zes jaar 
wonen we in Nederland. We hebben samen een prachtig appartement, dat we helemaal naar ons zin 
hebben gemaakt. Mijn moeder zorgde voor ons toen zij nog leefde. Zij was er altijd als ik thuiskwam en 
maakte het gezellig. Het was heel bijzonder dat mijn vader die rol is gaan overnemen. Hij is mijn 
maatje! Nu is dat ineens voorbij. Hij heeft een tijdje voor mij verzwegen dat hij een andere relatie 
heeft met een man, dat is een maand geleden uitgekomen. Ik dacht dat hij voor zijn werk steeds moest 
vliegen, terwijl hij op die momenten bij een andere man was. Dat het een man is, moet ik vreselijk aan 
wennen, maar dat hij mij niets heeft verteld, vind ik echt verschrikkelijk. Ik voel mij een wees. Ons 
gezamenlijke huis is niet meer de plek waar ik mij veilig voel. Het is er kil en ik wil er niet meer zijn. Het 
is niet te verteren dat mijn vader niet met mij heeft gedeeld dat hij een ander heeft. Ik wil graag met 
hem gesprek, maar ik weet niet hoe ik dat moet doen.’ 

Jerry: ‘Bij mijn nieuwe partner voel me me vrij’ 

Jerry: ‘Het overlijden van mijn vrouw was een grote klap. Ik ben die klap nog altijd niet helemaal te 
boven gekomen, maar ik moet verder. Daarom heb ik voor Lucy en mij een nieuw appartement 
gekocht. Een plekje om samen te kunnen zijn. Zij heeft haar studie en ze is regelmatig met vrienden op 
pad. Dat is goed, het hoort bij haar leeftijd. Uiteraard heb ik ook mijn behoeftes en ik voel mij nog te 
jong om alleen te zijn. Gevoelens voor mannen heb ik eigenlijk nooit gehad, maar bij mijn nieuwe 
partner voel ik mij vrij. Heel apart hoe het leven kan lopen. Het voelt als een bevrijding, zonder dat ik 
mij ooit gevangen heb gevoeld. Heerlijk! Nu loopt Lucy tegen zichzelf aan. Ik heb mijn excuus 
aangeboden dat ik haar niet direct heb geïnformeerd. Het is heel spijtig dat dit nu tussen ons in komt 
te staan. Wat moet ik hiermee? Ik wilde haar niet kwetsen en eerst zeker weten of mijn relatie stand 
zou houden. Dat weet je natuurlijk nooit zeker. Ik wil natuurlijk dat het goedkomt tussen mij en Lucy, 
maar ik wil ook dat zij meer op eigen benen komt te staan. Ik betaal alles en daar komt binnenkort een 
einde aan. Haar studie is in de afrondende fase en dan is zij in staat om haar eigen geld te verdienen. 
Natuurlijk kan mijn dochter altijd bij mij terecht, maar op financieel gebied moeten we elkaar ook 
loslaten. Dat wil ik dan ook wel gezegd hebben.’ 

Mediator: ‘Hier blijkt wat gebeurt als de communicatie tussen twee mensen plotseling stopt. Er is vaak 
een goede reden, maar het leidt regelmatig tot onduidelijkheid. Dat Jerry niets heeft gezegd is op zich 
niet zo vreemd. Dat Lucy zich hierdoor gekwetst voelt is, ook voor Jerry, goed voorstelbaar. Gelukkig 
komt het op tafel. Nu is de vraag hoe jullie dit kunnen aanpakken. Ik ervaar twee verschillende dingen 
in jullie verhalen. Als eerste jullie gezamenlijke relatie, die is gegroeid sinds de spil van jullie gezin is 
overleden. Deze verdrietige gebeurtenis heeft jullie dichter bij elkaar gebracht en heeft jullie in eerste 
instantie meer met elkaar verbonden. Zoekend naar de juiste communicatie heeft Jerry te laat 
gecommuniceerd en dat heeft Lucy gekwetst. Jerry geeft dat in zijn verhaal ook toe. De vraag is of Lucy 
hem hierin kan vergeven, dat zij het feit dat haar vader het op deze manier heeft aangepakt en haar 
hiermee gekwetst heeft, kan loslaten na verloop van tijd. Er zijn ontwikkelingen in jullie leven gaande 
en daar gaat het tweede over, dat ik ervaar in jullie verhalen. In jullie relatie, en dan vooral de met 
emotie geladen periode in de afgelopen jaren, hebben jullie elkaar nodig gehad. Desondanks zijn jullie 
ook ieder persoonlijk in ontwikkeling. Op momenten als deze wordt soms goed zichtbaar dat die 
ontwikkelingen niet parallel lopen. Jerry loopt, als ik het zo lees, voor op Lucy, maar Lucy zal snel 
volgen. Als jullie in gesprek gaan over jullie persoonlijke zoektocht in je eigen leven, komt vanzelf ook 
het gesprek op tafel hoe jullie persoonlijke ontwikkelingen ergens weer samenkomen. Een periode om 
aan terug te denken als een warme herinnering is in ontwikkeling om door te groeien. Complimenten 
dat jullie de communicatie weer hebben opgepakt!  



 
Als je dochter je nieuwe vriend niet accepteert: ‘Ze verwacht dat ik mijn relatie verbreek’ 

 
Dat Mieke een nieuwe vriend heeft, kan haar vijftienjarige dochter maar moeilijk verkroppen. 
Ze is bij haar vader gaan wonen en negeert haar moeder als ze haar tegenkomt. Mieke is ten 
einde raad. Mediator Yvonne kijkt mee naar het probleem. 

Mieke: ‘Als we op de markt lopen dan duikt ze weg en als we voorbij fietsen draait ze haar hoofd om. 
Ik weet niet meer hoe ik het contact kan oppakken met mijn dochter. De scheiding van mijn ex-partner 
en mij is al een tijd geleden inmiddels. Mijn ex en ik gaan redelijk goed met elkaar om, er is verder 
geen ruzie. Onlangs heb ik mijn dochter verteld dat ik een nieuwe vriend heb, maar dat is in het 
verkeerde keelgat geschoten. Sindsdien praat ze niet meer tegen mij en als wij haar tegenkomen op 
het winkelcentrum bijvoorbeeld, dan loopt zij ons straal voorbij. In feite woont ze bij mij, maar ze heeft 
haar spullen gepakt en is naar haar vader gevlucht sinds zij weet van mijn nieuwe vriend. Daar is zij nu 
al langer dan een maand en in de tussentijd is zij niet meer thuis geweest. 

Ze vloog mijn vriend bijna aan 

Mijn dochter was drie jaar toen mijn ex en ik uit elkaar gingen. Nog heel jong dus, daarom dacht ik wel 
dat zij het nu op haar vijftiende wel redelijk verwerkt zou hebben. Pijn zal het ongetwijfeld altijd doen 
als je niet meer opgroeit met beide ouders in één gezin, maar ik had gehoopt dat ze het toch wel een 
plekje had gegeven. 

Ik heb nog geprobeerd om een gesprek aan te gaan met z’n drieën; mijn vriend, mijn dochter en ik. Dat 
had ik beter niet kunnen doen, ze vloog mijn vriend bijna aan! Terwijl ik niet het idee had dat hij geen 
begrip kon opbrengen voor de situatie of haar aanviel in woorden. Het is mij gewoon niet helder wat 
er precies aan de hand is. Het enige wat ze kan zeggen is: ‘sinds je hem hebt ben ik niet meer 
belangrijk!!’ Dat is natuurlijk helemaal niet het geval, maar ik kan haar niet duidelijk maken hoeveel ik 
van haar hou en dat ik haar vreselijk mis. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe we nu verder moeten. Zij 
verwacht van mij dat ik de relatie verbreek, dat is volgens haar de enige oplossing die zou kunnen 
werken. Dat vind ik eigenlijk te ver gaan.’ 

Mediator: ‘Je dochter was dus nog heel jong toen jullie gingen scheiden. Het zal je veel verdriet doen 
dat je er niet kan zijn op de manier dat je er graag voor haar zou willen zijn als moeder. In ieder geval 
heeft zij een leeftijd waarop je met haar kunt communiceren. Aan de andere kant misschien ook nog 
een leeftijd waarop ze lastig benaderbaar is. Er komt veel aan op je eigen houding in de communicatie. 

Hoe verwacht je dat je dochter in deze situatie staat? Welke gevoelens zij bij deze situatie heeft als je 
het haar zou vragen, zonder dat je partner erbij zou zijn? Zal zij jou ook missen? Zal zij misschien ook 
verdriet hebben over het gemis van het contact met haar moeder? In onze praktijk komen we dit soort 
kwesties vaker tegen, vooral ook met kinderen die in deze leeftijdscategorie vallen. 

Reken maar dat zij jou ook mist. Zij is in een situatie terechtgekomen die het contact met jou 
belemmert. Uitgaande van het gegeven dat zij jou mist, maar iets tegendraads reageert op het 
moment, omdat zij met haar (puber)houding geen raad weet, welke dingen zijn er dan te bedenken 
om je dochter aan te bieden, zonder dat je daar direct iets bij ervaart? Maar wat wel meehelpt aan je 
zichtbaarheid en gevoelswaarde, waardoor je dochter weet dat je er voor haar bent. Bijvoorbeeld 
twee kaartjes voor de film, zodat ze samen met een vriendin een avondje uit kan. Zie dit als eerste stap 
en bouw langzaamaan het contact weer op. 

  



 
Mariëlle ligt in scheiding: ‘Ik ben bang dat ik straks nog een schuld aan hem heb’ 

 
Mariëlle en Ruud zijn de laatste jaren uit elkaar gegroeid, wat uiteindelijk heeft geleid tot een 
scheiding. Omdat ze beiden richting hun pensioen gaan en er nog een erfenis op Ruuds naam 
staat, zijn er wat problemen tussen de twee ontstaan. Een mediator kijkt mee. 

Mariëlle: ‘Wij zijn heel lang gelukkig getrouwd geweest. In de laatste jaren is dat gelukkige steeds 
meer naar de achtergrond geduwd door allerlei omstandigheden. We zijn inmiddels zo ver uit elkaar 
gegroeid dat ik niet eens meer weet wat Ruud zijn plannen zijn voor de toekomst. Daar praten we niet 
meer over. Daarom heb ik er een punt achter gezet en hij heeft daarmee ingestemd. We hebben die 
zondag gelijk een aantal dingen op papier gezet. Toen merkte ik dat het uiteindelijk ineens allemaal om 
het geld draait. We zijn allebei 57 jaar, dus begint ons pensioen een rol te spelen. Erg belangrijk dat we 
weten hoeveel we straks nog hebben te besteden dus. In ons huis hebben we een hoop overwaarde 
zitten. Daarom zou ik het liefst ons huis verkopen. Ruud had toen nog niet verteld dat de erfenis die hij 
van zijn ouders heeft gekregen alleen voor hem bedoeld was. Hij had het erover dat in het testament 
stond opgenomen dat het geld voor hem zou zijn als wij gaan scheiden. Het is een fors bedrag, 
ongeveer € 150.000,-. Het zou toch heel vreemd zijn als dit geld allemaal voor hem is. Als het een 
beetje tegenzit moet ik nog geld aan hem betalen. Hoe los ik dit op?’ 

Ruud: ‘Op het moment dat Mariëlle mij vertelde dat zij wilde scheiden zakte de grond onder mijn 
voeten vandaan. Ik had het niet zien aankomen, maar begreep van haar al snel dat we niet meer in 
relatietherapie zouden gaan. Het had geen zin om daar tegenin te gaan en we zouden alleen maar 
onnodig strijd. Wij hebben ook nog onze kinderen, die zijn het huis al uit, maar ik wil wel dat we elkaar 
bij de kinderen gewoon kunnen blijven ontmoeten, zonder dat er een ongezonde spanning heerst. We 
zijn heel gestructureerd aan de slag gegaan en hebben alles goed op een rijtje gezet. Dat wat verdeeld 
moet worden hebben we verwerkt in een lijst en we hebben actiepunten gemaakt voor de zaken 
waarover we meer informatie nodig hebben. Het pensioen bijvoorbeeld, daar snap ik helemaal niets 
van, dus daar huren we iemand voor in. Ik weet nog niet wat we met de woning moeten doen. Er is 
veel achterstallig onderhoud en dat zal eerst moeten worden opgeknapt voor we het huis verkopen. Ik 
heb nog wel geld op mijn spaarrekening staan, daar zou ik een deel van het onderhoud van kunnen 
betalen. Wat ik persoonlijk nogal ingewikkeld vind, is dat Mariëlle bang is dat ze tekortkomt. 
Tenminste dat is het gevoel dat ik krijg als we met elkaar in gesprek zijn. Ze hoeft helemaal niet bang 
te zijn, maar misschien hebben we daar wel begeleiding in nodig. De voorstellen die ik aandraag 
vertrouwt zij niet meer.’ 

Mediator: ‘De verdeling bij het scheiden is een onderschat proces. Dat klinkt raar, maar veel stellen 
denken bij de eerste stappen dat zij er samen uitkomen. Helaas duurt het emotionele proces langer. 
Dat veroorzaakt vaak nieuwe twijfel. Bij het scheiden hoort ook dat jullie allebei ontwikkelen in je 
eigen toekomst. Dat brengt met zich mee dat je steeds meer gaat denken hoe die toekomst er voor jou 
uit komt te zien. Ook financieel, bijvoorbeeld als het gaat over het pensioen. Hoewel dat voor veel 
mensen nog te ver weg is en het hen dus minder interesseert. Vaak gaat het dus over de verdeling van 
het geld dat nu bepaalt of je een nieuw huis kunt kopen of voldoende geld hebt om een nieuwe 
woning in te kunnen richten. Daar heeft Ruud het over als hij het over het onderhoud heeft en 
Mariëlle heeft het daarover als zij praat over de verkoop en de erfenis. De erfenis zal hierin een 
concrete rol spelen. Als deze zaken wat meer worden uitvergroot in een gesprek, komt de zorg van 
Mariëlle wat duidelijker naar voren en dan heeft Ruud ook de gelegenheid om te vertellen wat zijn 
ideeën zijn. Hierin zal dan ook zeker de erfenis aan bod komen. Vaak komen mensen dan in de 
gelegenheid om de verdeling zo in te richten dat ieder zich daar okay bij voelt. Zelfs als er sprake is van 
koude uitsluiting. 

  



 
Mary: ‘Mijn zoontje wil dat wij allebei op zijn verjaardag zijn’ 

 
Mary en John zijn anderhalf jaar uit elkaar. Hoewel de scheiding – in hoeverre dat kan – prima 
is verlopen, lopen ze nu toch ergens tegenaan: de verjaardag van hun zoon Kasper. Hij wil het 
liefst beide ouders om zich heen wanneer hij wakker wordt, maar Mary vindt dat lastig. Een 
mediator kijkt mee naar hun probleem. 

Mary: ‘Anderhalf jaar geleden zijn wij gescheiden. Eigenlijk hebben we het best goed gedaan, al zeg ik 
het zelf. Het begin was met veel emoties, maar dat is logisch. We hebben twintig jaar een relatie met 
elkaar gehad. Ik was 16 toen ik John leerde kennen en hij was toen 19 jaar. Toen ik 26 was kregen we 
Kasper, het beste wat ons is overkomen. Tijdens de gesprekken met de mediator hebben we veel 
afspraken gemaakt voor Kasper. Voor onszelf was het meeste wel duidelijk. Het huis nam John over en 
met het geld dat hij aan mij betaalde heb ik een nieuw huisje kunnen kopen. Over de verdeling van de 
omgang hebben we wel even woorden gehad. John heeft wisselende diensten en ik had er moeite mee 
om mij daaraan te moeten blijven aanpassen. Uiteindelijk wist ik natuurlijk dat het voor Kasper 
belangrijk is om ons allebei veel te zien en dat gebeurt gelukkig ook. We wonen dicht bij elkaar, dus 
dat scheelt. Maar nu is Kasper jarig en is hij voor het eerst bij zijn vader op die dag. Dat is wel even 
slikken. Het moeilijkste is nu dat hij verwacht dat ik er ’s morgens ook ben als hij wakker wordt. Dat 
vind ik wel een dingetje. We zijn gescheiden en dan blijft het toch lastig om zo met elkaar om te gaan. 
Ik had het er laatst over met een vriendin en die vond het toch ook wel een beetje vreemd dat je dan 
samen koffie en taart zit te eten, terwijl je niet meer dat gelukkig gezinnetje bent. Hoe kan ik hier het 
beste mee om gaan? Ik wil Kasper eigenlijk ook niet teleurstellen.’ 

John: ‘Ik vind het eigenlijk allemaal niet zo ingewikkeld. Mary vertelde mij dat Kasper het fijn zou 
vinden als zij naar ons toekomt als hij ’s morgens wakker wordt. Nou, geen probleem lijkt mij. Dan 
komt ze toch gezellig? Misschien is het lastiger als één van ons een nieuwe partner heeft, maar dat is 
niet aan de hand. Tenminste, niet dat ik weet. Ik wil zo gewoon mogelijk doen. Er zijn toch geen regels 
voor hoe je een verjaardag moet vieren? Wij doen het lekker op onze manier, dat is voor Kasper het 
beste. Zoals afgesproken doen we altijd wat voor Kasper het beste is. Alleen het beste is goed genoeg 
voor onze zoon en daar zijn wij altijd samen bij betrokken. Ik vind het eigenlijk wel vervelend dat Mary 
zo reageert. Het lijkt alsof ze moeite heeft met mij, dat maakt het voor mij ook lastig. Voor wie het nou 
beter om Kasper zijn verjaardag apart te vieren? Of gaat het er meer om dan wij, maar ook Kasper, 
moet inzien dat we geen gezin meer zijn en een verjaardag dus ook apart wordt gevierd?’ 

Mediator: ‘Om met de laatste vraag te beginnen, nee, het is niet beter om de verjaardag van jullie 
zoon apart te vieren. Er zijn geen regels voor, maar voor jullie zoon is het fijn om jullie samen te zien, 
ook al zijn jullie gescheiden. Het mag duidelijk zijn dat het voor jullie misschien niet heel makkelijk is, 
want als je lang met elkaar hebt samen geleefd, blijft het voor veel mensen lastig om met elkaar te 
zijn. Ervaar dat ook zo. Ik denk dat jullie in het ouderschapsplan naast afspraken over hoe jullie 
omgaan met het flexibele rooster van John, ook veel in overleg zullen doen. Daarvoor is het belangrijk 
dat je veel blijft communiceren. Anders wordt het steeds minder en ben je de discipline kwijt om 
samen te overleggen. Daarvoor is het samen vieren van de verjaardag een mooie stok achter de deur. 
Goed afgesproken! Ook al is het hartstikke lastig. Trek je vooral niets aan van de mening van anderen. 
Het gaat er om hoe Kasper terug kan kijken op zijn feestjes. Daar doen jullie je best voor om dat zo 
positief mogelijk te laten verlopen. Voor kinderen is het allemaal al ingewikkeld genoeg. Fijn om ook 
eens een vraag te beantwoorden die niet voortkomt uit een conflict!  

  



 
Is een ouderschapsplan écht nodig? 

 
Trudie en Wim zijn sinds kort uit elkaar. De exen ondervinden een aantal problemen rondom 
de extra kosten voor hun drie kinderen. Wim wil daarom een ouderschapsplan opstellen, 
maar Trudie vindt dat onzin. Een mediator kijkt mee naar hun problemen. 

Trudie: ‘Wij zijn plotsklaps uit elkaar gegaan. Ik was degene die ‘in de fout was gegaan’. Dus de dag dat 
ik dat bekende heeft Wim mij gelijk uit huis gezet. Na een paar weken bij mijn moeder te hebben 
ingewoond, heb ik uiteindelijk een huisje gevonden dat groot genoeg is voor mij en onze drie 
kinderen. Uiteindelijk heb ik met Wim een regeling getroffen waarbij hij mij drie jaar lang een bedrag 
betaalt voor de hogere huur en kinderalimentatie. Naast het geld dat ik zelf verdien kan ik rondkomen. 
Ik vind het echt verschrikkelijk dat ik het zo ver heb laten komen, want ik had graag met hem verder 
gegaan. Maar hij vertrouwt mij niet meer en dat begrijp ik. De laatste maanden spelen er een paar 
dingetjes; bijvoorbeeld de kosten voor de sport van de kinderen. Wat moeten we daarmee doen? En 
de verdeling van de dagen dat de kinderen bij Wim zijn? Nu zijn de kinderen bijna altijd bij mij, omdat 
Wim veel werkt. Dat laatste is overigens een reden geweest waardoor wij heel erg uit elkaar groeiden. 
De situatie is dat wij niet getrouwd waren en dat wij zelf onze afspraken hebben gemaakt toen wij uit 
elkaar gingen. Een ouderschapsplan is dan naar mijn idee niet nodig. Wim hamert er op dat het wel 
nodig is, daardoor blijft dit elke keer een discussiepunt.’ 

Wim: ‘Om kort te zijn, ik baalde er enorm van dat Trudie de liefde bij een ander zocht. Het was 
overigens niet de eerste keer en deze keer heb ik dan ook met pijn in mijn hart een punt achter onze 
relatie gezet. Mij verwijt ze natuurlijk dat ik veel van huis was. Dat is ook waar. Daar heb ik spijt van. 
Maar ja, we kunnen het niet terugdraaien. Het is nu eenmaal zo. Doordat we kinderen hebben, maakt 
het de situatie vele malen complexer dan ik zou willen. Ze zijn alles voor mij en ik vind nog steeds dat 
kinderen een vader én een moeder nodig hebben, dus heb ik er ook voor gezorgd dat Trudie er netjes 
bij zit. Niet voor haar, maar omdat zij de moeder is van mijn kinderen. Het lijkt mij nog altijd goed om 
de afspraken voor de kinderen op papier te zetten. Stel je voor dat Trudie straks een andere vriend 
heeft, dan loop ik het risico achter de feiten aan te lopen met die surrogaat-papa. Dat wil ik natuurlijk 
niet. In die afspraken kunnen we dan ook gelijk vastleggen wat zij moet betalen van de alimentatie die 
ik betaal, want nu krijg ik regelmatig vragen over extra kosten. Ik wil gewoon één bedrag betalen en 
dan helemaal klaar zijn. Zij wil geen ouderschapsplan, maar dat is natuurlijk omdat zij liever heeft dat 
het allemaal niet vastligt, zodat ze het naar haar hand kan blijven zetten. Ik denk gewoon dat het beter 
is.’ 

Mediator: ‘Een ouderschapsplan schrijf je voor de kinderen, zodat zij weten dat jullie als ouders voor 
hen blijven zorgen. En je schrijft een ouderschapsplan om te voorkomen dat er ruis op de lijn komt 
over belangrijke onderwerpen die de kinderen aangaan. Die onderwerpen worden voor een deel al 
door jullie benoemd, namelijk de financiën en de omgangsregeling. Daarnaast zijn er nog andere 
onderwerpen die van belang zijn om elkaar over op de hoogte te houden. Het voordeel als jullie het 
beschrijven, is dat je allebei in de afspraken kwijt kunt wat je prettig zou vinden. Bijvoorbeeld een 
opsomming van de kosten die jullie samen voldoen. Als jullie deze afspraak beschrijven is het in de 
toekomst ook eenvoudig om eventueel aanpassingen te maken hierop. Je weet nooit wat er nog te 
wijzigen is, zeker als de kinderen nog jong zijn. Feitelijk zijn jullie ook verplicht om een 
ouderschapsplan op te stellen. Zodra de kinderen ouder worden kunnen zij ook lezen welke afspraken 
jullie hebben gemaakt. Zo’n gesprek levert veel meer op dan de eenvoudige instemming van de 
kinderen. Het levert ook op dat jullie kinderen jullie zien als collega-ouders waar zij op kunnen 
bouwen. Allemaal voordelen die opwegen tegen de beperkte investering die jullie samen doen door de 
afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan. Succes! Jullie kinderen zullen later kunnen zeggen 
dat jullie de moeite hebben genomen en dat zij ondanks de scheiding vinden dat jullie het goed voor ze 
geregeld hebben. 

  



 
Krista: ‘Als zijn moeder oppast, moet ze mijn regels volgen’ 

 
Toen Krista en Dave uit elkaar gingen, hebben ze een ouderschapsplan opgezet voor hun 
kinderen. Dat werkte in het begin heel goed, maar inmiddels is Krista niet blij meer met de 
situatie. Een mediator kijkt mee naar hun problemen. 

Krista: ‘In ons ouderschapsplan staat dat mijn ex en ik zelf moeten zorgen voor oppas. Van die regel 
heb ik nu last, omdat mijn ex-schoonmoeder een nieuwe vriend heeft die de lollige opa loopt uit te 
hangen. Ik ken die man amper en heb er daarom veel moeite mee. Dave, mijn ex, is voor zijn werk vaak 
in het buitenland, toen wij de omgangsregeling maakten was dat ook al zo. Ik had er geen zin in om mij 
te moeten blijven aanpassen aan zijn rooster, dus hebben we afgesproken dat als hij in het buitenland 
is of iets anders heeft, hij zelf voor een oppas moet zorgen. Hij wilde scheiden en dan moet hij daar 
ook voor zorgen. Nu, zes jaar later, heb ik daar best wel spijt van. Zijn moeder is een prima mens en ik 
heb nog regelmatig contact met haar. Ik gun het haar ook absoluut dat ze weer een leuke man in haar 
leven heeft. Alleen als ik de verhalen hoor van de kinderen, dan worden ze door en door verwend door 
hem. Ik vind dat echt heel lastig en heb dat ook aan Dave geappt. Wij hebben samen niet zoveel 
contact meer. Meestal loopt het uit op ruzie. Hij slaat mij natuurlijk met mijn eigen afspraak om mijn 
oren, dus met hem kom ik niet verder. Toen heb ik aan zijn moeder gevraagd of het ook iets minder 
kon, dat verwennen. Die antwoordde dat het toch geen kwaad kon, maar ik vind dat het wel kwaad 
kan. Op zondagavond krijg ik twee schreeuwlelijkerds terug. Voordat ze slapen is het hartstikke laat, 
terwijl ze de volgende dag weer naar school moeten. Ik zou graag een aanpassing willen maken 
hiervoor in onze afspraken. In ons ouderschapsplan staat ook dat wij ieder jaar moeten evalueren, 
maar dat hebben we ook nog nooit gedaan. Moet ik naar de rechter of kan ik dit ook op een andere 
manier doen?’ 

Dave heeft geen reactie gegeven. 

Mediator: ‘Een ouderschapsplan hoort een dynamisch stuk te zijn. Er staan veel afspraken in die op 
het moment van opstellen logisch lijken. Maar het leven van de kinderen verandert, en ook dat van 
jullie zelf. Dat staat nog los van de emoties die vaak spelen rond de scheiding, waardoor je soms de 
afspraken anders maakt dan als je weer wat verder in de tijd bent en wat minder emotioneel 
tegenover de ander staat. Dat laatste lijkt bij jullie ook een rol te hebben gespeeld. Waarschijnlijk kijkt 
Dave nog terug op de periode dat jullie uit elkaar gingen. Dat kan een reden zijn  om nu terughoudend 
te zijn. Over de app kom je dan ook niet veel verder om erover te praten. Je kunt ervoor kiezen om 
eerst met een mediator om de tafel te gaan. Die is gewend om te helpen de dingen tegen elkaar te 
zeggen die nodig zijn. Een rechter vindt dat ook vaak veel beter. Het is namelijk voor de kinderen in 
hun ontwikkeling heel belangrijk dat zij jullie in een redelijke verhouding ten opzichte van elkaar zien 
staan. Afstand geeft hen ook een verwrongen kijk op hoe relaties werken. Je kunt hen samen dus veel 
leren in dit opzicht, door het goede voorbeeld te laten zien. Het onderwerp met de mediator kan zijn 
om over de omgangsregeling te praten in het geheel of over de afspraak van het oppassen of hoe jullie 
samen denken over de omgang van je ex-schoonouders met jullie kinderen. Nu is het gissen naar Dave 
zijn gedachten hierover. Het komt vaker voor dat ouders veel meer op één lijn  zitten dan zij dachten. 
Als je dan toch bij de mediator bent zijn er misschien nog wel meer onderwerpen die aan een update 
toe zijn. Dave zal vast ook wel iets willen toevoegen. Ik hoop dat je wat aan deze uitleg hebt.’ 

  



 
Wat te doen als je ex last heeft van claimgedrag? 

 
Barry en Sindy zijn drie jaar geleden uit elkaar gegaan, iets wat Sindy nog steeds moeilijk lijkt 
te vinden. Volgens Barry vertoont ze claimgedrag. Als hij haar erop aanspreekt, draait het vaak 
uit op ruzie. Iets wat ze beiden niet willen, gezien ze samen een dochtertje hebben. Een 
mediator kijkt mee naar hun problemen. 

Barry: ‘Sindy en ik zijn drie jaar geleden gescheiden. Samen hebben we een dochtertje van 5 jaar, daar 
zijn we allebei hartstikke dol op. Omwille van haar zien we elkaar nog wekelijks. Wij hebben allebei 
nog geen nieuwe relatie, wat het dan ook makkelijker maakt om elkaar wat vaker te zien. Als het even 
uitkomt dan eet ik weleens mee en dan is het ook nog best gezellig. Ondanks dat sta ik nog steeds 
achter onze scheiding. Het vervelende is alleen dat Sindy enorm last heeft van claimgedrag. Dat 
benauwde mij al tijdens onze relatie en nu we uit elkaar zijn, heeft ze nog weleens de neiging om dit te 
doen. Het lijkt bijna stalkgedrag. Ze bespiedt mij bijvoorbeeld op Facebook, dan krijg ik via een vriend 
van mij weer te horen dat hij een uitnodiging heeft gekregen van mijn ex, terwijl zij hem verder niet 
kent. Of als ik drie keer de telefoon niet opneem, dan staat mijn voicemail volgeschreeuwd met 
allemaal verwijten. In het begin nam ik wel de telefoon aan, maar dan belde ze voor onbelangrijke 
dingen. Als er echt wat aan de hand zou zijn met onze kleine meid, mis ik straks haar telefoontje, 
omdat ze altijd met de verkeerde redenen belt.’ 

Sindy: ‘Barry is elke keer degene die vraagt of hij mag blijven eten, dat komt niet van mij. Ik vind het 
wel gezellig, dat moet ik eerlijk toegeven. Dat vinden we allebei wel. Maar Barry kan zo vreselijk 
onduidelijk zijn. Als hij aangeeft dat hij komt eten op een bepaalde dag, dan reken ik op hem en zorg ik 
dat er voldoende eten is voor ons drietjes. Vervolgens laat hij dan niet weten hoe laat hij komt. Ja, dan 
ga ik hem bellen. Ik moet van alles voorbereiden, zijn bordje staat klaar als hij komt eten, dan mag ik 
toch wel vragen hoe laat hij aanschuift? Dat ik vrienden uitnodig van hem op Facebook dat zou wel 
kunnen, maar dat is niet bewust. Af en toe scroll ik door mijn tijdlijn heen en zie ik dat iemand een 
post van Barry heeft geliked. Dan kijk ik weleens op zijn/haar profiel. Zonder dat ik er erg in heb, klik ik 
dan weleens op het verkeerde icoontje. Daar let ik natuurlijk wel goed op, zeker nadat Barry dat heeft 
gezegd, maar ja het kan gebeuren toch? Mijn vriendinnen vinden het wel raar dat Barry en ik zo met 
elkaar omgaan. We delen nog net het bed niet, alhoewel dat er ook weleens van komt. Heel soms 
schiet de gedachte weleens door mijn hoofd of we het niet weer een keertje moeten proberen, maar 
aan Barry merk ik dat hij er niet voor openstaat.’ 

Mediator: ‘Het is helemaal niet zo raar dat jullie op bepaalde gebieden het nog goed met elkaar 
kunnen vinden. Voor de omgeving is het vaak, net als Sindy aangeeft, wel vreemd. Maar dat wordt 
vaak veroorzaakt door de relatie die veel mensen leggen bij een scheiding. Die is heel pragmatisch, wel 
uit elkaar of niet. Daarom reageren zij vaak verbaasd als gescheiden mensen nog een goede 
verstandhouding hebben. Aan de andere kant is er wel veel veranderd in jullie relatie. Het feit dat je 
bent gescheiden doet jullie emotioneel wat en dat zal je ook merken in de band die je hebt met elkaar. 
Jullie dochter verbindt jullie ook. Dat maakt dat je nog samen dingen doet, zoals met elkaar eten. Dat 
zo af en toe de aantrekkingskracht er is ten opzichte van elkaar, heeft voor jullie niet dezelfde 
betekenis lees ik. Het lijkt dat Barry emotioneel iets verder is in zijn ontwikkeling in een eigen leven 
dan Sindy. Met als gevolg dat de verwachtingen ook verschillen van elkaar. Het is aan te raden om hier 
samen met een mediator eens een gesprek over aan te gaan om elkaar hiervan een beeld te geven. Is 
het zo dat je elkaar alleen nog zien vanwege jullie dochter, is dat ook de reden dat Barry nog komt 
eten? Is er nog een kans dat jullie weer werken aan jullie relatie of is dat enkel een gedachte van 
Sindy? Wanneer is iets te accepteren als een vergissing of wat vind je onplezierig ten opzichte van 
elkaar op social media? Zodra je minder in je hoofd verzint en meer uitspreekt wat je gedachten zijn, 
komt er meer helderheid. Kansen zijn dan geen hoop meer en irritaties worden duidelijk voor de 
ander. Zodra jullie hier aan werken zal jullie omgeving nog meer zien hoe goed jullie, in ieder geval als 
ouders voor jullie dochter, met elkaar omgaan na de scheiding. Jullie zijn goed bezig!  



 
Co-ouderschap: ‘Mijn ex vindt het vooral belangrijk hoe de buitenwereld over onze regeling denkt’ 

 
Lex en Ingrid zijn onlangs uit elkaar gegaan, maar komen er niet uit wat betreft de regeling 
voor hun 12-jarige dochter. Een mediator kijkt mee naar hun problemen. 

Lex: ‘Wij zijn net uit elkaar, maar komen er niet uit als het gaat om de regeling. We zijn er wel uit dat 
we voor co-ouderschap willen gaan, maar ik wil weer terug naar de plek waar ik geboren en getogen 
ben, terwijl Ingrid graag in het dorp wil blijven wonen waar we nu wonen. De werkgelegenheid in deze 
omgeving is niet best, ook een reden waarom ik liever vertrek richting de randstad. Nu heb ik 
voorgesteld om ieder een halve week voor Emma te zorgen, onze 12-jarige dochter. Maandag tot en 
met woensdagochtend bij mij, de tweede helft van de week bij haar en dan de weekenden om 
beurten. Ik ben bereid om 35 km te rijden om Emma naar school te brengen, elke ochtend. Maar Ingrid 
vindt ‘mijn regeling’ geen eerlijke verdeling, zij wil liever week op, week af. Daarnaast wil ik dat mijn 
dochter bij mij wordt ingeschreven. Dat is belastingtechnisch gewoon beter. Ingrid vindt het, naar mijn 
weten, vooral belangrijk dat de buitenwereld ziet dat zij de strijd ‘gewonnen’ heeft en onze dochter 
dus bij haar staat ingeschreven, maar zij heeft al kinderen uit een eerdere relatie, dus krijgt de 
belastingvoordelen via een ander route. Bizar dat we hierover moeten discussiëren, alleen omdat 
mevrouw het belangrijk vindt wat anderen zeggen en ze nog geen twee seconden nadenkt over mijn 
positie.’ 

Ingrid: ‘Hij heeft ervoor gekozen om bij ons weg te gaan en dan vraagt hij ook nog van mij om hem te 
helpen met allerlei voordelen? Het feit dat we kiezen voor co-ouderschap vind ik al toegeeflijk genoeg, 
de meeste vaders zien hun kind maar eens per twee weken. Daarnaast kiest hij er ook zelf voor om 35 
km verderop te gaan wonen. Mijn hele netwerk zit hier, dus ik zie geen reden om weg te gaan. Voor de 
kinderen is dit ook beter. Als we het over eerlijkheid hebben, dan is de regeling week op week af toch 
het meest geschikt? Precies 50/50. Ik snap niet dat hij daar nu zo om blijft zeuren. Dus wat mij betreft 
is het week op, week af en staat onze dochter gewoon bij mij ingeschreven, net zoals de andere 
kinderen. Als ik Emma bij hem laat inschrijven kijken ze inderdaad gek op, bijvoorbeeld op school, en 
dan moet ik dat elke keer uitleggen.’ 

De mediator: ‘In ieder geval is het heel fijn voor Emma dat jullie allebei voor haar willen zorgen. 
Gelukkig maar. Wat vinden jullie eigenlijk van elkaar in de rol van ouder? Vind je Lex een goede vader, 
Ingrid? Goed om dat eens naar elkaar uit te spreken. Aan jullie gesprek kan ik misschien nog wel iets 
toevoegen. Bijvoorbeeld over het belastingvoordeel. Dat zal gaan over o.a. het kindgebonden budget. 
Hoe kunnen jullie dat geld besteden als het wordt ontvangen? Het kan natuurlijk heerlijk zijn als Emma 
dat geld nog eens extra bijgeschreven kan krijgen alleen doordat zij administratief bij haar vader is 
ingeschreven. Een tweede toevoeging over de afstand. Gelukkig laten jullie het aan elkaar toe om 
ergens te gaan wonen en nemen jullie daarin ieder je eigen verantwoording. Op die manier kan Lex 
daar gaan wonen waar hij zijn werk kan vinden en blijft Ingrid in de gelegenheid om in haar 
vertrouwde omgeving te wonen. Tegenover elkaar gaan staan en allebei een rooster op tafel leggen is 
dan de eerste stap. Logisch dat die van elkaar verschilt. Nu komt de tweede stap, namelijk kijken hoe je 
er samen weer een prettig rooster van maakt. Misschien is het voor Lex van belang om niet alle dagen 
de afstand te hoeven rijden en is het voor Ingrid een wens om Emma niet te vaak te laten wisselen. Leg 
dat eens aan elkaar voor. Daarin vind je elkaar altijd, omdat het uiteindelijk gaat om jullie dochter. En 
dan ruil je een principe vrij snel in voor een glimlach van je kind!’ 

  



 
In no time met je nieuwe vriend samenwonen: ‘De kinderen moeten er maar aan wennen’ 

 
Berry en Sindy zijn al een aantal jaar uit elkaar en hebben samen twee kinderen. Sindy heeft 
voor de tweede keer een nieuwe vriend waarmee ze binnen enkele maanden wil 
samenwonen, maar dat vindt Berry geen goed idee in verband met de kinderen. Een mediator 
kijkt mee naar hun problemen. 

Berry: ‘Sindy en ik zijn nu ongeveer vier jaar gescheiden. Samen hebben we een zoon van 8 en een 
dochter van 11 jaar. We hebben voor co-ouderschap gekozen en wonen daarom ook allebei in 
hetzelfde dorp. De afgelopen jaren ging het contact eigenlijk best goed tussen ons. We overlegden 
geregeld over de kinderen en af en toe dronken we nog een bak koffie met elkaar. Nu is Sindy voor de 
tweede keer helemaal verliefd en dat werkt automatisch door op onze verstandhouding. Net als bij de 
eerste keer dat zij een vriend had, wordt de communicatie minder en hoor ik meer via de kinderen dan 
via haar. We hoeven elkaar niet continue te spreken, maar even een appje over hoe het met de 
kinderen is of als er iets is wat ik voor school moet weten, kan er nog niet van af. Gelukkig zijn de 
kinderen wat ouder en kunnen we rechtstreeks communiceren, maar als zij een boodschap 
overbrengen, heb ik daar altijd wel weer een vraag over en die stel ik dan ook liever niet aan de 
kinderen. Daarnaast gaat ze voor de tweede keer in korte tijd ook samenwonen. Met haar eerste 
vriend ging ze na twee maanden al samenwonen en na een half jaar is die relatie op de klippen 
gelopen. Nu heeft ze drie maanden een relatie met een nieuwe liefde en hoor ik van de kinderen dat 
ze ook met hem wil gaan samenwonen. Ik vind dit gewoon niet verantwoord voor de kinderen. Voor 
de tweede keer moeten ze in een korte tijd aan iemand wennen en wie weet is ook deze man weer 
binnen no time weg. Als ik mijn zorgen ten opzichte van de kinderen hierover uitspreek naar Sindy, 
dan wuift ze dit direct weg. ‘De kinderen moeten er maar aan wennen’, is dan haar antwoord. Nou, dat 
vind ik echt onzin en schadelijk voor de kinderen. De kinderen zijn om de week een hele week bij mij, 
dus ze heeft een volle week de kinderen niet over de vloer. Ik vraag mij echt af waarom ze zo nodig 
moet samenwonen als je elkaar zo vaak kunt zien. Ze handelt vanuit haar verliefdheid en niet vanuit 
haar verstand.’ 

Sindy: ‘Echt belachelijk dat Berry nog steeds probeert over mijn leven te heersen. Dit is precies de 
reden dat wij uit elkaar zijn gegaan. Berry wil altijd maar de beslissingen voor mij nemen, daar heb ik 
ook altijd naar geluisterd, totdat ik inzag dat ik natuurlijk gewoon prima mijn eigen beslissingen kan 
nemen. Ik vind het vervelend dat een eerdere relatie niet heeft gewerkt, maar wat kan ik er aan doen 
als iemand bij mij weggaat? Ik had heel graag de rest van mijn leven met die man willen doorbrengen. 
Nu heb ik gelukkig de liefde gevonden in Stef. Hij woont in België en heeft op tien minuten afstand van 
mijn huis zijn werk, dus ook vanuit praktisch oogpunt is het handiger om samen te wonen in mijn 
woning. De kinderen kunnen het prima met hem vinden, dus ik zie het probleem niet. Ik had het de 
kinderen eerder verteld dan dat ik het Berry verteld had. Toen ik hem wilde berichten over het 
samenwonen, hadden de kinderen al verteld dat dit stond te gebeuren. Nee, ik heb niet gezegd dat ze 
het niet mogen vertellen, want het is geen geheim. Daardoor was ik dus wel later met de boodschap. 
Zolang ik van de kinderen niet terug hoor dat zij het vervelend vinden dat Stef bij ons komt wonen, is 
het toch goed? Berry moet zich echt realiseren dat dit mijn leven is en hij zich daar niet meer mee mag 
bemoeien.’ 

De mediator: ‘Nieuwe partners en kinderen is één van de onderwerpen die veel besproken wordt, 
maar waar vrijwel geen concrete oplossing voor is. Het is een mengeling van emoties tussen de 
partners en meningen over wat goed is en wat niet goed is voor de kinderen. Wat we wel weten is dat 
de hele scheiding voor de kinderen een emotionele achtbaan is, die bij vlagen blijft terugkeren in hun 
leven. Je kunt het maximaal gemakkelijker voor ze maken. Op het moment dat er een nieuwe partner 
komt, dan zijn er twee dingen om rekening mee te houden. De ex-partner, die nog steeds (in dit geval) 
de vader van de kinderen is en uiteraard de kinderen zelf. De vader (of de moeder) kan soms ruimte 
nodig hebben om te wennen aan het idee dat een ander in het huis bij zijn kinderen woont. Op het 
moment dat je daar geen rekening mee houdt, kan het gebeuren dat je minder medewerking krijgt 
tegenover de kinderen. De kinderen hebben jullie vertrouwen nodig bij deze grote verandering. Zij 
zullen, uiteraard, niet snel aan de ouder met de nieuwe partner vertellen dat het hen niet bevalt. 



 
Behalve bij puberende kinderen, want die doen dat gerust wel! Maar jonge kinderen kijken nog niet zo 
tegen de wereld aan en vinden het lastig om met de nieuwe situatie om te gaan. Zij zullen bij de 
andere ouder zich misschien wat meer uitspreken. Op het moment dat je niet samen over dit 
onderwerp kunt communiceren, beperkt het contact zich nu wellicht tot wat korte opmerkingen over 
wat de kinderen ervan vinden. Een discussie is geboren. Enfin, mijn advies is daarom om goede 
afspraken te maken over de introductie en het moment van samenwonen met een nieuwe partner. En 
dan vooral over de timing van de communicatie. Als jullie als ouders hierin één blok kunnen vormen, 
geven jullie de kinderen de veiligheid om feedback te geven en dat is toch het mooiste er is!’ 

  



 
Het niet eens worden over de opvoeding: ‘Mijn ex houdt onze kinderen klein’ 

 
Michaela en Joao hebben vier kinderen: Eduardo (18), Claudia (14), Rodolfo (11) en Ana van 
(6). Ze zijn een paar jaar geleden gescheiden, onder meer omdat ze het niet eens konden 
worden over de opvoeding. Nu blijkt dat die problemen ook na de scheiding gewoon 
doorgaan. 

Joao: ‘Michaela is heel zorgzaam. Toen ik haar net leerde kennen vond ik dat mooi aan haar. Maar op 
een gegeven moment begon het me te benauwen. Ze hield me constant in de gaten en wilde alles voor 
me regelen. Nou, ik ben een volwassen vent, dus dat laat ik niet gebeuren. Met de kinderen doet ze 
precies hetzelfde. Ze regelt alles voor ze. Als er ook maar een spatje regen valt brengt ze Ana en 
Claudia met de auto naar school en als Rodolfo een blauwe plek heeft van het voetballen komt ze 
meteen met een zalfje aanzetten. Zelfs met Eduardo gaat ze nog mee naar de tandarts. Ik vind dat niet 
goed. Kinderen moet je een beetje loslaten, zodat ze hun grenzen leren kennen. En ze hoeven echt 
niet altijd alles te krijgen wat ze willen, laat ze er maar voor sparen of werken. Tijdens ons huwelijk 
hebben we daar veel ruzie over gehad. Ik heb uiteindelijk voor mijn vrijheid gekozen en dat voelt goed. 
Maar ik vind dat ze de kinderen nog steeds te veel in de watten legt. Claudia wilde laatst een 
PlayStation en toen zei ik: neem maar een krantenwijk. Maar een week later had ze er toch een. Had 
Michaela voor haar gekocht. Ik maak me zorgen. Hoe moeten de kinderen ooit leren om voor zichzelf 
te zorgen als zij alles voor ze blijft regelen? Ik heb dit onderwerp al zo vaak aangesneden, maar ze 
luistert niet. Hoe maak ik haar duidelijk dat ze het anders moet doen?’ 

Michaela: ‘Mijn jeugd was niet zo leuk. Mijn alleenstaande moeder had een hele drukke baan. Ze was 
sowieso niet aardig. Het was een harde vrouw, heel zakelijk en helemaal niet zorgzaam. Ze gaf mij en 
mijn zusje niets cadeau, alles moesten we verdienen, tot aan de schriften voor school aan toe. Toen ik 
elf jaar was is mijn zusje overleden, ze was een jaar jonger dan ik. Ze is verdronken toen we bij de rivier 
aan het spelen waren. Ik kon er niets aan doen, ze gleed uit. Maar ik ben me altijd schuldig blijven 
voelen. Sinds ik zelf kinderen heb, ben ik angstiger, niet voor mezelf, maar voor hen. Ik zou het niet 
overleven als ze iets overkwam. Tegelijk denk ik, je hebt het niet in de hand, een ongeluk zit in een 
klein hoekje. En daarom probeer ik ze zo veel liefde te geven als ik kan. Dan hebben ze dat maar 
binnen. Joao zegt dat ik ze te veel verwen, maar zo voel ik dat helemaal niet. We zijn gewoon een 
hecht gezin. Als ze later op zichzelf gaan wonen moeten ze nog lang genoeg voor zichzelf zorgen. Het 
leven zal hen heus niet sparen. Dus waarom zouden we nu niet genieten van elkaar? Ik heb het heel 
naar gevonden dat Joao bij ons wegging. Maar het is wel beter voor de kinderen dat ze hem niet meer 
zo vaak zien. Hij is zo hard tegen ze. Hij gunt ze helemaal niets, eigenlijk net als mijn moeder vroeger.’ 

De mediator: ‘De zorg om de kinderen is de grootste zorg voor ouders. Samen weet je altijd wel een 
oplossing te vinden. Je weet van elkaar onbewust waar ieder op reageert of juist niet. De kinderen 
groeien daar in op en weten wat ze van jullie kunnen verwachten. Dat is wat een gezin flexibel maakt 
en zorgt voor rust, ook al lijkt dat er soms niet op. Na de scheiding gaan jullie op zoek naar een nieuwe 
manier om voor de kinderen te zorgen en daarover te communiceren. Dat is waar jullie nu staan. Waar 
er eerst geduld was voor elkaars zorgen, leidt dat nu soms tot verwijten. Als we kijken naar de 
achtergrond van jullie verhaal speelt daar in het geval voor Michaela ook een stukje uit haar eigen 
jeugd in mee. Wat kunnen jullie daarmee? Of juist niet? Maak dit bespreekbaar. Ook voor Joao kan het 
lastig zijn om het gevoel te hebben om hiermee rekening te moeten houden. Waar ligt de 
gemeenschappelijke grens voor je zorg? Kun je van daaruit samen verder komen om jullie individuele 
krachten te combineren in de opvoeding? Want dan krijgen jullie kinderen het maximale van hun 
beide ouders die het beste willen voor hun kinderen!’ 

  



 
Wanneer je ex het scheidingsproces vertraagt: ‘Hij zit me alleen maar in de weg’ 

 
Een mediator begeleidt Piet en Elsbeth bij hun scheiding. Voor Elsbeth kan het allemaal niet 
snel genoeg gaan, maar Piet wil alles overleggen met zijn vrienden. Sommigen zijn zelf 
gescheiden en hebben hem verteld dat het invullen van het echtscheidingsconvenant nogal 
eens wordt afgeraffeld. Veel afspraken schijnen zelfs helemaal niet houdbaar te zijn. Dat heeft 
Piet argwanend gemaakt. Hij wil de zaak zorgvuldig aanpakken. 

Elsbeth: ‘Ik wilde eigenlijk helemaal geen mediation. We hebben geen kinderen, dus dan is het toch 
niet verplicht? Dat gepraat vertraagt de boel alleen maar, deze relatie is toch voorbij. Ik voel niets 
meer voor hem, hij zit me alleen maar in de weg. Dingen waar ik vroeger overheen stapte, 
bijvoorbeeld dat hij zo snurkt of zijn pietluttigheid, daar erger ik me nu mateloos aan. Het benauwt me 
dat we nog steeds in hetzelfde huis wonen, al slapen we gelukkig apart. Kan ik ook eens doorslapen. 
Maar als ik na mijn werk thuiskom en dan mijn post in een keurig stapeltje op de tafel zie liggen, of als 
hij de kleren die ik over míjn stoel in míjn slaapkamer heb gehangen zonder te vragen in de wasmand 
heeft gedaan, daar word ik zo moe van. Ik wil een eigen huis waar ik precies kan doen en laten wat ik 
wil. Dus dat convenant kan wat mij betreft niet snel genoeg klaar zijn. Maar steeds als we het met veel 
moeite ergens over eens zijn geworden, komt hij in het volgende gesprek met een wijziging of een 
aanvulling. Hij wil ook steeds meer dingen in het convenant opnemen. Zo hebben we afgesproken dat 
we het elektrische gereedschap voorlopig zullen delen omdat we geen van beiden genoeg geld hebben 
om nieuwe te kopen. Maar nu wil hij precies opgeschreven hebben om welk gereedschap het gaat, wie 
het in beheer heeft en hoe de overdracht moet gaan. Ik word daar knettergek van. Kan ik niet beter 
naar een advocaat gaan? Dat gaat waarschijnlijk sneller.’ 

Piet: ‘Het klopt dat het mediationproces lang duurt. Maar het is ook niet niks. Elsbeth en ik zijn twintig 
jaar bij elkaar geweest en hoewel ik niet meer van haar hou, wil ik onze relatie goed afsluiten. Deze 
mediation is een kans, zo moet ze dat zien. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat alles goed is 
afgesproken en dat er later geen conflicten meer zullen komen. Elsbeth is zo wispelturig, de ene dag 
wil ze dit, de andere dag iets heel anders. Dat is een van de redenen waarom ik bij haar weg wil. Ik 
weet graag waar ik aan toe ben. Daarom wil ik ook alles wat we in het convenant opnemen eerst met 
mijn vrienden bespreken. Sommigen zijn ook gescheiden en ik krijg waardevolle adviezen van hen. Zo 
schijnen mediators vaak een soort standaardconvenant te gebruiken dat ze invullen zonder eerst goed 
over de dingen door te praten. Bijvoorbeeld over de alimentatie: ze geven maar een paar 
standaardmanieren om dat te regelen. Maar wat als onze situatie nou net even anders is? Dat moet je 
dan toch eerst onderzoeken? En ik hoor dat veel afspraken helemaal niet houdbaar zijn. Elsbeth is 
boos dat ik alles met mijn vrienden overleg. Ze zegt dat ik het proces vertraag. Maar ik denk dat het zo 
juist sneller gaat. Zij komt altijd totaal onvoorbereid naar de gesprekken en dan moet de mediator 
alles nog aan haar uitleggen. Het zou een stuk sneller gaan als zij zich er ook wat meer in verdiepte.’ 

Mediator: ‘Op een bepaalde manier is er altijd sprake van een spanningsboog in de beëindiging van 
een relatie. Die spanningsboog bestaat eruit dat je door verschillende fases gaat in het afscheid met 
elkaar. Daar horen ook de afspraken bij. Je merkt dan in de praktijk dat iemand bijvoorbeeld nog 
langer boos blijft of erg verdrietig is en daar niet mee kan om gaan. Dat belemmert soms voor de 
ander de voortgang omdat diegene die emoties niet, of op een andere manier heeft. Daar kun je mee 
omgaan door meer tot de kern te komen van wat er echt belangrijk voor je is. De mediator kan jullie 
daarin een dienst bewijzen door de thema’s bespreekbaar te maken die bij ieder van jullie spelen. Dan 
wordt het mogelijk om begrip voor elkaar op te brengen. Je merkt al dat ik niet heel dwingend reageer 
of push om een meetlat te leggen langs de duur van jullie scheiding. Dit is jullie ding. En blijkbaar ook 
deels jullie persoonlijkheid om op deze manier met de dingen om te gaan. Vraag de mediator te 
helpen bij het vinden van de thema’s. Dat werkt verhelderend en geeft de tijd een plekje.’ 

  



 
Sandra en Jorien zijn uit elkaar gegroeid: ‘Ze leeft erg in haar eigen wereldje en daar laat ze mij niet 
in toe’ 

 
Sandra en Jorien zijn uit elkaar gegroeid en Jorien wil nu liever alleen wonen. Maar hoe moet 
het met hond Kees? Jorien wil hem houden omdat hij haar uit haar depressie heeft gehaald en 
nog steeds haar beste maatje is. Bovendien was hij een cadeau van haar ouders. Sandra gaat 
akkoord, op voorwaarde dat in het echtscheidingsconvenant wordt opgenomen dat zij Kees 
altijd mag ophalen voor behendigheidswedstrijden bij de hondenschool. Jorien vindt een 
omgangsregeling overdreven. 

Jorien: Vier jaar geleden had ik een depressie. Toen stelden mijn ouders voor dat ik een hond zou 
nemen. Kees heeft me echt uit de put gehaald. Het gaat nu weer beter, al zal ik nooit meer helemaal 
de oude worden. Ik ben snel moe in mijn hoofd en kan daardoor nog maar halve dagen werken. Als ik 
thuiskom staat Kees altijd te trappelen om uit te gaan. We maken een lange wandeling over het 
strand. Ik kan mijn hoofd leegmaken en Kees doet zijn behoeften. We spelen ook altijd met de bal. 

Enfin, tussen Sandra en mij gaat het al jaren niet goed. Tijdens mijn depressie kreeg Sandra een 
nieuwe functie waardoor ze vaak weg was. Ik moest mezelf uit mijn dal trekken. Daardoor zijn we uit 
elkaar gegroeid. En inmiddels leven we in zulke verschillende werelden, dat we elkaar niet zo veel 
meer te vertellen hebben. Ik denk dat ik liever alleen woon. En ik neem Kees mee. Hij is heel belangrijk 
voor me. Jorien kan helemaal niet voor hem zorgen. Die is nooit thuis. Ja, op zaterdag gaat ze met hem 
naar behendigheidstraining. Nu wil ze een soort omgangsregeling in het convenant opnemen. Ze wil 
Kees elke zaterdag meenemen naar de hondenschool en op zondagen naar wedstrijden. Ze heeft het 
zelfs over wedstrijden in het buitenland! Ik voel daar niets voor. Kees is mijn maatje. Als ze zo nodig 
een hond wil commanderen, neemt ze maar een eigen hond. Kees is van mij. 

Sandra: Ik vond het heel moeilijk toen Jorien depressief was. Ze zat maar op de bank. Ik kon haar 
absoluut niet bereiken. Toen hebben we Kees genomen en dat heeft Jorien echt geholpen. Ik vond het 
soms wel moeilijk dat al haar aandacht en liefde naar Kees gingen. Ze vertroetelde hem alsof hij een 
kind was en mij zag ze niet staan. Ik denk dat ik daardoor op mijn werk steeds meer taken naar me toe 
heb getrokken. Ik ontmoet veel mensen en daar hou ik van. Om te ontspannen, en misschien ook wel 
om nog iets gezamenlijks met Jorien te doen, heb ik voorgesteld om samen met Kees naar de 
hondenschool te gaan. Jorien is een keer mee geweest, maar ze vond het er te druk. Ik ben wel 
gebleven. Ik vind het hartstikke leuk en Kees geniet er ook van. We vormen een fantastisch team. We 
zijn kampioen van onze regio! Nu wil Jorien bij me weg. Ik vind het jammer. Ik hou nog steeds van haar 
en ik probeer haar bij alles wat ik doe te betrekken. Ze leeft erg in haar eigen wereldje en daar laat ze 
mij niet in toe. Dus misschien is het ook wel beter zo. Maar ik wil wel behendigheid blijven doen met 
Kees. Jorien mag hem de hele week hebben, maar die dagen met hem op de hondenschool kan ik echt 
niet missen. En als er wedstrijden zijn wil ik hem ook meenemen. Joren doet zo bezitterig over Kees. 
Daarom wil ik een soort omgangsregeling opnemen in het convenant. 

De mediator: ‘Wat heeft Kees een geluk met 2 mensen die zo graag met hem samen zijn. Dat is in 
ieder geval goed geregeld. Jammer dat het tussen jullie niet lukt om samen afspraken te maken 
hierover. Uiteraard is het misschien ook wel te verklaren, want jullie gaan Kees allebei missen. Stel je 
zelf de vraag eens wat het voor de ander belangrijk maakt om voor Kees te zorgen, of samen met hem 
te zijn. Kun je daar begrip voor opbrengen? Kun je ook aan de ander vertellen wat jij denkt dat het 
belangrijk maakt voor de ander om voor Kees te zorgen? Dat zou al heel knap zijn, want wat je nu 
tegen de ander zegt, is dat je begrijpt dat de ander ook met Kees wil zijn. Hoe zou je dat samen kunnen 
invullen zonder dat je terugvalt in de sfeer dat alleen jij voor Kees wilt kunnen zorgen? Nu zijn jullie 
zover gekomen dat je Kees het beste geeft van jullie samen. Daarvoor zal je hem ook willen missen. 
Want uiteindelijk willen jullie samen het beste voor Kees. En natuurlijk ook een beetje voor jezelf.  



 
Daten terwijl we nog in één huis wonen: ‘Waarom zou ik niet verder mogen met mijn leven?’ 

 
Gerard wil dolgraag kinderen en Marcia absoluut niet. Omdat het probleem onoverbrugbaar 
blijkt te zijn, besluiten ze uit elkaar te gaan. Gerard is hard op zoek naar een eigen 
appartement, maar ondertussen woont hij nog bij Marcia. Op een avond ontdekt Marcia dat 
Gerard actief is op Tinder. Ze ontploft zowat. Ze voelt zich ingeruild. Gerard begrijpt het 
probleem niet. Hij wil gewoon verder met zijn leven. 

Gerard: ‘Marcia en ik hadden op zich een hele goede relatie. We hebben een gezamenlijke passie: 
oude auto’s opknappen en daar rally’s mee rijden. We zijn overal geweest, van Peking tot Dakar en in 
Zuid-Amerika. Dat avontuurlijke vind ik een hele leuke kant van Marcia. Zij is altijd bezig met plannen 
maken en dingen regelen. Maar inmiddels trekken we nu een jaar of twintig de wereld over en ik heb 
het wel een beetje gehad. Volgend jaar word ik 40 en ik wil graag een gezin. Dat is heel belangrijk voor 
mij. Marcia wil geen kinderen. Dat zei ze al toen we elkaar leerden kennen. Ik had gehoopt dat ze van 
gedachte zou veranderen, maar ze wil haar vrijheid niet kwijt. Dus hebben we met veel pijn in het hart 
besloten om uit elkaar te gaan. 

Ik ben op zoek naar andere woonruimte en in de tussentijd hebben we dit huis min of meer in tweeën 
gedeeld. Ik heb mijn eigen kamer en ja, soms blader ik daar wat op Tinder. Laatst zag Marcia dat en 
toen werd ze heel boos. Ze vindt dat ik met daten moet wachten tot ik op mezelf woon. Maar ik word 
er ook niet jonger op en zo gemakkelijk is het niet om een geschikte partner te vinden. Wij hebben een 
punt gezet achter onze relatie. Waarom zou ik dan niet verder mogen met mijn leven? Zij is ook al 
weer bezig met de volgende rally. 

Marcia: ‘Ik vind het verschrikkelijk dat Gerard en ik uit elkaar gaan. Ik wist van zijn kinderwens, daar 
had hij het al over toen we elkaar leerden kennen. Ik had gehoopt dat ons avontuurlijke leven hem op 
andere gedachten zou brengen, maar dat is dus niet zo. We hebben het afgelopen jaar heel veel met 
elkaar gepraat, maar we komen er gewoon niet uit. Ik wil pertinent geen kinderen en Gerard wil ze dus 
wel heel graag. Als dat voor hem zo belangrijk is, wie ben ik dan om hem die kans op geluk te 
ontzeggen? Dus hebben we besloten om elk onze eigen weg te gaan, hoe verdrietig we dat allebei ook 
vinden. 

Omdat deze woning op mijn naam staat, hebben we afgesproken dat hij een ander appartement zal 
zoeken. In de tussentijd wonen we hier nog samen. Ik vind dat wel lastig. Het doet pijn om hem ’s 
ochtends zijn ontbijtje te zien maken of als hij thuiskomt en een wijntje inschenkt. Het is allemaal zo 
vertrouwd. Voor mij had het altijd zo mogen blijven. Hem zien en weten dat hij weggaat, mijn hart 
knijpt elke keer weer samen. 

Nou zag ik laatst dat hij bezig was op Tinder. Hij is alweer op zoek naar een nieuwe vrouw! Terwijl wij 
nog onder een dak wonen! Ik was zo boos. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik voel me afgedankt, alsof ik 
zo snel mogelijk vervangen moet worden. Het lijkt wel alsof hij helemaal niet verdrietig is over onze 
breuk. 

Mediator: ‘Het is een veel voorkomend probleem. Het gemis van kinderen, terwijl de andere partner 
heel duidelijk gekozen heeft om geen kinderen te willen. Vaak is het een soort oergevoel dat zich 
meester maakt om toch de kinderwens te vervullen. Moeilijk voor de ander, want die dacht dat het 
goed was, samen. Het afscheid van elkaar loopt daardoor niet parallel. De één heeft een doel, de 
ander niet. In ieder geval niet hetzelfde doel. Zo kort en krachtig is het verschil. Hoe kun je hiermee 
omgaan? Door samen af te sluiten zonder open einde. Als ik het goed begrijp hebben jullie 
afgesproken dat Marcia haar woning houdt. Gerard zoekt een nieuwe woonplek. Wanneer? Spreek 
een datum af dat Gerard het huis verlaat. Op een zo kort mogelijke termijn. Het voegt niets meer toe 
aan jullie relatie om langer bij elkaar te blijven. Het verwerken kan beginnen als het leven zonder 
elkaar is begonnen. En, aangezien jullie intensief met elkaar zijn opgetrokken, zal dat niet meevallen. 
Sterkte!  



 
Patrick en Elly gaan scheiden: ‘Ze is behoorlijk over de grens gegaan’ 

Patrick en Elly gaan scheiden. Als Elly de financiën op een  rijtje zet, blijkt dat Patrick de 
afgelopen jaren grote schulden heeft gemaakt. Elly vreest dat zij daar ook verantwoordelijk 
voor wordt gesteld en vraagt Patrick om een overzicht. Maar Patrick weigert. Elly heeft hem 
jarenlang bedrogen met een ander, laat zij nu maar even peentjes zweten. 

Elly: Patrick en ik zijn nu zes maanden uit elkaar. Ik woon tijdelijk in een appartement van een 
bevriende makelaar. Het staat leeg en hij heeft liever dat het bewoond is. Win-win, dus. Als de 
scheiding erdoor is, koop ik iets in het centrum. Met mijn inkomen als accountant en de helft van ons 
vermogen moet dat net lukken. Althans, dat dacht ik. 

Want toen ik onze administratie op een rijtje zette, kwam ik erachter dat Patrick de afgelopen jaren 
flinke schulden heeft gemaakt. Het blijkt dat hij drie jaar geleden naast onze gezamenlijke rekening en 
zonder mijn medeweten een eigen bankrekening met creditcard heeft geopend. En daar staat hij dus 
behoorlijk rood op. Tot overmaat van ramp heeft hij ook nog schulden bij een aantal leveranciers van 
schildersmaterialen. Het gaat in totaal om tienduizenden euro’s! Hij is kunstschilder, maar echt veel 
verkopen doet hij niet. Terwijl hij dus wel allerlei hele dure materialen heeft gekocht! Ik baal daar 
enorm van. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, dus ik ben ook verantwoordelijk voor die 
schulden. Hij weigert me een overzicht te geven van zijn inkomsten en uitgaven van de afgelopen drie 
jaar. Hij scheldt me uit voor pietluttige boekhouder en verwijt me dat ik beter had moeten opletten. 
Maar hoe had ik dat nou kunnen weten? Ik wil nu gewoon weten waar ik aan toe ben. Straks kan ik 
niet eens behoorlijke woonruimte voor mezelf kopen. 

Patrick: Elly is een hypocriete trut. Ze doet altijd alsof ze helemaal in controll is, nou dat is ze dus niet. 
Dit keer ben ik degene die de touwtjes in handen heeft. Ze is echt een pietepeuterige cijfertjes-bitch. 
Altijd bezig om dingen ‘rond te krijgen’ of ‘in orde te maken’. Regeltjes, regeltjes, regeltjes. Het enige 
creatieve waartoe zij in staat is, is creatief boekhouden. Binnen de wet natuurlijk – lef heeft ze ook niet 
–, maar wel op het randje. 

Nou, met onze relatie is ze behoorlijk over de grens gegaan. Drie-en-een-half jaar geleden moest ze 
zogenaamd naar het buitenland om een deal af te ronden. Maar in werkelijkheid lag ze ergens in een 
hotelletje op de Veluwe met een collega te rollebollen. Twee accountants, zie je het voor je! Eerst 
dacht ik, het gaat wel over. Maar toen ik een halfjaar later haar mobiel checkte, zag ik dat ze nog 
steeds contact hadden, je weet wel. Kostmisselijk werd ik ervan. Maar ik wist niet hoe ik erover moest 
beginnen, ik wilde haar ook niet kwijt. 

Toen heb ik die rekening geopend. Ter compensatie, zeg maar. Ja, dat is een beetje uit de hand 
gelopen. Maar haar schijnheilige gedrag was ook behoorlijk pijnlijk. Toen ik haar er uiteindelijk mee 
confronteerde – ik heb haar en die vent als bruidspaar geschilderd – bezwoer ze me dat het voorbij 
was. Maar ik vertrouw haar niet meer. Ik begrijp wel dat we er financieel uit moeten komen. Maar laat 
haar maar even in onzekerheid. Ik wist ook tijdenlang niet waar ik aan toe was.  

De mediator: ‘Scheiden is een pijnlijk proces. Vaak is een scheiding een gevolg van een slechte periode 
in de relatie. Het is niet zelden dat een partner dat op dat moment niet door heeft. Zo kan het 
gebeuren dat de één open staat voor een andere relatie en de ander nog compleet in de relatie zit. De 
consequentie komt dan nogal eens achteraf. Zoals dat bijvoorbeeld bij jullie het geval is. Dat Patrick er 
financieel een rommeltje van maakt is een terugbetaling. Hij ziet de affaire van Elly als een emotionele 
schuld aan hem. En de zorgen die Elly zich hierdoor maakt als de rente die moet worden voldaan. Je 
kunt het flauw noemen, maar het is wat in het leven zo vaak gebeurt. Het hele misgaan van de relatie 
is een optellen en aftrekken van aandacht ontvangen en geven. De balans opmaken van waar je staat. 
Dat heeft Elly gedaan en dat doet Patrick ook. Dit is te doorbreken door allebei in een gesprek alle 
kaarten op tafel te leggen. Doe dat als je daar allebei aan toe bent. Gun elkaar die tijd. De negatieve 
emoties slijten namelijk. Met alle kaarten op tafel kun jullie in een neutrale stemming de afspraken 
voor de scheiding maken.  



 
Vraag het de mediator: ‘Mijn ex blijft bevriend met mijn ouders en dat wil ik niet. Wat nu?’ 

Elise kent Franks ouders al vanaf haar 4e en ze zijn dik bevriend. Ook na de scheiding is die 
goede band gebleven, vooral met Franks moeder. Frank mist Elise nog elke dag en wil zo min 
mogelijk met haar geconfronteerd worden, maar zijn moeder doet altijd uitgebreid verslag als 
ze Elise heeft gezien en soms komt hij Elise daar zelfs tegen. Frank heeft zowel zijn ouders als 
Elise gevraagd om het contact te verbreken, maar dat weigeren ze. 

Frank: Ik vond het verschrikkelijk dat Elise vertrok. We zijn samen opgegroeid en ze is de liefde van 
mijn leven, nog steeds. Maar zij werd verliefd op een ander en wilde per se met hem verder en ja, dan 
houdt het op. Ik probeer verder te gaan met mijn leven, ik moet wel. Maar steeds als ik Elise tegenkom 
of als haar naam valt, ben ik dagenlang van slag. Dan komt alle pijn weer boven. Dus ga ik niet meer 
naar de kroegen waar we samen kwamen en heb ik alle contact met gezamenlijke vrienden verbroken. 
Ik wil niet het risico lopen dat ik haar tegenkom of dat ze over haar praten. 

Maar met mijn ouders gaat dat natuurlijk niet. En laat het nu toevallig heel dik aan zijn tussen Elise en 
mijn moeder. Ze gaan minstens een keer per week met elkaar theedrinken en ze zitten samen in het 
bestuur van de bowlingclub. Mijn moeder is dol op Elise, ze vindt alles wat ze doet geweldig. Dat Elise 
mijn hart gebroken heeft, doet ze af als ‘ja, zo gaat dat soms’. Ze vindt dat ik er na een jaar wel 
overheen moet zijn. Ze kiest volledig Elise’s kant. 
Ik heb mijn moeder gevraagd om in mijn bijzijn niet over Elise te praten, maar ze doet het toch steeds 
weer. Aan mijn vader heb ik niets. Die kiest partij voor mijn moeder. 
Nu heb ik Elise per brief gevraagd of ze het contact met mijn ouders wil verbreken. Het zijn per slot 
mijn ouders. Maar Elise weigert dat. 

Elise: Ik ken Franks ouders al vanaf mijn vierde. Frank en ik zaten op dezelfde kleuterschool en ik was 
vaak bij hen thuis als mijn alleenstaande moeder moest werken. Toen mijn moeder op mijn elfde ziek 
werd en overleed, hebben Franks ouders mij fantastisch gesteund. Daarna ging ik bij een tante in een 
andere stad wonen, dus toen zag ik ze minder vaak. Vanaf het moment dat Frank en ik een relatie 
kregen, zijn zijn moeder en ik hele goede vriendinnen geworden. Zij zit ook bij de bowlingclub. Dat is zo 
gezellig! Ze is echt een tweede moeder voor me. 

Frank kan niet van me vragen om dat contact op te geven. Dat hij en ik niet meer bij elkaar zijn, dat 
heeft er niets mee te maken. Dit is iets tussen zijn moeder en mij. Zij is gewoon mijn beste vriendin. 
Trouwens, hij heeft makkelijk praten, hij heeft allebei zijn ouders nog. 
Bovendien zijn we al meer dan een jaar uit elkaar. Kom op zeg, het leven gaat door. Frank blijft enorm 
in het verleden hangen. Soms denk ik dat hij nog steeds gelooft dat ik bij hem terugkom. Maar met 
Sander ben ik veel gelukkiger. Franks moeder ziet dat ook. We hebben laatst met z’n drietjes geluncht 
en er was echt een klik tussen haar en Sander. 
Ik probeer natuurlijk zo veel mogelijk rekening te houden met Frank. Als ik zijn auto zie staan, ga ik niet 
aanbellen, maar hij kan me niet verbieden om zijn ouders te blijven zien. 

De mediator: ‘Heel af en toe zijn er vragen die in deze rubriek worden voorgelegd waarbij ik mij 
afvraag of het hier thuis hoort. Toch plaatsen we deze week deze vraag, omdat er altijd stukken te 
herkennen zijn voor andere mensen, waardoor een inzicht binnen een conflictsituatie dichterbij komt. 
Het komt namelijk vaak voor dat mensen worden geconfronteerd met elkaar na de scheiding bij 
familie en gemeenschappelijke vrienden. Hoe kun je daar mee omgaan? Elise geeft aan er rekening 
mee te houden op het moment dat ze ziet dat Frank bij zijn ouders is. Frank geeft aan dat hij er moeite 
mee heeft en dat hij het liefst ziet dat Elise niet meer bij zijn ouders komt. De vraag is wat hierin 
gemeenschappelijk is. Als ik het goed begrijp zijn er geen kinderen. Die relatie valt af. Wat wel 
gemeenschappelijk is, is de band die jullie allebei hebben met jullie moeder en tweede moeder. Ik 
benoem bewust de 2 rollen die er zijn, want in jullie verhalen wordt zij steevast Franks moeder 
genoemd, maar voor Elise is het háár tweede moeder. Dat schept een eigen band. Net als Frank die 
heeft met zijn moeder. Op dat gevoel kun je elkaar het recht niet ontnemen om contact te hebben. 
Een gesprek met jullie, moeder en een mediator kan verheldering brengen. Door de emotie te vertalen 
naar elkaar komt er ruimte voor ieders eigen invulling.  



 
‘Mijn ex vertelt iedereen over ons seksleven’ 

Toen het tussen Guido en Kim wat minder ging, hebben ze geëxperimenteerd met partnerruil. Kim 
heeft toen ontdekt dat ze SM erg leuk vindt en dat wil ze verder onderzoeken. Guido heeft niets met 
SM. Als Kim lid wordt van een SM-vereniging, besluit hij de relatie te beëindigen. Korte tijd later hoort 
hij dat Kim iedereen in hun vriendenkring over hun seksleven heeft verteld. Guido voelt zich gekwetst. 

Kim: ‘Mijn relatie met Guido draaide grotendeels om de seks, verder hebben we niet zoveel gemeen. 
Toen dat op een gegeven moment ook minder werd – we raakten een beetje op elkaar uitgekeken – 
stelde Guido voor om partnerruil te proberen. Eerst was ik huiverig. Ik ben helemaal niet preuts, maar 
met iemand anders, dat vond ik toch wel een dingetje. En toen bleek die andere man ook nog eens van 
SM te houden. Nou, ik heb het toch geprobeerd en het was echt een openbaring voor me. Fantastisch! 
Guido reageerde heel negatief. Ik vind het opwindend om de dominante rol te spelen, maar hij weigert 
om zich onderdanig op te stellen. Daarom ben ik dat met anderen gaan uitzoeken. Heel open, Guido 
wist ervan. Maar op een gegeven moment trok hij het toch niet meer en toen heeft hij de relatie 
beëindigd. Zomaar, op een avond na het eten. Hij had zijn spullen al gepakt. 

Ik was erg boos en heb meteen mijn beste vriendin gebeld – dat is toevallig de vrouw van een collega 
van Guido – en ik heb haar alles verteld. Daar zijn we immers vriendinnen voor toch? Misschien heb ik 
niet hele aardige dingen over Guido gezegd, want ik was gekwetst en verdrietig. Ik had nooit verwacht 
dat mijn vriendin alles aan haar man zou doorbrieven en dat hij dat weer op zijn werk zou 
rondbazuinen. Dat is me vies tegengevallen. Ik vind het ook heel rot voor Guido, maar ik kan het nu 
niet meer terugdraaien.’ 

Guido: ‘Ik gun Kim alle geluk van de wereld en ik weet zeker dat ze dat geluk niet in SM zal vinden. Ze 
is niet dominant, ook niet in de seks. We zijn 7 jaar getrouwd geweest, denk je nou echt dat ik niet 
weet hoe ze wat dat betreft in elkaar zit? Ik vind het heel erg dat we uit elkaar zijn, maar ik trok het 
gewoon niet, zij met een zweepje en handboeien. Als dat een keer voorkomt, so be it, je moet alles 
proberen. Maar toen ze lid werd van die vereniging ging voor mij het licht uit. Ik kan niet samenleven 
met een vrouw die van SM houdt en heb haar daarom voor een keuze gesteld.’ 

‘Ze is heel boos geworden, zei dat ik haar beperkte en dat ik een macho ben. Misschien is dat zo, maar 
ik vind dat seks gelijkwaardig moet zijn en ondanks die eenmalige partnerruil geloof ik wel in 
monogamie. Wat heeft het dan voor zin dat zij die kant van zichzelf gaat onderzoeken? Dat kunnen we 
toch niet delen.’ 

‘Dus toen heb ik gezegd dat we dan beter meteen uit elkaar kunnen gaan. Dat had ik ook niet voorzien 
toen ik partnerruil voorstelde. Maar ja, zo is het nu eenmaal gelopen. 
Gister hoorde ik van een collega dat Kim allerlei verhalen over mij rondstrooit. Dat ik niets klaarmaak 
in bed en dat ik een zielig ongeëmancipeerd machomannetje ben. Ik ben daar erg van geschrokken. 
Wat moeten mensen wel niet van me denken? Het voelt alsof Kim me een trap nageeft. Waar heb ik 
dat aan verdiend?’ 

De mediator: ‘In eerste instantie waren jullie bang om elkaar te verliezen door de partnerruil. 
Uiteindelijk zijn jullie elkaar ook hierdoor verloren, maar dan op een ander vlak dan jullie hadden 
gedacht. Een erg intiem onderwerp. De seks als ding is wel besproken. Jullie persoonlijke gevoelsleven 
een hierin stuk minder, zo lijkt het. Daardoor leek partnerruil een oplossing, maar in feite gaven jullie 
hiermee iets intiems uit handen. Uiteraard kun je wel kiezen voor een verbreding van jullie seksleven, 
maar dan is een sterke relatie wel een vereiste.’ 

  



 
‘Jullie blijven nu allebei achter met ernstig gekwetste gevoelens. Voordat je die met anderen deelt is 
het ‘handig’ om met elkaar af te spreken wat wel en wat niet gedeeld wordt met anderen. De 
communicatie over het einde van de relatie wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl het toch een 
heel belangrijke rol speelt in enerzijds de verwerking en anderzijds de opbouw van een nieuw leven 
met sociale contacten. Guido vraagt waar hij dit aan heeft verdiend. Het is voor jezelf van belang om er 
achter te komen hoe je ertoe bent gekomen om partnerruil als oplossing te zien. Je angst om Kim te 
verliezen is uitgekomen en nu ligt het ook nog eens op straat. Een advies is om daar toch samen nog 
een gesprek aan te wagen. Het onderwerp zou kunnen zijn om nog één keer te delen hoe die 
afgelopen periode voor jullie persoonlijk is verlopen. Het resultaat kan zijn dat je alsnog samen 
formuleert waarom jullie uit elkaar zijn gegaan. Wellicht is de behoefte om het dan met anderen te 
delen ook minder. En mocht die behoefte er wel zijn, spreek dan naar elkaar uit hoe je hierin met 
elkaar omgaat.’ 

  



 
Wie betaalt haar nieuwe woonruimte? 
 

Nu Elisa dankzij een cursus kundalini-yoga eindelijk genoeg moed heeft verzameld om bij Frits 
weg te gaan, wil ze zo snel mogelijk de daad bij het woord voegen. Over een half jaar kan ze 
een kamer krijgen in de woongroep van cursusleider Aditya, maar in de tussentijd moet ze iets 
in de vrije sector huren. En dat kan ze niet betalen. Frits weigert voor de kosten op te draaien. 
Frits: ‘Vier maanden geleden is Elisa begonnen met een cursus zen meditatie of etherische 
massage of zoiets. Ze volgt graag van dat soort cursussen en ik vind het prima, als ze daar 
gelukkig van wordt. Zelf ben ik meer van de no nonsense. Ieder zijn ding, nietwaar? 
Maar sinds ze deze cursus doet, ben ik volledig uit beeld. Ze praat nauwelijks tegen me en 
alles wat ik zeg of doe, valt verkeerd. Ze is totaal verblind door de cursusleider, ene Aditya. 
Die naam alleen al! 
Ze zegt dat ze door hem heeft ontdekt dat ik haar niet serieus neem en haar onderdruk in 
haar eigenheid. Ze zegt dat ze dat al jaren onbewust voelde, maar dat ze nu eindelijk begrijpt 
hoe het zit. En dat ze daarom zo snel mogelijk bij me weg wil. Ik voel me overdonderd en ik 
geloof haar ook niet. Volgens mij is ze gewoon verliefd. Het zou goed zijn als ze even wat 
afstand nam, misschien naar ons appartement in Spanje. Zonder die vent natuurlijk, anders 
heeft het geen zin. Maar toen ik dat voorstelde, lachte ze me in mijn gezicht uit. Ze had haar 
besluit al genomen, mijn mening en adviezen waren niet meer belangrijk. Over een half jaar 
komt er een kamer vrij in de woongroep van die Aditya, maar in de tussentijd wil ze iets in de 
vrije sector huren, maar dat kan ze niet betalen. Nu vindt ze dat ik dat dan maar moet 
ophoesten. Nou, ik wil helemaal niet dat ze weggaat. Als ze zo nodig naar die vent wil, laat hij 
dan voor haar betalen.’ 
 

Elisa: ‘Tegenover buitenstaanders is Frits altijd heel vriendelijk en geïnteresseerd, maar thuis 
draait alles om hem. Wie ik ben en wat ik nodig heb, dat boeit hem totaal niet. Ik heb lang 
gedacht dat het aan mij lag en daarom heb ik me aangepast. Na mijn afstuderen wilde ik graag 
promoveren, maar Frits vond dat ik hem moest helpen met het bedrijf dat hij toen net was 
gestart. Later vond ik een parttime baan in de bibliotheek en daar werk ik nog steeds. 
 
Daarnaast doe ik intensief aan yoga, al jaren. Frits vindt dat zweverige onzin, maar hij is nog 
nooit mee geweest. Dat is precies hoe hij is: overal een mening over hebben en nergens voor 
openstaan. Alles moet op zijn manier, ook de vakanties. Altijd dat stomme appartement in 
Alicante.’ 
‘Tijdens een cursus kundalini-yoga ontmoette ik Aditya en met hem had ik direct een klik. Hij begrijpt 
mijn behoeften en neemt ze serieus. Ik ben echt niet zo naïef om te denken dat hij me gaat redden. 
Maar ik besef nu wel dat Frits me tegenhoudt, dat ik naast hem nooit mezelf kan worden. Daarom wil 
ik bij hem weg. Over een half jaar komt er een kamer vrij in de woongroep van Aditya, maar tot die tijd 
moet ik iets anders huren. Ik wil dat Frits dat betaalt, hij kan het makkelijk missen en dankzij mij heeft 
hij zijn bedrijf kunnen opbouwen. Hij weigert over de brug te komen en zegt dat Aditya maar moet 
betalen. Maar zo is onze verhouding helemaal niet.’ 
 

De mediator: ‘Jullie zouden bij het begin kunnen beginnen. Namelijk bij jullie eigen relatie. 
Hoe zit je daar in? Wat staat ieder in de weg om je prettig te voelen? Of wat vind je juist fijn 
en maakt je blij? Op die manier kunnen jullie aan elkaar tonen wat het moeilijk maakt om de 
relatie te beëindigen of om bij elkaar te blijven. Als de conclusie is om uit elkaar te gaan 
omdat bijvoorbeeld de verwachtingen over hoe je met elkaar omgaat verschillen, kunnen 
jullie afspraken maken hoe je op een goede manier uit elkaar gaat. Het is belangrijk om deze 
volgorde aan te houden, omdat je anders telkens terugvalt in de verwijten zoals in jullie 
vragen te lezen zijn. Vaak wordt door stellen afspraken gemaakt over een overgangsperiode 
omdat met elkaar in één huis blijven niet gemakkelijk is. Dat kan gaan over een tijdelijke 
verdeling van de gemeenschappelijke uitgaven of zoals Elisa aangeeft een tijdelijke 



 

woonruimte. Afhankelijk van jullie samenlevingsvorm zijn er zelfs wel wat verplichte 
afspraken misschien. Zet die afspraken op papier en schrijf op voor welke termijn ze zijn. Maar 
voor het zover is, eerst met elkaar in gesprek over het waarom van deze crisis in jullie relatie.  



 
‘Ik vrees dat hij onze spaarrekening leeghaalt, wat nu?’ 

Het huwelijk van Marcel en Frida staat op springen en steeds vaker valt het woord 
‘echtscheiding’. Er is echter nog geen beslissing genomen. Frida vreest dat Marcel, die erg op 
de penning is, ondertussen bezig is om hun gezamenlijke spaargeld weg te sluizen. Marcel 
ontkent dat, maar zegt dat er veel minder geld op de rekening staat dan Frida denkt. 

Frida: ‘Marcel en ik zijn tien jaar getrouwd. Toen de kinderen nog klein waren, hebben we afgesproken 
dat ik voorlopig niet zou gaan werken. Marcel wilde een eigen bedrijf opbouwen en ik wilde graag al 
mijn aandacht aan de kinderen besteden. Dat vond ik een tijdlang heel bevredigend. Nu de kinderen 
wat ouder zijn, wil ik parttime gaan werken. Sinds kort ben ik vrijwilliger bij Vluchtelingewerk, maar 
een betaalde baan is toch mijn uiteindelijke doel. Telkens als ik hierover tegen Marcel over begin, 
draait het op ruzie uit. Hij wil er niks van weten. We zitten echt in een patstelling. Ik word moedeloos 
van al die ruzies en ik zie aan Marcel dat hij het ook niet meer trekt. Het woord echtscheiding is al een 
paar keer gevallen en misschien is dat wel de beste oplossing.’ 

‘We hebben altijd heel zuinig geleefd en daarom moet er inmiddels een behoorlijk bedrag op onze 
spaarrekening staan. Met de helft van dat geld zou ik voor mezelf en de kinderen een ander huis 
kunnen kopen. Misschien kan ik dan ook een korte opleiding doen om mijn kansen op de arbeidsmarkt 
te vergroten, want ik wil Marcel liever niet om alimentatie te vragen. Toen ik laatst vroeg of ik de 
afschriften van die spaarrekening mocht inzien, deed hij heel geheimzinnig en nu ben ik bang dat hij 
bezig is om het geld van onze gezamenlijke rekening naar een eigen rekening weg te sluizen. Als dat zo 
is, sta ik straks met lege handen.’ 

Marcel: ‘Toen ik haar leerde kennen, woonde Frida nog bij haar ouders. Ze was erg aanhankelijk en dat 
gaf me het gevoel dat ik een echte man was, iemand die voor zijn gezin kan zorgen. Er kwamen al snel 
kinderen en terwijl ik mijn bedrijf opbouwde, vormde Frida het thuisfront. Ze was, en is, een echte 
steunpilaar voor mij en de kinderen. Ik heb inmiddels vier personeelsleden, wat veel druk met zich 
meebrengt. Dan is het goed om te weten dat thuis alles in op rolletjes loopt.’ 

‘Sinds de kinderen allebei op de middelbare school zitten, begint Frida echter steeds vaker over 
werken. Financieel kunnen we makkelijk zonder en het feit dat de kinderen hun eigen gang gaan, wil 
niet zeggen dat ze hun moeder niet nodig hebben. Als Frida gaat werken, valt voor mij de basis onder 
dit huwelijk weg, dan kunnen we net zo goed uit elkaar gaan.’ 

‘Dat verhaal over die spaarrekening klopt echter niet helemaal. De muzieklessen en de sportclubs van 
de kinderen kosten veel geld. Daarnaast heeft mijn bedrijf een flinke tik gehad tijdens de crisis en toen 
moest ik regelmatig geld van onze spaarrekening opnemen om Frida het huishoudgeld te kunnen 
geven. Ik heb ook een bedrag geleend om te kunnen investeren. Dat was de enige manier om te 
overleven. Dat heb ik niet overlegd, nee. Er was toch geen andere mogelijkheid. Natuurlijk zal ik het 
allemaal goed regelen als we gaan scheiden. Alimentatie wil ik haar ook met alle liefde betalen. Ik denk 
ook nog dat ze op haar leeftijd niet zo makkelijk een baan zal vinden, dus dan heb ik liever dat ze haar 
energie steekt in de kinderen.’ 

De mediator: ‘Geldzaken zijn lastig te bespreken zonder de discussie hoog op te laten komen. Marcel 
brengt in feite slecht nieuws. Frida voelde al aan dat er dingen met de spaarrekening gebeuren waar zij 
niet van op de hoogte was. Dat het ‘wegsluizen’ van spaargeld noodzakelijk was, zal de pijn dan ook 
niet verzachten. Ook voor jullie is het goed om met elkaar, eventueel met een derde of een mediator, 
aan tafel te zitten en al het leed van de afgelopen periode op tafel te leggen. Marcel die eerlijk zal 
moeten zijn over hoe en aan wat het spaargeld is besteed en Frida die graag wil weergeven waarom zij 
een baan wil aannemen en daarmee er toch voor de kinderen kan zijn.’ 

  



 
‘Als jullie in staat zijn om alles op tafel te leggen en uit te spreken, dan is de kans aanwezig dat jullie 
voor elkaar kunnen kiezen in plaats van voor een scheiding. Voor iedere relatie, maar ook als je als 
gescheiden ouders verder gaat, is communicatie één van de belangrijkste en tegelijkertijd misschien 
wel het lastigste om in stand te houden. Frustraties en onbegrip hebben jullie gebracht waar jullie nu 
zijn. Jullie hebben dit tijdig gesignaleerd, terwijl het vaak voor veel mensen al ‘te laat’ is. Werk aan de 
winkel lieve mensen. Ik hoop dat jullie er samen uit komen voor jullie zelf en voor de kinderen.’ 

  



 
 ‘Mijn ex stalkt me, wat nu?’ 

Esmee en Kathy hebben vijf jaar een relatie gehad. Het was een intensieve periode waarin ze alles met 
elkaar deelden. Tot Esmee het niet meer aankon en de relatie verbrak. Kathy begrijpt niet wat er is 
misgegaan en blijft Esmee bestoken met appjes en telefoontjes. Ze wil alles uitpraten. Esmee is er wel 
zo’n beetje klaar mee en heeft dat meermaals tegen Kathy gezegd. Maar Kathy geeft niet op. 

Kathy: ‘Ik heb Esmee leren kennen bij het filmhuis, waar we allebei vrijwilliger waren. Al bij het eerste 
gesprek ontdekten we dat we heel veel dingen met elkaar gemeen hadden: de films natuurlijk, maar 
ook de zorg voor onze planeet en de noodzaak om jezelf te ontplooien. We bleken allebei mantra’s te 
zingen en we waren – en zijn – allebei dol op yoga! Bijzonder toch? 

Esmee trok al snel bij me in en vanaf dat moment waren we onafscheidelijk. We werken allebei aan 
huis, ik als journalist en zij als dtp-er, dus we waren veel samen. Ik vond dat heerlijk. Een jaar geleden 
zei Esmee dat ze meer ruimte nodig had en toen is ze bij de bibliotheek gaan werken. Voor mij was dat 
wel even wennen, maar ik zag dat het Esmee goed deed, dus toen ben ik ook meer dingen voor mezelf 
gaan doen. 

Ik dacht dat het sindsdien weer goed ging tussen ons, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Want een half 
jaar geleden is Esmee op zichzelf gaan wonen en kort daarna heeft ze het ook ‘officieel’ uitgemaakt. 
Dat had ik niet zien aankomen. In mijn ogen waren we nog steeds een volmaakt stel. Ik begrijp niet 
wat er is gebeurd en ik heb het echt nodig om daar met haar over te praten. In het begin stond Esmee 
daar wel voor open, maar de laatste weken merk ik dat ze meer afstand neemt. Ik vind dat niet eerlijk 
en ik vind dat ik recht heb op een uitleg. Anders kan ik niet verder met mijn leven.’ 

Esmee: ‘Kathy is een schat van een vrouw en de jaren dat we bij elkaar waren, zijn me heel dierbaar. 
Maar we deden echt alles samen en op een gegeven moment ging me dat wel benauwen, de 
vanzelfsprekendheid dat ik alles met haar moest delen. Ik merkte dat ik steeds meer kanten van mezelf 
moest wegstoppen om het plaatje volmaakt te houden, en op een gegeven moment trok ik dat niet 
meer. 

Toen ik een baan kreeg in de bibliotheek, heb ik mijn vrijwilligerswerk bij het filmhuis opgezegd. Kathy 
vond dat heel moeilijk, ze reageerde alsof ik haar iets vreselijks aandeed. Maar het was niet tegen haar 
gericht, ik wilde gewoon iets voor mezelf. In de bibliotheek leerde ik andere mensen kennen en toen 
besefte ik pas hoe klein mijn wereld geworden was met Kathy. Dat inzicht ontstond in een langzaam 
en pijnlijk proces, want ik besefte ook dat Kathy niet zal veranderen. Met haar is het altijd alles of 
niets. Ze eist me voor honderd procent op. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een leven waarin ik zelf 
kan bepalen wat ik doe en met wie ik omga. 

Ik heb haar dat al diverse keren uitgelegd. We hebben echt heel veel gesprekken gevoerd en ik heb het 
ook voor haar op papier gezet, zodat ze het kan nalezen. Maar ze blijft contact met me zoeken en 
vragen waarom ik niet meer bij haar wil zijn. Ik word er ondertussen een beetje tureluurs van. Ik wil 
door met mijn leven, zonder Kathy.’ 

De mediator: ‘wat jullie vijf jaar geleden intens gelukkig maakte, veroorzaakt nu een breuk. Wat gaf 
Esmee jou, Kathy, dat je zo gelukkig maakte? Waarschijnlijk ligt daarin het antwoord voor je huidige 
zorgen. De claim op Esmee om niet te verliezen wat je leven volledig maakte, zet zich om in een 
conflict om los van elkaar te komen. Wat kan jij, Esmee, aan Kathy meegeven hoe zij zelf invulling kan 
geven in haar leven om het gevoel van het verlies in te vullen. Welke tip heb je voor haar? Hoe vaak je 
ook denkt een verklaring te hebben gegeven, vaak wordt die toch niet gehoord in de eerste periode. 
Veroorzaakt door emoties sta je er niet voor open een reële uitleg te ontvangen. Later meestal wel en 
dan kan het begrip opleveren voor elkaars verschillen. Een afsluiting organiseren na een poosje is 
daarom zeker van nut op de verwerking en kan jullie beiden rust geven.’ 

  



 
Komt mijn kind wel terug van vakantie?’ 

Mahmoud wil zijn dochter Samira meenemen naar Egypte om daar zijn zieke moeder te bezoeken. Els 
vertrouwt het niet. Mahmoud wordt steeds religieuzer – dat is ook de reden dat ze zijn gescheiden – 
en ze is bang dat hij Samira in Egypte wil uithuwelijken. Mahmoud vindt haar angst belachelijk. Hij is 
een moderne man die zijn dochter zelf laat bepalen met wie ze trouwt. Op dit moment wil hij heel 
graag met haar naar zijn moeder. 

Els: ‘Hij was zo knap! Die kameelbruine ogen, wauw! We hebben elkaar ontmoet in een disco, hij was 
de dj, ja, allemaal heel cliché. De eerste nacht was het al raak. Je weet hoe dat gaat. En ja, toen was ik 
ook meteen zwanger. Ik wilde het kind graag houden, maar Mahmoud reageerde afwijzend. Na een 
paar weken was hij om en toen wilde hij zelfs met me trouwen. Ik heb dat nog een tijd afgehouden, 
maar hij drong zo aan en hij was zo lief voor mij en Samira dat ik op een gegeven moment toch heb 
toegegeven. 

 
Na een paar goede jaren begon Mahmoud steeds vaker over het geloof te praten. Hij vond dat ik 
moslim moest worden. Nou, dat wilde ik echt niet. Ik geloof nergens in. Hij vond het opeens ook niet 
meer goed dat ik in een bar werkte. Toen we in Egypte op familiebezoek waren werd het helemaal erg. 
Hij verweet me dat ik te westers was en toen zijn moeder Samira dwong om een hoofddoek te dragen, 
zei hij daar niets van. Die moeder had het zelfs over een geschikte partner voor Samira. Ze was toen 8! 

Dat was voor mij de druppel. Zodra we terug waren, ben ik met Samira ergens anders gaan wonen. 
Tijdens de scheiding hebben we een omgangsregeling afgesproken en onderdeel daarvan is dat hij 
Samira twee weken per jaar mee op vakantie mag nemen. Dit jaar wil hij met haar naar Egypte. Ik heb 
daar geen goed gevoel over, omdat ik bang ben dat ze niet meer terugkomt.’ 

Mahmoud: ‘Els vertelt het wel erg zwart-wit. Ik wilde helemaal niet dat ze moslim zou worden, maar 
het feit dat ze helemaal nergens in gelooft, dat vind ik moeilijk. Het geloof is voor mij zo waardevol, dat 
ik mij niet voorstellen dat iemand zonder een goed leven kan hebben. Dat gevoel is de afgelopen aren 
gegroeid, ja. Hoe langer ik in Nederland woon, hoe meer ik me moslim voel. Die bron van rijkdom en 
vreugde wil ik ook aan mijn dochter meegeven. 

Ik probeer Els te respecteren in hoe zij haar leven leidt en ze is een prima moeder voor Samira. Maar 
ze moet mij ook respecteren als ik Samira iets wil meegeven van mijn geloof. Els reageert zo 
overdreven op alles wat met de islam te maken heeft. Wat maakt het nou uit dat mijn moeder Samira 
een hoofddoek omdeed? Dat is belangrijk voor haar en Samira vond het volgens mij prachtig. En dat 
over die partner, ach, zo denkt mijn moeder. Ik ben een moderne man en peins er niet over om Samira 
uit te huwelijken. Het idee alleen al! Zo zie je maar weer hoe weinig Els van mijn geloof weet. Het zijn 
allemaal vooroordelen en angsten. Ik wil Samira graag meenemen naar Egypte omdat mijn moeder 
ernstig ziek is en dit waarschijnlijk de laatste keer is dat ze elkaar kunnen zien. Door die idiote angst 
van Els kan dat misschien niet doorgaan. Ik vind dan ook dat ze dat mijn moeder, Samira en mij niet 
mag aandoen.’ 

De mediator: ‘Uit jullie berichten heb ik niet kunnen opmaken dat jullie samen heel uitvoerig over de 
verschillende beleving van het geloof hebben gesproken. Dat is nu jammer omdat het dan aankomt op 
het meer algemene gevoel. Vertrouwen is dan moeilijk, want de basis is een negatieve ten opzichte 
van elkaar. Voor Samira is de beleving van het geloof uiteraard een andere dan voor Els. Zij heeft 
vertrouwen in haar vader. Vind je het kwaad kunnen dat Samira wat wordt bijgebracht over het geloof 
van Mahmoud, Els? Wat kan jij met de zorg van Els, Mahmoud? Uiteraard kun je aangeven dat Samira 
niets overkomt wat jullie als ouders niet zouden accepteren, maar dat is voor Els, blijkbaar, niet 
voldoende. Je wilt toch graag toestemming om naar Egypte toe te gaan. Het probleem in deze kwesties 
is dat je als mediator wel wilt bijdragen om wat alternatieven op tafel te leggen, maar je wilt ook weer 
niet voorbij gaan aan de consequenties.   



 
Er is dus echt commitment van jullie kant nodig als je wilt werken aan een oplossing om Samira wel 
naar Egypte te laten gaan. Op het moment dat jullie alle twee willen werken aan een alternatief voor 
wat er nu op tafel ligt, kan een mediator jullie verder begeleiden en komen jullie er zeker uit. Door 
naar elkaar uit te spreken hoe de zaken daadwerkelijk liggen, kan en zal jullie al veel helpen. 

  



 
‘Mijn peuterzoon reageert slecht op ons co-ouderschap. Wat nu?’ 

Jack en Liesbeth zijn onlangs gescheiden. Hun zoon Victor (3) woont de helft van de week bij zijn vader 
en de andere helft bij zijn moeder. Volgens Liesbeth is dat te zwaar voor hem: als hij van zijn vader 
komt is hij altijd hangerig en tegendraads. Jack gelooft niet dat het co-ouderschap het probleem is. 
Victor moet gewoon wennen. Of wil Liesbeth hem helemaal voor zichzelf? 

Liesbeth: ‘Victor is drie. Een klein ventje dat de wereld net begint te ontdekken en dat alles nog heel 
spannend vindt. Als ik met hem in de speeltuin ben, pendelt hij de hele tijd heen en weer tussen de 
spelende kindjes en mijn schoot. Hij heeft zo veel behoefte aan veiligheid.’ 

‘Je weet niet wat een scheiding met zo’n klein kind doet. En de tijd daarvoor… Jack en ik hadden veel 
ruzie. Dat heeft Victor natuurlijk allemaal meegekregen. Als baby was hij heel rustig, maar toen het 
misliep tussen Jack en mij werd hij heel druk en dwars. Toen Jack eenmaal weg was en de scheiding 
geregeld, hoopte ik dat de rust terug zou keren, maar dat was ijdele hoop. Victor blijft onrustig, vooral 
als hij van zijn vader komt. Daar zit hij drie dagen per week en als hij weer terugkomt is hij bozig en 
afwerend.’ 

‘Ik maak me daar zorgen over. Jack zegt dat Victor bij hem heel normaal is, maar daar geloof ik niks 
van. Jack is gewoon niet zo geïnteresseerd in hoe het met Victor gaat. Hij wil gewoon met zijn zoon 
pronken, dat doet hij door veel merkkleding voor hem te kopen, Nike’s en zo, maar echt naar hem 
kijken, dat heeft hij nooit gedaan.’ 

‘Ik denk dat het beter voor Victor zou zijn als hij fulltime bij mij zou wonen, dan hoeft hij niet steeds 
aan een nieuwe omgeving te wennen. Hij heeft behoefte aan een stabiele basis, rust en veiligheid. Ik 
denk dat ik dat als zijn moeder het beste kan bieden.’ 

Jack: ‘Volgens mij is co-ouderschap helemaal niet teveel voor Victor. De situatie zoals die nu is, dat 
Victor drie dagen per week bij mij is en de rest bij Liesbeth, is nog zo pril. Dat heeft tijd nodig. We 
hebben alle drie een zware periode achter de rug en Victor is niet de enige die soms moeite heeft om 
zich aan te passen.’ 

‘Liesbeth wil altijd alles controleren en ze is heel ongeduldig. Alles moet direct perfect zijn. Nu we uit 
elkaar zijn wil ze zich via Victor toch nog met mijn leven bemoeien, en dat wil ik niet. Ik kan zelf wel 
voor mijn zoon zorgen.’ 

‘Victor en ik hebben het prima met z’n tweetjes. We doen stoere mannen dingen in Monkey Town en 
hij is ook al een keer mee geweest naar de motorclub. Dat vond hij geweldig. Ik wil niet dat mijn zoon 
zo’n watje wordt dat niets aankan. Laat hem maar van het leven proeven. Wat maakt het uit als hij 
eens een dagje hangerig is? En dat bozige, ja, hallo, hij is drie! Dat hoort bij de leeftijd.’ 

‘Ik heb het gevoel dat Liesbeth Victor helemaal voor zichzelf wil, dat ze helemaal geen co-ouderschap 
wil. Dat viel me laatst ook op toen we naar een basisschool gingen kijken. Ze sprak alleen maar tegen 
de juf, ze keek me zelfs niet aan. Alsof Victor alleen haar zoon is. Eerst heeft ze mij het huis uitgewerkt 
en nu wil ze me ook nog mijn kind afnemen.’ 

De mediator: ‘Een kind heeft een vader en een moeder nodig, daar heeft Victor recht op. Gelukkig 
heeft hij ze allebei. Daarnaast heeft een kind van 3 structuur nodig en een veilige omgeving om in op 
te groeien. Veilig is niet alleen zonder gevaren. In deze zin betekent veilig ook dat de ouders niet 
kwaad spreken over elkaar. Dat hoeft niet verbaal, ook de houding is 
hierin belangrijk. Dat laatste is soms maar moeilijk te verbergen, want we vinden zo snel iets en dat is 
ook vaak te zien, zonder er een woord wordt gesproken. Bijvoorbeeld dat de andere ouder het niet 
helemaal zo doet als de bedoeling is of dat, in dit geval Victor, als hij terugkomt of weggaat een andere 
houding heeft. Het hoort er allemaal bij. Wat is er nodig Liesbeth om in die 3 dagen de zorg aan Jack te 
laten? Is dat de regelmaat of structuur? Of zijn er andere zaken van belang?  



 
Wat kan jij vertellen Jack over de structuur als Victor bij jou is? Praat hier samen over. Het zal best wel 
anders gaan bij de één of de ander, maar is het ook echt niet goed? Spreek je zorg dan uit, maar denk 
ook mee hoe je het samen anders kunt doen, prettiger kunt maken voor Victor. Hier is Victor het 
meest bij gebaad. Het is heerlijk voor een kind om ouders te hebben die door middel van co-
ouderschap voor hem willen zorgen. Het is nog veel fijner als die ouders daarover ook samen kunnen 
praten en Victor’s geluk kunnen delen. 

  



 
‘Ik wil niet dat de nieuwe vriendin van mijn ex op onze kinderen past. Wat nu?’ 

Sandra en Paul maakten deel uit van een hechte groep vrienden, die is ontstaan toen ze allebei 
studeerden aan de Haagse Hogeschool. Doordat ze zo hecht met elkaar zijn, passen ze ook op elkaars 
kinderen. Na de scheiding blijft Paul hecht met de vrienden, terwijl Sandra wat meer afstand neemt 
van de groep. Paul valt dan ook nog regelmatig terug op de groep als het gaat om oppas van de 
kinderen. Sandra denkt dat Paul een relatie heeft met een van de vrouwen in die groep en ze wil niet 
dat zij op haar kinderen past, dan komt ze nog liever zelf. Volgens Paul is er geen sprake van een 
relatie. Hij heeft geen zin om steeds aan Sandra te moeten uitleggen waarom hij van huis is en met 
wie. 

Paul: ‘De vriendengroep bestaat al sinds onze studententijd. We hebben altijd contact gehouden en 
we kregen allemaal rond dezelfde periode kinderen. Omdat we bij elkaar in de buurt wonen, is het niet 
meer dan logisch dat we soms op elkaars kinderen passen. 

Na de scheiding heeft Sandra de groep min of meer verlaten. Niet dat de groep partij koos voor mij, zij 
liet zich gewoon niet meer zien. Ik ben gebleven en af en toe past een goede vriendin een avondje op 
mijn kinderen. Laatst belde Sandra heel boos op en eiste op hoge toon dat ik daarmee zou stoppen. Ze 
verweet me dat ik een relatie zou hebben met die vrouw. Nou, dat is echt onzin. Gertie en ik kunnen 
het goed met elkaar vinden en in een ver verleden is er weleens wat gebeurd, maar nu zijn we gewoon 
vrienden. Niet meer en niet minder. We kunnen goed met elkaar praten en bovendien klikt het heel 
goed tussen haar en de kinderen, dus wat is het probleem? 

Maar Sandra wil pertinent niet dat zij komt oppassen. Sterker nog, niemand van de groep mag van 
Sandra op de kinderen passen. Dan komt ze nog liever zelf, zei ze. Ik weet niet waarom ze zo fel 
reageerde, maar goed, ik heb haar een keer gevraagd. Dat heb ik geweten! Ik kreeg een compleet 
derdegraadsverhoor over me heen. Ze moest precies weten waar ik heen ging en met wie. Het was 
echt bizar. Ik heb geen zin om elke keer verantwoording te moeten afleggen als ik uitga.’ 

Sandra: ‘Paul heeft een relatie met Gertie. Hij zegt wel van niet, maar ik heb berichtjes op zijn mobiel 
gezien die je als gewone vrienden niet aan elkaar schrijft. Volgens mij was dat zelfs al aan de gang toen 
we nog getrouwd waren. Nu we gescheiden zijn, moet hij natuurlijk zelf weten wat hij doet, maar 
Gertie is… tja, wat zal ik zeggen? Ze is nogal flirterig. Ze kleedt zich uitdagend en draagt altijd zware 
make-up. En ze kan van die opmerkingen maken waardoor iedereen zich verschrikkelijk opgelaten 
voelt. 

Onze kinderen zijn nog jong, die begrijpen niet wat er gaande is, maar ze voelen het haarfijn aan. Dan 
zie je die vragende koppies en dan denk je: laat ze alsjeblieft nog even kind zijn. Door de scheiding zijn 
ze toch al kwetsbaarder. Ik wil niet dat ze Gertie met Paul zien flirten. Ik wil sowieso niet dat Gertie bij 
hen in de buurt komt. De situatie is al verwarrend genoeg voor ze. 

Ik heb aangeboden om zelf op de kinderen te passen als Paul uit wil. Ik vind het niet prettig om in het 
huis te komen waar we ooit als gezin woonden, maar als het niet anders kan, dan moet het maar. Om 
de spanning te breken, heb ik een praatje gemaakt met Paul, dat is toch niet zo gek? Ik vroeg gewoon 
belangstellend wat hij ging doen, en ja, misschien ook wel met wie. Hij mag afspreken met wie hij wil, 
maar ik wil wel weten wat er gaande is. Het gaat toch ook over mijn kinderen?’ 

De mediator: ‘Dus samengevat, jullie zijn gescheiden na een relatie die, zoals ik begrijp, sinds de 
studententijd al bestaat. Wat in ieder geval met zich meebrengt dat jullie verschillende levensfasen 
met elkaar zijn doorgegaan. Het samen zijn zonder kinderen en vervolgens samen een gezin vormen 
met de kinderen. Je bent dan op een bepaalde manier met elkaar vergroeid wat met zich mee kan 
brengen dat het ook moeilijk is om emotioneel of in je ‘denken over de ander’ je ex los te laten. En dan 
blijkt maar weer al te vaak dat dit weerslag heeft op zorg over de kinderen. Is dat in het belang van de 
kinderen? Nee. Die snappen hier geen hout van.  



 
Dus, wat kunnen jullie als ouders doen elkaar hierin los te laten. Bij Paul hoor ik al een vorm van 
loslaten tegenover Sandra, maar daarop volgt dan de vraag hoe jullie het gemakkelijker kunnen maken 
om ook de ander te helpen los te laten. 

Als je samen afspreekt dat ieder zich hiervoor moet inzetten, niet de verwachting bij de ander mag 
liggen en het niet gaat over de kinderen, dan kunnen jullie hier een goed gesprek over hebben en 
afspraken maken. Op die manier gaat het namelijk over wat er nog zit en wat het nu zo moeilijk maakt 
om je niet in het leven van de ander te mengen. Jullie zijn daar samen bij nodig. Het is een stukje 
afhechten van het einde van jullie relatie. Vervelend misschien of een taboe om dit te doen, maar het 
zal jullie samen verder helpen om als ouders samen op te trekken voor jullie kinderen. Daar hebben zij 
véél meer aan.’ 

  



 
‘Mijn ex verdient zwart bij. Wat nu?’ 

Paul en Jeanine zijn zes jaar geleden gescheiden. Omdat Paul veel in het buitenland is, wonen 
hun 4 kinderen grotendeels bij Jeanine. Paul betaalt alimentatie voor Jeanine, die niet werkt, 
en voor de kinderen. Maar onlangs vertelde een vriend hem dat Jeanine zwart werkt in een 
restaurant. Paul vraagt zich af of de kinderen daardoor niet tekortkomen en vindt het 
bovendien onzin om nog alimentatie voor Jeanine te betalen. 

Paul: ‘Ik dacht dat ik het allemaal goed geregeld had toen we uit elkaar gingen. De kinderen 
bleven bij Jeanine wonen en als ik een weekend thuis ben – ik moet vaak voor mijn werk naar 
het buitenland -, logeren ze bij mij. 

Omdat Jeanine niet zo sterk is, kan ze naast de zorg voor vier jonge kinderen geen betaalde 
baan aan. Daar heb ik begrip voor en daarom betaal ik zowel voor haar als voor de kinderen 
alimentatie. Het leek mij een eerlijke deal en ik heb er nooit klachten over gehad. 

Maar laatst vertelde een vriend dat hij had gezien dat Jeanine in een restaurant werkte. Zodra 
ik tijd had, heb ik Jeanine gebeld om om opheldering te vragen. Eerst ontkende ze, maar toen 
ik zei dat Maurice haar had gezien, gaf ze toe dat ze een bijbaantje had. Zwart. Ze zegt dat ze 
er amper iets mee verdient, net genoeg om oppas voor de kinderen te betalen. Maar ze werkt 
drie avonden per week en ik ken dat restaurant, ik weet dat ze daar flinke fooien geven. Dat 
doe ik zelf ook als ik daar met zakenrelaties eet. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze er niets 
aan overhoudt. Ergo: ze heeft een inkomen, zwart of niet, dat kan me niet schelen, en dus 
betaal ik ten onrechte alimentatie. 

Daarnaast ben ik erg benieuwd naar wie die oppas eigenlijk is? Is het wel goed voor de 
kinderen als ze 3 middagen in de week met een oppas zitten? Zulke jonge kinderen hebben 
hun moeder nodig.’ 

Jeanine: ‘De kinderen zijn nu 2, 3, 5 en 6 jaar oud en ik ben echt 24/7 met ze bezig. Ik zou ze 
niet willen missen hoor, zoals Paul, die ze soms maar twee dagen per maand ziet, dat zou ik 
niet kunnen. Maar ik heb er niet om gevraagd dat mijn echtgenoot er met een collega 
vandoor zou gaan. Ik heb er niet om gevraagd om alleenstaande moeder te worden, zeker niet 
van vier kinderen. Ik heb een universitaire opleiding en ik was altijd van plan om verder te 
gaan in de wetenschap. Toen kwam ik Paul tegen en voordat we het wisten waren er vier 
kinderen. Paul was vaak van huis voor zijn werk, maar als hij er was, hadden we regelmatig 
etentjes met zakenrelaties of vrienden. Die contacten zijn na de scheiding allemaal 
weggevallen en op een gegeven moment begon ik me behoorlijk eenzaam te voelen. 

Dus toen een buurvrouw me vertelde dat ze in dat restaurant serveersters zochten, heb ik dat 
met twee handen aangegrepen. De horeca verdient niet best, ook niet met de fooien erbij, 
maar dat kan me niet schelen. Het is genoeg om de kinderoppas te betalen, dan ben ik even 
van huis en omringd met volwassen mensen. 

Paul moest zo nodig bij ons weg en hij had zogenaamd geen ‘ruimte’ om voor de kinderen te 
zorgen. Dat ik die verantwoordelijkheid op me heb genomen, wil niet zeggen dat ik er geen 
privéleven op na mag houden. Wie denkt hij wel niet dat hij is om mijn kwaliteiten als moeder 
te veroordelen!’ 

De mediator: ‘Jullie verhaal is een goed voorbeeld van een discussie die ontstaat als je niet 
voldoende op de hoogte bent van elkaars doen en laten. Paul betaalt maandelijks alimentatie. 



 

Daar is op zichzelf niets mis mee. En het kan ook zomaar zijn dat Jeanine technisch gesproken 
met een paar uur werk niets op de alimentatie hoeft in te leveren. Uit de woorden van Paul 
maak ik op dat het voor hem geen probleem is om voor de zorg van de kinderen te betalen. 
Jeanine vindt het ook heerlijk om voor de kinderen te zorgen, dus lijkt het Paul ook logisch om 
haar te betalen. Tegelijkertijd mist Jeanine ook iets.  



 

Contact met mensen en misschien wel het gevoel gewaardeerd te worden. Daarvoor heeft zij 
een oplossing gevonden die naar haar mening past bij de zorg die zij ook wil geven aan de 
kinderen. Kunnen jullie elkaar daar in vertrouwen? Kan jij, Paul, de controle loslaten? En kan 
jij, Jeanine, Paul wat meer transparantie geven over je bedoelingen? Dat allebei uitleggen aan 
elkaar helpt in het vertrouwen in elkaar als ouders, daar hebben de kinderen altijd voordeel 
aan!’ 
  



 
‘Mijn ex stuurt de alimentatie rechtstreeks naar onze zoon. Wat nu?’ 

Carl en Jane zijn 8 jaar geleden gescheiden. Carl betaalt alleen alimentatie voor hun zoon Richie. Met 
haar baantje als doktersassistent kan Jane de eindjes net aan elkaar knopen. Sinds zijn 18de verjaardag 
ontvangt Richie zijn alimentatie echter op zijn eigen rekening en hij weigert kostgeld te betalen. Jane’s 
financiële problemen stapelen zich op. Ze zegt dat Carl het alleen gedaan heeft om haar te pesten. 

Jane: ‘Toen Carl 8 jaar geleden bij me wegging, bleef Richie bij mij wonen. Dat was praktischer omdat 
Carl vaak in het buitenland zit, en Richie vroeg er ook zelf om. We hebben toen afgesproken dat Carl 
alimentatie zou betalen voor Richie en dat ik een baan zou zoeken om mezelf te onderhouden. Dat is 
gelukt: ik werk 4 ochtenden per week als doktersassistent en samen met de alimentatie voor Richie 
hebben we net genoeg voor de huur en om van te leven. Maar vakantie bijvoorbeeld, zit er niet in. 

Nu werd Richie onlangs 18 en bij wijze van verjaardagscadeau, zo bracht Carl het, krijgt hij zijn 
alimentatie voortaan op zijn eigen rekening gestort. Tegen mij zei Carl dat het te maken had met 
verantwoordelijkheid leren dragen. Nou, daar ben ik mooi klaar mee. Want toen ik tegen Richie zei dat 
hij dan voortaan kostgeld moest betalen, zei hij dat dat niet de bedoeling was. “Papa, wil dat ik er mijn 
motorrijlessen van betaal”. 

Ik begrijp niet wat dat met verantwoordelijkheid dragen te maken heeft en daarnaast, zonder Richie’s 
alimentatie kan ik de eindjes gewoon niet aan elkaar knopen. 

Ik ben zo boos dat Carl dit doet, onder het mom van verantwoordelijkheid leren nota bene. Terwijl hij 
zelf nooit enige verantwoordelijkheid voor zijn zoon heeft genomen. Hij doet het gewoon om mij te 
pesten. Maar als er geen oplossing komt, staan Richie en ik binnenkort op straat.’ 

Carl: ‘Richie praat al sinds hij een kleuter is over motoren en hij is er even gepassioneerd over als ik. 
We maken regelmatig een ritje op mijn motor. Ik heb Richie al een paar motorrijlessen gegeven en 
binnenkort gaat hij op voor het theorie-examen. Als hij zijn praktijkexamen heeft gehaald, koop ik een 
motor voor hem. Kunnen we samen gaan toeren. 

Jane weet niets van onze hobby en dat gaat haar ook niets aan. Dit is iets tussen Richie en mij. Ze 
maakt zich alleen maar druk over de veiligheid, maar daar letten we heus wel op. Ik wil mijn zoon 
gewoon iets van de vrijheid, die kick van het motorrijden meegeven. Zijn moeder houdt hem vreselijk 
kort wat dat betreft. 

Ik stop Richie regelmatig iets extra’s toe en ik neem hem ook twee of drie keer per jaar mee op 
vakantie. Dan gaan we klimmen of jetskiën, van die dingen. Ik heb een goed inkomen, dus dat gaat 
gemakkelijk. 

Ik weet dat Jane het financieel niet breed heeft, maar het is toch van de zotte dat ze de alimentatie 
van haar zoon gebruikt om de huur te betalen. Het is toch haar huis? Ik ben het wel een beetje zat om 
haar nog steeds te onderhouden. Laat ze maar wat meer gaan werken. 

Daarom vond ik het wel een mooi gebaar om Richie op zijn 18de verjaardag zelf het beheer over zijn 
alimentatie te geven. Als Jane niet meer voor Richie kan zorgen, zoals ze beweert, nou, dan komt-ie 
gewoon bij mij wonen.’ 

De mediator: ‘Eerst even wat uitleg bij de kinderalimentatie. Het bedrag dat Carl aan Jane betaald als 
vergoeding voor de kosten van Richie omvat meer dan alleen de boodschappen. Ook een stukje huur 
en andere vaste lasten. De kosten waarvoor je bijvoorbeeld kostgeld in rekening zou kunnen brengen, 
wat het geval kan zijn als Richie zou werken. Er is een grens te trekken tot wanneer de alimentatie aan 
de ouder betaald moet worden. Zolang een kind geen inkomen heeft, studeert en thuis woont is de 
andere oudere verplicht om de kinderalimentatie door te betalen.  



 
Tot zover het juridische aspect. Blijkbaar speelt er wat meer en heeft Carl dit moment afgewacht. Het 
zou raadzaam zijn afspraken te maken samen over een overgang tot wanneer Carl kosten voor Richie 
vergoed. Richie kan hierin best betrokken worden gezien zijn leeftijd. Het gaat uiteindelijk niet zozeer 
om wat juridisch verplicht is. In een gesprek kunnen jullie met elkaar bespreken voor welke kosten 
jullie als ouders nog komen te staan in de komende jaren en wie wat daarin vergoedt. Zo wordt ook 
zichtbaar hoeveel geld ieder uitgeeft en hoe zich dat verhoudt tot jullie inkomsten. Probeer elkaar niet 
af te troeven. Bekijk het als een nieuwe fase. En hoe blijft het reëel voor jullie alle drie. Zorgplicht blijft 
tot 21 jaar zolang Richie studeert, dat is een gegeven. Hoe dat wordt ingevuld kan variëren, dus 
bespreek wat voor jullie én Richie het beste werkt. 

  



 
‘Mijn partner is egocentrisch, onvolwassen en gestoord!’  

Janneke heeft een extreme en soms kwaadaardige persoonlijkheid, maar in Pauls ogen kon ze 
tot voor kort geen kwaad doen. Sinds de geboorte van hun zoon kijkt hij echter met andere 
ogen naar zijn vrouw. Hij is bang dat haar woedeaanvallen en wispelturigheid slecht zijn voor 
het kind. Toen hij daar met Janneke over wilde praten, rende ze woedend het huis uit en liet 3 
dagen niets van zich horen. 
 
Paul: 
‘In het begin was het leven met Janneke één groot avontuur. Ik was zo verliefd, het leek wel 
een verslaving. Ik zag wel dat ze soms erg ver gaat in dingen en dat ze, als ze haar zin niet 
krijgt, heel onaardig wordt. Dan draait ze als een blad aan de boom om en gaat schelden of 
met dingen gooien. Als je verliefd bent, dan accepteer je denk ik meer, dus ik wrong mij in 
duizend bochten om haar weer gunstig te stemmen. Ze trok al snel bij mij in en tja, binnen 
een maand was ze zwanger. Een 3 maanden geleden werd Gregory geboren en toen ik zag 
hoe ze naar dat kleine jochie keek, begon ik voor het eerst aan haar te twijfelen. Ik zag totaal 
geen liefde en geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel. Mijn constateringen werden 
bevestigd. Volgens de buurvrouw laat ze Gregory urenlang huilen en soms scheldt ze hem 
helemaal verrot. Schelden op een kind van een paar maanden oud??? Dat doe je toch niet. 
Anderzijds naait ze prachtige kleertjes voor hem en loopt ze eindeloos met hem in haar armen 
door het huis. 
 
Toen ik met haar het gesprek wilde aangaan over haar verantwoordelijkheidsgevoel, voelde ze 
zich kennelijk aangevallen. Zonder verdere uitleg heeft ze haar spullen gepakt en is drie dagen 
weggebleven. Drie dagen! 
 
Toen vielen bij mij de schellen van de ogen. Alles wat ik ooit leuk aan haar vond, stelt opeens 
niets meer voor. Ze is gewoon heel erg onvolwassen, egocentrisch en eigenlijk gewoon 
gestoord. Welke moeder laat haar kind nou achter omdat ze haar zin niet krijgt? Ik ben bang 
dat ze Gregory iets zal aandoen en daarom wil ik hem zo snel mogelijk bij haar vandaan halen. 
Mijn ouders willen wel tijdelijk voor hem zorgen, maar ik weet niet hoe ik dat aan Janneke 
moet vertellen. Misschien moet ik hem gewoon meenemen en niet meer terugbrengen.’ 
 
Janneke: 
‘Paul is zo burgerlijk. Hij is echt van de regeltjes. Nou, ik wil gewoon van het leven genieten. 
Daar heeft de komst van mijn kind niets aan veranderd. Ik wil me best aanpassen, maar alleen 
als ik er de zin van inzie. Paul zit zo vast in allerlei dingen die echt niet belangrijk zijn. Wat 
maakt het nou uit als dat kind een poosje met een vieze luier ligt te huilen? Daar krijgt hij echt 
geen trauma’s van, hoor. 
Toen ik Paul leerde kennen was ik een beetje dakloos. Dus het was heel fijn dat ik bij hem kon 
intrekken. Die zwangerschap was niet gepland en eigenlijk wilde ik een abortus. Maar dat 
wilde Paul niet en ach, ik was ook wel benieuwd naar het moederschap. De pech is dat 
Gregory een moeilijke baby is. Hij huilt erg veel. Volgens mijn vriendinnen huilt hij echt 
abnormaal veel. Dus soms rook ik buiten even een sjekkie om tot rust te komen. Roken doe ik 
ook speciaal voor Gregory buiten, dus ik hou best rekening met hem. 
 
Paul vindt dat ik altijd voor Gregory moet klaarstaan en hem bij elke kik moet oppakken. Ja, hij 
heeft makkelijk praten, hij werkt de hele dag. Toen hij een paar weken terug weer begon te 
zeuren, ben ik weggelopen. Heel even kon ik het gejank van de baby en het gezeur van Paul 
niet meer aanhoren. Dus heb ik een time-out gepakt en ben ik even gaan chillen. Sinds ik 
terug ben, doet Paul raar. Hij is zo kil. Zo ken ik hem helemaal niet. Ik bedoel, hij heeft ook 



 

hele leuke kanten: hij is lief en zorgzaam en door en door betrouwbaar. Ik denk dat ik iets 
romantisch voor vanavond ga organiseren. Want als hij zo serieus is, vind ik er ook niks aan.’ 
 
De mediator: 
‘Beste Paul en Janneke, het lijkt of jullie de situatie onderschatten. Gregory is jullie zoon en 
jullie dragen samen de verantwoording voor de zorg. In de antwoorden die jullie ieder geven 
is er een groot verschil van inzicht in wat er speelt.  
Nu jullie van elkaar lezen wat je vindt is er hoop ik de erkenning die nodig is om om de tafel te 
gaan en in gesprek te gaan met elkaar. Als dat niet op korte termijn gebeurt dan zou het 
zomaar zo kunnen zijn dat het uitloopt op een grote escalatie waar jullie niet samen 
uitkomen. 
 
In zo’n situatie komen partijen om de hoek die jullie verplicht gaan helpen met het 
ouderschap. Pak de gelegenheid nu aan door met elkaar te praten over jullie rollen als ouder. 
Welke verwachtingen heb je van elkaar? Spreek uit welke ruimte je nodig hebt om het 
ouderschap goed in te vullen. Wat vind je belangrijk in de zorg en opvoeding voor Gregory? 
Uiteraard zal dit gesprek niet zonder discussie verlopen, dus de vraag is of jullie dit samen 
kunnen oplossen. Jullie kunnen ervoor kiezen om een mediator het gesprek te laten 
begeleiden. Die kan helpen om ieder onder woorden te laten brengen wat je belangrijk vindt 
én naar elkaar te laten luisteren. Anders blijven jullie tegen elkaar praten in plaats van met 
elkaar en daar zal Gregory niet veel baat bij hebben. Leg vooral ook op tafel wat jullie niet zint. 
Uiteindelijk is het de vraag of jullie de verschillen van elkaar kunnen accepteren of bijstellen. 
 
Doe er wat aan, Gregory is te jong om als ouders ruzie te blijven maken. 
  



 
‘Mijn eigen dochter heeft mij verraden! Hoe ga ik hier mee om?’ 

In de loop van hun huwelijk zijn Elly en Guido elkaar een beetje uit het oog verloren. Guido 
gaat helemaal op in zijn waterscooter, terwijl Elly diepe gevoelens ontwikkelt voor de partner 
van haar vriendin. Als die affaire tijdens een gezamenlijke vakantie van beide gezinnen aan 
het licht komt, barst de bom. Hoewel Elly door alle commotie is gaan beseffen dat Guido 
degene is van wie ze houdt, heeft Guido alle vertrouwen in hun huwelijk verloren. 
Elly: ‘Vanaf het eerste moment voelde ik me aangetrokken tot Frank, de partner van mijn 
beste vriendin Liesbeth. Eerst probeerde ik dat te negeren, maar toen ik ontdekte dat de 
spanning wederzijds was, kon ik mezelf niet langer voor de gek houden. Om te onderzoeken 
wat we voor elkaar voelden, besloten Frank en ik onze partners voor te stellen om met beide 
gezinnen op vakantie te gaan. Dan konden we zonder argwaan te wekken tijd met elkaar 
doorbrengen. 
In die vakantie hebben we een paar keer gezoend en een keer gevreeën, en dat was best 
lekker. Tegelijkertijd besefte ik meteen dat het vooral om de spanning ging en om het feit dat 
Frank zoveel aandacht had voor mij. Ik hield van Guido, dat werd me wel duidelijk. Ik heb dat 
direct aan Frank geappt, maar hij smeekte om het niet direct op te geven, want zo’n vakantie 
is maar kort en we hadden toch niet helemaal de vrijheid om het echt te ervaren. Daar had hij 
misschien wel gelijk in, maar ik wist dat ik dit niet meer wilde. Er waren heel wat appjes voor 
nodig voordat hij kon accepteren dat het voorbij was. 

Ik richtte me verder op Guido en de kinderen en dat voelde heel goed. Totdat Frederiek, onze oudste 
van 14, de appjes op mijn mobiel ontdekte. Zonder met mij te overleggen liet ze deze aan Guido zien. 
Die was zo kwaad dat hij meteen vertrok, met de kinderen. Sindsdien logeer ik bij mijn ouders. We 
hebben nog een keer geprobeerd om het uit te praten, maar dat eindigde met een knallende ruzie. 
Frederiek heeft ook gebeld, maar die hoef ik voorlopig niet meer te zien. Ik vergeef haar nooit dat ze 
me heeft verraden.’ 

Guido: ‘Achteraf gezien was er al een hele tijd afstand tussen Elly en mij, maar dat had ik niet door. 
Sinds ik 3 jaar geleden een waterscooter heb gekocht, ben ik ook vaak op het water te vinden. 
Misschien wel te vaak en had ik meer tijd aan Elly moeten besteden. Maar dat varen is zo gaaf! Dus 
toen Elly voorstelde om met Liesbeth en Frank naar Zeeland te gaan, zei ik direct ja. Lekker veel water 
daar. Ik had het uitstekend naar mijn zin en ik dacht dat Elly en de kids zich ook vermaakten. Ik had 
geen moment in de gaten dat mijn relatie in gevaar was. Dus toen Frederiek me die appjes liet zien, 
kon ik mijn ogen niet geloven. Ik moest echt even omschakelen. Die avond heb ik Elly en Frank 
geobserveerd en toen merkte ik dat er inderdaad iets speelde. 

Eerst ontkende Elly alles en daarna werd ze nota bene boos op Frederiek! Nou, toen was het wel 
duidelijk. Ik ben direct vertrokken. De volgende dag belde Elly op, maar ik kon haar stemgeluid niet 
verdragen. Sindsdien hebben we elkaar niet meer gesproken. De klap kwam zo hard aan dat ik heb 
besloten om naar een psycholoog te gaan, want er is niet echt iemand in mijn omgeving waar ik dit 
uitgebreid mee ga bespreken. Maar ik had wel behoefte aan hulp, een luisterend oor en een advies. 
Heel even was ik de weg kwijt. Door de gesprekken met de psycholoog kwam het besef dat ik vooral 
gekwetst ben door het feit dat Elly mij als een soort reserve achter de hand hield, voor als het met 
Frank niets zou worden. Elly ziet dat niet zo, “Ik heb toch voor jou gekozen?”, zegt ze. Daar kan ik niks 
mee, het vertrouwen is weg en kan wat mij betreft ook niet meer hersteld worden.’ 

De mediator: ‘Jullie gezin is in een orkaan terechtgekomen. Er is een situatie voor en na het uitkomen 
van de affaire tussen Elly en Frank. Slachtoffer en dader, vragen over het ‘waarom’, woede en verdriet. 
Als partners is er veel moed, inzet en tijd nodig om deze orkaan te overleven. Dat is allemaal waar, 
maar dan is er ook nog Frederiek die op 14-jarige leeftijd een hoofdrol toegedicht heeft gekregen. 
Welke zorg gaat er naar haar op dit moment? Wees blij dat zij direct naar één van jullie is gestapt en 
dat zij het niet als een geheim bij zich heeft gedragen. Verraden door je dochter? Wat heeft zij ervaren 
toen zij het las? Wat ging er door haar heen? Voor welk dilemma heeft zij gestaan voor haar ouders? 



 
Diep triest dat dit is gebeurd. Zij heeft jullie bescherming keihard nodig. Jullie andere kinderen 
overigens ook. Het treft kinderen heel hard als ouders op deze manier in een conflict komen. 

En wat kunnen jullie samen verder? Is er ruimte voor de woede van Guido? En wat doet Elly met haar 
vragen? Hier is wel hulp bij nodig. Of het nu gaat om het maken van afspraken om uit elkaar te gaan of 
om te onderzoeken of de relatie kan worden voortgezet. En, ik zeg het nog maar eens, let op 
Frederiek! 

  



 
‘Ik wil niet dat hij mijn ongeboren kind erkent, wat nu?’ 

 
Raffy en Janneke zijn al jaren sekspartners, tot beider tevredenheid. Maar sinds Janneke 
zwanger is, lopen de verwachtingen uiteen. Raffy droomt van zijn nieuwe gezinnetje. Hij kan 
niet wachten tot hij zijn kind in zijn armen kan houden. Janneke wil het kind alleen opvoeden. 
Als Raffy dat niet accepteert, wil ze hem niet meer zien. 
Janneke: ‘Raffy en ik hebben geen relatie, we kennen elkaar alleen van het uitgaan. We 
komen elkaar eigenlijk elk weekend wel ergens tegen en dan blijven we meestal bij elkaar 
slapen, in seksueel opzicht klikt het prima tussen ons. Maar verder hebben we werkelijk niets 
gemeenschappelijk. 

Een half jaar geleden ontdekte ik dat ik zwanger was. Na de eerste schok besloot ik het kind te houden. 
Ik ben de jongste niet meer, dus misschien is dit mijn laatste kans. Hoewel ik zeker weet dat het van 
Raffy is, heb ik hem in eerste instantie niets verteld. Raffy is heel avontuurlijk, eigenlijk is hij gewoon 
knettergek: champagne om 3 uur ’s nachts op het puntje van de pier bij IJmuiden, dat soort werk. 
Maar als partner is hij hopeloos en als vader lijkt hij me totaal ongeschikt. Hij fladdert van baantje naar 
baantje en het zou me niets verbazen als hij er nog drie vriendinnen op na houdt. Nou, zulk soort 
relaties, daar heb ik mijn buik van vol. Dit kind voed ik alleen op. 

Ik wil ook pertinent niet dat hij het erkent. Hij heeft geen enkel recht want we zijn niet getrouwd of zo. 
Ik heb gezegd dat ik niet wil dat hij zich met ons bemoeit, maar dat accepteert hij niet. Laatst kwam hij 
toch weer met een tas kleertjes aanzetten. Toen heb ik gezegd dat ik hem niet meer wil zien, maar hij 
blijft me bellen. Misschien moet ik wel naar een andere stad verhuizen. Anders kom ik nooit van hem 
af.’ 

Raffy: ‘Janneke doet net of ik er niets mee te maken heb, alsof ik alleen op het knopje mocht drukken 
en me er verder niet mee mag bemoeien. Nee dan zij, zij draagt het kind negen maanden in haar buik. 
Blijkbaar heb je dan pas recht van spreken. 

Maar het is toch ook mijn kind? Mijn vlees en bloed? 

Ik ben opgegroeid met het idee dat een kind een vader en een moeder nodig heeft. Mijn vader is er al 
voor mijn geboorte vandoor gegaan en hoewel ik hem nooit ontmoet heb, heb ik hem altijd gemist, 
nog steeds. Mijn moeder moest hard werken en ze had daardoor weinig tijd voor mij. Ik wil niet dat 
mijn kind hetzelfde moet meemaken. Janneke doet daar heel makkelijk over, maar ze weet niet waar 
ze het over heeft. Haar ouders zijn nog bij elkaar. 

Het liefst zou ik met Janneke trouwen en een gezin met haar en ons kind vormen. Natuurlijk hebben 
we niet echt voor elkaar gekozen, maar we zijn nu samen verantwoordelijk voor ons kind en die 
verantwoordelijkheid wil ik graag op me nemen. 

Een vriend van me staat op de markt, ik help hem wel eens. Hij zou rondvragen of ik daar misschien 
ook een plekkie kan krijgen, ik vind wel een handeltje. Dan kan ik mijn gezin onderhouden en kan 
Janneke alle aandacht aan ons kind geven. 

Eerlijk gezegd verheug ik me er enorm op, een eigen gezin! Ik had nooit gedacht dat mij dat ten deel 
zou vallen.’ 

De mediator: ‘Net als bij veel andere vragen van lezers, vraag ik mij ook bij jullie af: ‘Hebben jullie met 
elkaar gesproken over de invulling van het ouderschap?’. 

Misschien dat als jullie elkaars verhalen lezen er een idee gaat ontstaan over hoe de gevoelens of de 
zorgen liggen bij de ander. Bij jullie beiden is het moeder en vadergevoel in ieder geval krachtig 



 
geworden, klopt dat? Voor het kindje dat gaat komen is het belangrijk dat jullie goed kunnen uitpraten 
met elkaar hoe de invulling van het ouderschap wordt.   



 
Bij hem of haar komen straks de vragen waarom de dingen zo zijn zoals ze dan zijn, vooral over de 
ouders. Geeft Raffy een antwoord op je zorg, Janneke, als hij een invulling geeft aan de manier waarop 
hij zijn verantwoording wil laten blijken? En, kun jij begrip hebben voor de twijfels van Janneke, Raffy? 
Het is waardevol als jullie elkaar horen en een beetje kunnen invoelen wat de ander bedoelt. Dan volgt 
de rest ook wel hoewel dat misschien niet helemaal is wat ieder van jullie nu voor ogen heeft. Vanaf 
het moment dat jullie het geduld kunnen opbrengen om naar elkaar te luisteren, ontstaat er enigszins 
vertrouwen. Daarmee kan je aan de slag en komen de oplossingen bovendrijven. Let maar op. Het gaat 
niet vanzelf, maar met een beetje moeite gaat jullie kindje net zo’n mooie toekomst tegemoet als die 
ieder van jullie hem of haar nu gunt! 

  



 
‘Ik vind niet dat mijn dochter een beugel nodig heeft, mijn ex-man vindt van wel. Wat nu?’ 

 
Michael wil zijn dochter Mabel naar een orthodontist sturen voor een beugel. Haar gebit is te 
klein en als er niets gebeurt, wordt het later erg lelijk. Zijn ex-vrouw Gina is ertegen. Mabel is 
mooi zoals ze is en ze mag niet het gevoel krijgen dat er iets aan haar mankeert. Of speelt er 
iets anders? 

Gina: ‘Michael, mijn ex, is een echte snob. Hij doet alles om indruk te maken op zijn vrienden. Sinds 
onze scheiding heeft hij aan de lopende band vriendinnetjes, allemaal gefacelifte blondjes, allemaal 
uiterlijk zonder hersens. Maar hij kan zijn ogen niet van ze afhouden. “Kijk eens wat ik heb veroverd,” 
hoor je hem denken. Voor onze dochter Mabel koopt hij altijd de duurste kleren, waar ze zich 
vervolgens amper in mag bewegen omdat ze anders vuil worden. Sinds kort geeft een van die “dames” 
Mabel celloles, ook zo hip. Maar volgens mij vindt ze er niets aan. Op de dagen dat ze bij mij is hoor ik 
haar tenminste nooit studeren, en van mij hoeft dat ook niet. 

Maar goed, daar gaat het niet om. Laatste belde Michael op om te vertellen dat Mabel een beugel 
moet. Een bevriende orthodontist had gezegd dat haar gebit er ‘abominabel’ uitzag – dat woord 
gebruikte hij echt! – en dat haar tanden onmiddellijk rechtgetrokken moesten worden omdat ze er 
anders haar hele leven last van zou houden. 

Ik vind Mabels gebit prima. Het is niet perfect – mijn tanden staan ook niet allemaal recht – maar het is 
mooi genoeg. Ik wil haar niet het idee geven dat er iets mis is met haar. Bovendien is een beugel een 
hele belasting. 

Michael zegt dat hij de beslissing over de beugel in zijn eentje mag nemen omdat in het 
ouderschapsplan staat dat hij verantwoordelijk is voor Mabels gebit. Maar dat is gewoon een 
praktische afspraak, zodat we het niet vergeten. Dat wil toch niet zeggen dat ik geen inspraak heb?’ 

Michael: ‘Ik ben wel geschrokken van de uitspraken van mijn vriend. Hij zei dat Mabels gebit er nu 
weliswaar nog redelijk uitziet, maar dat haar kaak te smal is voor een compleet gebit. Als haar tanden 
en kiezen groter worden, zullen ze alle kanten op gaan staan. En dat is echt geen gezicht. Mabel is een 
meisje en die moeten er toch een beetje mooi uitzien. Voor een man is dat minder belangrijk, maar 
vrouwen hechten daaraan. Daarom wil ik dat Mabel zo snel mogelijk een beugel krijgt. 

Ik snap niet dat Gina daar iets op tegen heeft. Zij wil toch ook het beste voor Mabel? Het lijkt wel of ze 
jaloers is op de aandacht die ik aan Mabel besteedt. Laatst toen ik Mabel kwam ophalen, zat mijn 
vriendin Francesca toevallig ook in de auto. Gina zag haar, maar deed net of ze haar niet zag. Later 
stuurde ze me allemaal appjes, dat Francesca er ordinair uitzag en dat ze niet begreep dat ik voor zulke 
snollen viel. Maar Francesca is een intelligente vrouw met hele interessante hobby’s. Ze is veel 
boeiender dan Gina en bovendien heel aardig voor Mabel. Ze leert haar cello spelen op een van haar 
eigen instrumenten! Mabel vindt het hartstikke leuk, maar als ze bij Gina is, schijnt ze niet te mogen 
studeren. Telkens als Mabel haar cello pakt, zet Gina de radio hard en roept ze dat Mabel moet komen 
dansen. Mabel is hartstikke loyaal, dus die legt de cello opzij. Maar dat is toch kinderachtig van Gina?’ 

De mediator: ‘Wat zijn jullie fijne ouders! En dat bedoel ik niet sarcastisch. Alleen jammer dat jullie 
elkaar zorg voor Mabel niet kunnen delen. Gina vertelt dat zij het belangrijk vindt 

dat Mabel zich goed mag voelen bij hoe zij is. En Michael is bezorgd geraakt over de staat van het gebit 
van Mabel. Prachtig toch hoe jullie samen eigenlijk een mooie balans vormen voor Mabel. Heel lastig 
dat er nog oud zeer in de weg staat over jullie samen. Nu komt de keuze: willen jullie aan de slag met 
elkaar over het oud zeer óf willen jullie verandering in jullie samenwerking als ouders. Beiden kunnen 
helpen, het is aan jullie. Als je maar kiest want stilstand is achteruitgang en dat maakt het voor Gina 
niet gemakkelijker. Waar ik dat uit opmaak? Haar verschil in houding over de cello bij de één of bij de 
ander bijvoorbeeld. Het is niet gezegd dat ze het fijner vindt om het instrument wel of niet te 
bespelen. Ze houdt in ieder geval wel rekening met de gemoedstoestand van ieder van jullie. Hoe die 



 
ook is. Zouden jullie willen beginnen met een sessie om het samen alleen over Gina te hebben? Dus 
niet over jullie zelf? Bepaal dan meteen de drie belangrijkste onderwerpen die jullie op een vaste dag 
iedere maand willen bespreken voor Gina. Ik hoop dat jullie hiermee verder komen. 

  



 
‘Mijn ex vraagt steeds extra bijdragen voor onze dochter. Wat nu?’ 

 
De 16-jarige Valerie gaat met haar klas naar Rome en dat kost een hoop geld. Harco betaalt 
zijn ex Gerlinde alimentatie en hij vindt dat Gerlinde Valerie’s reis daar maar van moet 
betalen. Een extra bijdrage zit er met zijn bescheiden inkomen echt niet in. Gerlinde vindt het 
erg belangrijk dat het haar dochter aan niets ontbreekt en daarom werkt ze fulltime. Ze vindt 
dat Harco maar eens moet stoppen met de kunstschilder uithangen, zodat hij ook een 
normale baan kan zoeken. 

Harco: ‘Laatst kreeg ik een mailtje van mijn ex Gerlinde. Ze schreef dat onze dochter Valerie dit jaar 
met school naar Rome gaat en of ik de helft van de kosten maar wil betalen. Dat doet ze wel vaker: 
vragen, nee eisen, dat ik meebetaal aan een uitje of hobby van Valerie. Ik heb teruggeschreven dat ik 
al alimentatie betaal en dat ze het daarmee moet doen. 

Er speelt nog iets anders. Gerlinde heeft een riant inkomen, veel meer dan ik, en ik vind dat ze Valerie 
erg verwent. Dure merkkleren, driemaal per jaar op vakantie naar Bali, Curaçao, New York. Daarnaast 
mag Valerie de ene na de andere sport proberen, en elke keer krijgt ze een compleet nieuwe 
uitrusting. Sinds kort is ze lid van een duikvereniging. Nou, dat kost wat. En alles nieuw, hè. Volgens 
Gerlinde is alleen het beste goed genoeg voor Valerie. 

Dat baart me zorgen. Ik vind het ook belangrijk dat Valerie leert om met weinig toe te kunnen, dat 
tweedehands spullen ook goed zijn, zeker als ze, zoals met dat duiken, nog niet weet of ze ermee 
verder wil. Maar als ik dat bij Gerlinde aansnij, draait het altijd uit op ruzie. 

Anderzijds wil ik ook niet dat Valerie de dupe wordt, ik wil niet dat ze tussen twee vuren komt te 
zitten. Dus komt het er telkens weer op neer dat ik toch betaal. Gerlinde weet dat ik het niet zo breed 
heb. Soms heb ik het gevoel dat ze me expres op kosten jaagt.’ 

Gerlinde: ‘Harco heeft gemakkelijk praten. Valerie is alleen het weekend bij hem en dan gaan ze echt 
geen kleren kopen. Ik geloof sowieso niet dat hij ooit iets voor haar koopt. Als hij met haar op vakantie 
gaat, gaan ze kamperen. Dat is niks voor Valerie, maar daar houdt Harco geen rekening mee. Hij wil 
alles op een koopje. Laatst stelde hij voor dat ik een tweedehands duikpak voor haar zou kopen. Moet 
je je voorstellen! Omdat hij zo nodig back to basic wil, moet zijn dochter dat ook maar doen. 

Ik heb een hele armoedige jeugd gehad. Er was nooit geld en daardoor kon ik vaak niet meedoen. Ik 
heb me erg eenzaam gevoeld en dat gun ik echt niemand. Ik wil niet dat Valerie dat ooit hoeft mee te 
maken. Harco roept altijd dat hij niet meer kan betalen, maar daar kiest hij zelf voor. Hij moet zo nodig 
de kunstschilder uithangen. Nou, er is niet veel animo voor zijn werk, dus wat verbeeldt hij zich 
eigenlijk? Beetje artistiekerig zitten doen terwijl hij het tegenover Valerie en mij laat laat afweten. 

De alimentatie die hij betaalt, is nog niet eens voldoende om toiletpapier van te kopen. Alles wat 
Valerie nodig heeft, komt uit mijn portemonnee. En daar werk ik hard voor. Dat doe ik graag voor haar, 
maar als er eens iets extra’s is, zoals zo’n schoolreisje, vind ik dat Harco best iets mag bijdragen. De 
hele klas gaat mee en ik wil pertinent niet dat Valerie moet afzeggen omdat haar vader geen geld 
heeft.’ 

De mediator: ‘De hoogte van de kinderalimentatie wordt bepaald op basis van inkomsten en de 
hoeveelheid zorg die ieder van jullie verleent. Aan de hand van onderzoek zijn normbedragen 
opgesteld die bij jullie gezamenlijke inkomen horen, van het moment dat jullie nog samen waren. Die 
normbedragen kunnen uiteraard afwijken van wat jullie Valerie willen geven of wat jullie nodig vinden 
voor haar ontwikkeling. 

Nu begrijp ik uit Gerlinde haar verhaal dat Harco een laag inkomen heeft. Bij mij komt dan de vraag op 
of dat altijd al zo was. En aansluitend daarop hoe deden jullie dat toen? Er zijn een aantal verschillende 



 
afspraken te maken. Om ervoor te zorgen dat Gerlinde niet voor iedere extra post bij Harco hoeft aan 
te kloppen kunnen jullie een rijtje opstellen van de kosten in het komende kwartaal of halfjaar. 

Voor een kamp of werkweek is een jaar ook mogelijk. Wat vinden jullie van die uitgaven voor Valerie? 
Wordt zij er beter van? Hebben jullie het er voor over? Als je dit samen bespreekt heeft dat 2 
voordelen: de eerste is dat jullie allebei invloed uitoefenen op bepaalde uitgaven. Gerlinde is ook niet 
meer alleen verantwoordelijk, Harco beslist mee. Het tweede voordeel is dat Valerie ziet dat jullie 
samen communiceren, over haar. Dat geeft haar een veilig gevoel, want wat is er fijner voor een kind 
dan haar ouders op een goede manier te zien communiceren! 

  



 
‘Ik moet mijn ex redden. Maar hoe?!’ 

 
Tiffany heeft Glenn verlaten voor een ander, maar Glenn gelooft niet dat ze het echt meent. 
Ze is al vaker bij hem weggegaan en uiteindelijk kwam ze altijd weer bij hem terug. Daar kan 
Glenn deze keer echter niet op wachten. Maurice, met wie ze nu is, is een hele agressieve 
vent die zijn vorige vriendin zelfs het ziekenhuis in heeft geslagen. Glenn is vastbesloten om 
Tiffany te redden voordat ze gewond raakt, of nog erger. 
Glenn: ‘Tiffany weet niet wat ze wil. Drie weken geleden heeft ze me verlaten voor die 
Maurice. ’s Ochtends hadden we nog seks en toen ik tussen de middag even thuiskwam om te 
kijken hoe het met haar ging, lag er een briefje dat ze bij Maurice was ingetrokken. Ze heeft 
me gewoon ingeruild. 
Die Maurice is geen lieverdje. Hij mishandelt al zijn vriendinnen en volgens mij gebruikt hij ook 
drugs. Toen Tiffany voor het eerst zijn naam noemde, heb ik haar verboden om met hem om 
te gaan. Maar ze wilde natuurlijk niet luisteren. Ze is zo stronteigenwijs. 
 
Ze is wel eens eerder bij me weggegaan, maar dan kwam ze altijd weer met hangende pootjes 
bij me terug. Ik weet zeker dat dat deze keer ook zal gebeuren, volgens mij twijfelt ze nu al. Ze 
stuurt van die dubbelzinnige appjes. Aantrekken en afstoten, dat is Tiffany. Dat kun je het 
beste een beetje laten gaan. 
 
Maar deze keer moet ik echt ingrijpen. Stel dat die vent haar iets aandoet? Ik hou haar 
continu in de gaten, om haar te beschermen, snap je. Ik moet haar van hem losweken want hij 
zal haar nooit vrijwillig laten gaan. Hij is zo bezitterig. Laatst wilde ik even met haar praten 
toen we elkaar toevallig tegenkwamen in de supermarkt. Volgens mij vond zij het ook fijn om 
mij te zien, ze was zelfs aan het flirten. Stond hij er opeens tussen met zijn getatoeëerde 
sportschoolarmen in bokshouding. Zei dat ik haar niet mag lastigvallen. Maar wie valt haar nu 
eigenlijk lastig?’ 
 
Tiffany: ‘Glenn is een schat van een man, heel zorgzaam. Ik kom uit een gezin met veel geweld 
en Glenn was de eerste man bij wie ik me veilig voelde. Maar hij wilde continu weten wat ik 
deed en met wie ik was. Hij belde ook heel vaak, soms wel dertig keer per dag. “Dag liefje, wat 
ben je aan het doen? Wie is er bij je? Zal ik je ophalen?” Als ik de telefoon niet opnam, 
stuurde hij appjes. En als ik daar niet direct op reageerde, ging hij zielig doen. 
 
Ik zei dat ik ruimte nodig had en dat hij me moest vertrouwen. Hij zei dat hij dat deed en dat 
hij me respecteerde, dat alles wat hij deed uit liefde was. Maar zo voelde het niet. Ik werd 
heen en weer geslingerd tussen mijn behoefte aan geborgenheid en de behoefte aan vrijheid. 
Ik heb het een paar keer eerder uitgemaakt, maar toen wist hij me toch weer in te palmen. 
Nu heb ik echt voor mijn vrijheid gekozen. Maurice kan het niet schelen wat ik doe en met wie 
ik ben, hij laat me vrij. 
 
Maar Glenn kan me niet loslaten. Hij blijft me bellen en mailen en laatst sprak hij me zelfs aan 
in de supermarkt. Hij dreef me helemaal in een hoek met dat grote lijf van hem. Het was maar 
goed dat Maurice me kwam bevrijden, anders weet ik niet wat er was gebeurd. 
Soms neem ik de telefoon wel op als Glenn belt. Dan probeer ik hem uit te leggen dat het echt 
voorbij is tussen ons. Laatst heb ik met hem in een café afgesproken. Dat is dan wel weer heel 
vertrouwd. Dan ga ik weer twijfelen. Maar nee, ik wil echt niet meer naar hem terug.’ 
 
De mediator: ‘Als je uit elkaar gaat is het goed om uit te leggen waarom. Wees duidelijk en 
helder. Op die manier kan Glenn ook accepteren dat het zo is. Bij twijfel aan jouw kant, 
Tiffany, blijft er voeding voor Glenn om te werken aan de relatie. Op de momenten dat je 



 

elkaar ziet kan dat voor moeilijke, emotionele situaties zorgen zoals in de supermarkt 
(negatief) of in de kroeg (enigszins positief). Jij bent blijkbaar niet weggegaan bij Glenn omdat 
je een hekel hebt aan Glenn, dus er kunnen nog gevoelens zijn voor hem. Maar, Glenn, Tiffany 
geeft aan écht niet meer verder te willen met je. Ik ken jullie verder niet dus ik weet niet wat 
Glenn beweegt om nog niet te accepteren dat jullie relatie volgens Tiffany over is. Daarover 
zou je samen een gesprek aan kunnen gaan. Een laatste gesprek of, als Tiffany toch twijfelt, 
een eerste gesprek om de relatie te verbeteren. Dan kun je praten over wat je mist in je 
relatie en wat je beter of anders zou willen. Als het een knipperlicht relatie is, kun je ook eens 
kijken wat jullie wel aantrekt en waar het gevaar op de loer ligt dat het toch weet uit gaat. 
Daar kunnen redenen voor zijn die misschien bij het uitspreken ervan kunnen leiden tot 
begrip bij elkaar. Maar goed, ik wil hier geen pleidooi houden voor het voortzetten van de 
relatie. Als het tussen jullie niet lukt dan is dat zo en is het beter om dat te accepteren. Dan 
kunnen jullie allebei verder. 
  



 
‘Ik moet plaats maken voor een meid van 18. Wat nu?!’ 

 
Alice en Hans zijn 23 jaar getrouwd en ongewenst kinderloos. Als Alice erachter komt dat Hans 
een relatie heeft met een veel jongere vrouw zet ze hem net zo lang onder druk tot hij bekent. 
Hij vertelt dan ook dat zijn vriendin zwanger is en dat hij zo snel mogelijk van Alice wil 
scheiden om met zijn nieuwe vriendin een gezin te stichten. Maar Alice laat zich niet zomaar 
opzij zetten. 

Alice: ‘Twee weken geleden kwam ik erachter dat Hans een relatie heeft met een ander. Toen ik hem 
daarmee confronteerde ontkende hij eerst. Een dag later hoorde ik via via wie die vrouw was en dat ze 
dus vier maanden zwanger is. Die avond heb ik Hans dronken gevoerd en toen gaf hij uiteindelijk toe 
dat het kind van hem was. De volgende morgen zei hij bij de voordeur dat hij wilde scheiden omdat hij 
“natuurlijk” zijn verantwoordelijkheid moest nemen. 

Ik was zo kwaad dat ik al zijn kleren in vuilniszakken heb gepropt en die naar zijn kantoor heb gebracht. 
Je had het gezicht van de receptioniste moeten zien toen ik ze voor haar neus leegschudde! Hij zou me 
goed verzorgd achterlaten, zei Hans, met alimentatie, en hij zou een nette woning voor me zoeken. 
Want ons huis had hij nodig voor zijn nieuwe gezin. 

Ik heb die vrouw gegoogeld en toen ben ik naar haar huis gegaan. Ik wilde alleen met haar praten, 
maar ze begon meteen te krijsen en toen hebben haar huisgenoten de politie gebeld. 

Sindsdien is het oorlog tussen Hans en mij. Iemand heeft mijn vriendinnen een mail gestuurd dat ik 
over ze roddelde en nu wil niemand meer met me praten. Toen ik eergisteren langs Hans’ werk kwam, 
heb ik in een impuls een kras in zijn auto gemaakt. Vannacht ben ik elk uur gebeld. Die beller zei niets, 
maar ik weet zeker dat het Hans was. Ik overweeg aangifte te doen van bedreiging, maar ik ben bang 
dat Hans dan weer iets naars terugdoet.’ 

Hans: ‘Alice is helemaal doorgedraaid. Ze bedreigt mijn vriendin, die nota bene zwanger is, maakt me 
belachelijk op mijn werk en beschadigt mijn auto. En waarom? Ik kan er toch ook niets aan doen dat ik 
verliefd werd op een ander? Ons huwelijk stelde echt niet meer zo veel voor. 

Hoewel Debby pas 18 is, is ze veel volwassener dan Alice. We hebben nu al meer een klik dan ik ooit 
met Alice heb gehad. En de seks, ja, wat zal ik zeggen. Na 23 jaar was dat met Alice toch een beetje 
een sleur geworden. Alice is altijd al aan de stevige kant geweest en de laatste jaren is ze helemaal 
uitgedijd. Ik heb gezegd dat ze naar de sportschool moest gaan of dat ze moest gaan diëten. Ik geloof 
dat ze dat ook wel heeft geprobeerd, maar ze hield het nooit vol. Ze heeft gewoon geen 
doorzettingsvermogen. Debby is wedstrijdroeister. Zij heeft echt karakter! 

Ik denk eigenlijk dat Alice door dat overgewicht geen kinderen kon krijgen. We wilden graag een gezin 
en toen dat niet lukte, zijn we naar de dokter gestapt en daarna naar een vruchtbaarheidskliniek. We 
hebben het hele circuit doorlopen en uiteindelijk suggereerde die arts dat ik traag zaad had. We 
hebben ons daarbij neergelegd, maar ik ben altijd naar kinderen blijven verlangen. En nu blijkt dat het 
helemaal niet aan mij lag. Want dat kind van Debby, dat is van mij. Alice kan dreigen wat ze wil. Maar 
als ze te ver gaat, zal ik Debby en ons kind hoe dan ook beschermen.’ 

De mediator: ‘Er zit erg veel in jullie verhalen. Pfoe, wat een rollercoaster zullen jullie ervaren. Samen 
geen kinderen, 23 jaar met elkaar samenleven, een nieuwe liefde, een kind, het verdriet om het gemis, 
de beschermingsdrang voor een nieuw gezin, de woede om wat er gebeurt. Allemaal emoties die 
rondvliegen, waarschijnlijk soms letterlijk als jullie elkaar nu spreken of ontmoeten. Hoe kun je 
daarmee omgaan? Hoe kunnen jullie afspraken maken over een scheiding? Ik schrijf het wel eens 
vaker: ‘neem de tijd’. En als die er niet is, heb ik het verzoek aan Hans om Alice een beetje de ruimte te 
geven. Ik kan best begrijpen dat misschien niet alles acceptabel is, maar als die ruimte niet wordt 
gegeven is het nu te zwaar om afspraken te maken over een scheiding. Alice is gebroken en jij bent de 



 
dader in haar ogen, Hans. Hoe goed je verklaring eventueel ook is. Misschien dat daar later nog eens 
over gepraat kan worden. Alice, misschien is het mogelijk voor je om met iemand in gesprek te gaan 
die je kan bijstaan in dit zware proces. Jullie zijn lang samen geweest en je hebt er recht op om bij te 
komen van deze klap! Er is nu niets wat kan helpen, behalve dat je ermee leert te leven. Dus, geen 
druk en laat elkaar met rust. Zoek contact met je eigen omgeving en houdt het contact zakelijk over 
wat nodig is.’ 

  



 
 ‘Mijn ex laat zich opjutten door zijn nieuwe vriendin. Wat nu?’ 

 
Michael en Elsa hebben samen een bedrijf. Zes jaar geleden zijn ze getrouwd omdat dat 
zakelijk handig leek, maar het huwelijk hield geen stand. De afwikkeling van de scheiding 
verliep soepel tot Sandra op het toneel verscheen. De nieuwe vriendin van Michael zet hem 
onder druk om het bedrijf te verkopen. Michael wil dat eigenlijk niet, maar hij wil Sandra ook 
niet teleurstellen. 

Elsa: ‘Michael en ik zijn zes jaar geleden getrouwd. We hebben samen een bedrijf en we zijn hele 
goede vrienden. We waren niet echt verliefd, maar toen we samen een bedrijfsruimte annex woning 
konden kopen, leek trouwen ons wel praktisch. Het was gewoon een formaliteit, ten minste, dat 
dachten we. We hadden nooit verwacht dat trouwen zo’n impact op onze relatie zou hebben. 
Plotseling werden we aangesproken als stel en onze ouders begonnen zelfs over kleinkinderen! Dat 
zette mij aan het denken. Eigenlijk besefte ik toen al snel dat dat huwelijk een vergissing was. Vanwege 
onze ouders hebben we het nog een tijd geprobeerd, maar we begonnen elkaar steeds meer te 
irriteren. Daarom hebben we een half jaar geleden besloten om het huwelijk te laten ontbinden. We 
hebben een advocaat ingehuurd om de zakelijke kant af te wikkelen en dat verliep allemaal prima. We 
gunnen elkaar het beste en we willen ook gewoon samen verder met het bedrijf. 
Maar sinds Michael een nieuwe vriendin heeft, Sandra, zijn de besprekingen grimmiger geworden. Hij 
stelt steeds hogere eisen en wordt steeds strikter en formeler. Het gaat opeens over ‘recht hebben’ in 
plaats van over ‘gunnen’. En waar we eerst gewoon de tijd namen om alles te regelen, begint hij nu 
over termijnen en deadlines. De samenwerking in het bedrijf wordt op deze manier steeds lastiger en 
ik ben bang dat hij er helemaal mee wil stoppen. Dat maakt me heel verdrietig. Straks ben ik zowel 
mijn bedrijf als mijn beste vriend kwijt.’ 

Michael: ‘Ik heb zo’n spijt van dat huwelijk! We hadden dat pand misschien niet kunnen kopen als we 
niet getrouwd waren, dat weet ik niet, maar een huwelijk is toch meer dan een formaliteit. Vanaf dag 
één had ik het Spaans benauwd omdat ik vastzat in iets wat ik helemaal niet wilde. Dat begrijp ik pas 
goed sinds ik Sandra ken. Wat ik voor haar voel is echte liefde en nu begrijp ik pas hoe naïef Elsa en ik 
waren om alleen op grond van zakelijke overwegingen met elkaar te trouwen. 
Sandra zegt dat Elsa en ik het bedrijf beter kunnen verkopen omdat samen blijven werken na een 
scheiding alleen maar narigheid met zich meebrengt. Oud zeer en zo. Zij wil graag dat ik een huis in de 
provincie koop waar zij een cultureel centrum kan starten. Dat is haar grote droom. 
Maar het bedrijf dat ik met Elsa heb opgebouwd en de samenwerking met haar zijn heel waardevol 
voor me. We zijn perfect op elkaar ingespeeld en alles loopt prima. Hoewel we vaak lange dagen 
maken en zes dagen per week op de zaak zijn, hebben we er allebei veel plezier in. We hebben de 
afgelopen tien jaar een prachtig bedrijf opgezet en ik zou het erg jammer vinden, en zakelijk absoluut 
niet slim, om daar nu mee te stoppen. 
Dat cultureel centrum van Sandra zegt mij niet zo veel. Ik heb niets met cultuur en ik ken ook niemand 
in die sector. Maar ja, Sandra wil het zo graag. Ik heb het gevoel dat ik tussen twee vuren zit.’ 

De mediator: ‘Jullie hebben 2 dingen met elkaar gemeen. De eerste is dat jullie huwelijk in de 
liefde niet heeft gebracht wat je ervan verwachtte, eerder het tegendeel. En het tweede is dat 
jullie liefde voor jullie samen opgebouwde bedrijf er nog steeds is. Ook de samenwerking. En 
dat laatste is belangrijk, want dat is meestal omgekeerd het geval. Daar heeft Sandra een 
punt, maar dat is bij jullie niet zo. Dus is het voor haar moeilijk te begrijpen dat jullie op je 
eigen manier de scheiding in orde maakt. Hoe kun je dat nu goed voor elkaar krijgen? Als ik 
het goed begrijp, Michael, leef je met Sandra niet om een zakelijke reden samen. Dus dat is 
een niet met Elsa te vergelijken situatie. Als je zakelijk en privé gescheiden zou willen houden 
is dat in deze goed te doen. Maak daar gebruik van. Regel in het tempo dat Elsa en jij zijn 
gewend de afspraken die nodig zijn voor de afwikkeling. Dan is dat goed geregeld en is in jullie 
samenwerking geen reden tot stress en irritaties. Dat komt je relatie met Sandra ook ten 
goede. Buiten je werk om heb je alle tijd om met haar te kijken wat jullie plannen zijn voor de 



 

toekomst. Stel dat dat leidt tot een besluit om toch te willen verkopen, dan doe je dat niet 
vanuit de huidige hectiek. Het zal dan een weloverwogen beslissing zijn waarvan de 
consequenties voor de samenwerking met Elsa in dát licht, zonder scheidingsstress, kunnen 
worden behandeld. Zo krijgt alles de aandacht die het verdient op het moment dat het past. 
  



 
Wat als de een zo snel mogelijk wil scheiden en de ander gewoon even rust wil? 

 
Vijf jaar geleden vertrok Ron totaal onverwacht naar zijn nieuwe vriendin. Het huis dat hij met 
Macha deelde liet hij half leeg achter. De agressieve echtscheidingsprocedure die daarop 
volgde is nog altijd niet afgerond. Vooral het geruzie over spullen werkt Macha op de 
zenuwen. Ze is totaal overspannen en wil een rustpauze inlassen. Maar voor Ron kan het niet 
snel genoeg afgelopen zijn. 

Macha: ‘We zijn nu vijf jaar bezig met die scheiding. Ron is van de ene op de andere dag vertrokken. 
Op een ochtend vertelde hij dat hij al een jaar een relatie had met Natasja en dat zij binnenkort naar 
de andere kant van het land ging verhuizen. Hij moest en zou met haar mee. Ik had het totaal niet zien 
aankomen. Toen ik een week later thuiskwam van de crèche, had hij het halve huis leeggehaald. Daar 
zat ik dan met twee kleine kinderen op het tapijt in de woonkamer. Hij had alle stoelen meegenomen! 
De tv was ook weg en de geluidsinstallatie. Ook spullen die we van mijn ouders hadden gekregen had 
hij meegenomen. Ik was razend! 

We zijn nog steeds aan het onderhandelen over die spullen. Hij geeft geen duimbreedte toe, maar ik 
ook niet. Mijn vriendinnen zeggen dat ik hem zijn zin moet geven, dat ik door moet met mijn leven en 
dat ik ook aan de kinderen moet denken. Ja nou nog mooier! Hij heeft ze in de steek gelaten. Door 
hem hebben ze geen tv meer. 

Maar de situatie werkt me wel op mijn zenuwen. Ik doe ’s nachts geen oog dicht en laatst heb ik mijn 
zoon een tik gegeven, gewoon, omdat hij zo zeurde. Zo ver is het dus al gekomen. Het liefst zou ik die 
hele echtscheidingsprocedure even stopzetten. Om tot rust te komen en te bedenken wat ik nou 
eigenlijk wil, maar Ron wil er niets van horen. Hij blijft maar doordrammen.’ 

Ron: ‘Na de geboorte van onze jongste heeft Macha zich helemaal op de kinderen gestort. Ik kwam er 
niet meer tussen. Alles wat ik voorstelde was fout en ik liep alleen maar in de weg. Begrijp me goed, ik 
hou heel veel van mijn kinderen en ik probeer om een relatie met ze op te bouwen. Macha bepaalt 
alles, wat die kids aangaat. Dus eigenlijk woonde ik jarenlang samen met een vrouw die niets van me 
wilde weten en twee kinderen die ik niet mocht kennen. 

Tja, en toen kwam ik Natasja tegen. Bij haar vond ik alles wat ik bij Macha was kwijtgeraakt: aandacht, 
tederheid, iemand om te verrassen, geborgenheid, seks. Toen zij voor haar baan naar de andere kant 
van het land moest verhuizen, wilde ik met haar mee. Eerst dacht ik dat het het beste was om de 
kinderen bij hun moeder te laten en later besloot ik dat ik ze toch zo vaak mogelijk wilde zien. De 
kinderen vinden dat ook leuk. Maar elke keer moet ik ze bijna uit Macha’s armen rukken. Ze doet daar 
nog steeds heel moeilijk over. Ze doet eigenlijk overal moeilijk over. Vooral over spullen. Elk 
theelepeltje, elke cd die ik wil hebben moet ik bevechten. We zijn nu vijf jaar bezig om ons huwelijk te 
ontbinden en het begint me behoorlijk de keel uit te hangen. Volgens mij wil ze me gewoon niet 
loslaten. Natasja is zes maanden zwanger en ik wil nu echt doorpakken. Voor de bevalling wil ik 
helemaal van Macha af zijn.’ 

De mediator: ‘de mediator vraagt zich bij het lezen van jullie verhaal af waarom jullie nog steeds iets 
van de ander verwachten. Na vijf jaar kun je misschien bedenken dat de kinderen van júllie iets 
verwachten! Kom op! Ron wil je Mascha écht blijven verwijten dat zij tijdens jullie huwelijk jou heeft 
genegeerd? Mascha heb je écht de inboedel nog niet aangevuld met wat Ron heeft meegenomen? 
Jullie hebben een verantwoording te nemen. Er zijn twee kinderen die vragen, nee, schreeuwen om 
jullie onverdeelde aandacht. Aan de slag ermee. Het is de hoogste tijd. Wat moet er gebeuren? Is er al 
een omgangsrooster? Nu opstellen samen zodat de kinderen weten dat ze welkom zijn. Wat gaat er 
met jullie huis gebeuren? Als dit verkocht moet worden is het niet anders. De kinderen hebben er 
recht op om zonder stress grootgebracht te worden. Tenminste, zonder stress lukt natuurlijk niet, 
maar waar je het kunt voorkomen ben je dat als ouder verplicht. Als jullie dit lezen en je voelt een 
kwaadheid in je omhoog komen door mijn toon, zoek dan een goede coach die je helpt om aan die 



 
emoties te werken. Ik wens jullie toe dat je de ander loslaat en je richt op de kinderen en hun vader of 
moeder.  



 
‘Ik mag niets meer voor haar doen. Wat nu?’ 

 
Pieter deed altijd alles voor zijn vrouw Doris. Omdat hij niet zo’n prater is, was dit zijn manier 
om haar te laten weten dat hij van haar hield. Maar Doris werd verliefd op een ander en ze wil 
bij Pieter weg. Ze is op zoek naar eigen woonruimte en neemt zoveel mogelijk afstand van 
Pieter. Die blijft echter gewoon voor haar zorgen, wat haar mateloos irriteert. Pieter is in de 
war: hij wil gewoon het beste voor haar. Doris wil echter maar een ding: dat hij haar met rust 
laat. 

Doris: ‘Met Pieter is het altijd al lastig communiceren geweest. Hij lijkt nooit te horen wat ik tegen hem 
zeg, hij reageert niet op mijn vragen en soms praat hij dwars door mijn gesprek heen. In het begin 
herhaalde ik wat ik zei, maar dat haalde niets uit en toen heb ik me er maar bij neergelegd. Hij heeft 
ook positieve kanten. Hij doet alles voor me, ook als ik er niet om vraag. Hoewel dat soms benauwend 
was, gaf het ergens ook een veilig gevoel. Tot voor kort. 

Toen ik vorig jaar Paul leerde kennen, wist ik niet wat ik meemaakte. Paul luistert echt naar wat ik te 
vertellen heb, hij is geïnteresseerd en ik voel me serieus genomen. Iets wat ik bij Pieter absoluut miste. 
Hij doet alleen iets voor me als ik er expliciet om vraag. Hoewel ik heel veel van Pieter hou, heb ik 
besloten om bij hem weg te gaan. Paul heeft zoveel meer te bieden. 

Pieter nam het heel gelaten op, alsof het hem niets uitmaakte. Zijn zorgzame karakter maakte dat hij 
ook gewoon verder ging met het zorgen door mijn fietsband te plakken, lekker te koken en het boek 
kopen dat ik zo graag wilde hebben. Hij is zelfs voor me op zoek naar woonruimte. Dat geeft zo’n 
rotgevoel! Ik voel zo’n schuldgevoel dat ik hem in de steek laat en als hij dan ook nog zo zorgzaam 
blijft, wordt het schuldgevoel alleen maar groter. Maar als ik zeg dat hij daarmee moet ophouden, krijg 
ik een hele verdrietige blik terug. Ik wou dat hij niet zo aardig tegen me was!’ 

Pieter: ‘Ik begrijp niet precies waarom Doris bij weg wil. Eigenlijk dacht ik we het wel goed hadden met 
elkaar. Ik heb een goede baan en ik geef haar alles wat haar hartje begeert. Misschien is het 
ouderwets, maar ik heb geleerd dat een man zijn vrouw moet beschermen en verzorgen, en dat doe ik 
zo goed als ik kan. Ze hoeft maar een kik te geven en ik regel het voor haar. Nog maar twee jaar 
geleden heb ik een sauna laten bouwen omdat zij daar zo van houdt. Ze gaat altijd met vriendinnen 
naar dat soort dingen, dus ik dacht: een sauna aan huis is wel zo praktisch. 

Alleen de schaakvereniging heb ik voor mezelf. Dat is op dinsdagavond en dat wil ik liever niet missen. 
Maar als Doris liever heeft dat ik thuis blijf, dan doe ik dat. Een paar maanden geleden heeft ze dus 
gezegd dat ze wil scheiden. Nou ja, als dat is wat ze wil. Als die andere man beter voor haar kan 
zorgen, moet ze dat maar doen. Maar ik wil wel dat ze goed terechtkomt. Iemand van de schaakclub is 
makelaar en die had misschien wel iets voor haar. Toen ik dat voorstelde, werd Doris heel boos. Ik 
begrijp niet waarom. Ik wil alleen dat ze goed terechtkomt. Al die jaren nam ze alles wat ik voor haar 
deed met beide handen aan en nu mag ik opeens niets meer voor haar doen. Eigenlijk vind ik dat nog 
erger dan dat ze bij me weggaat.’ 

De mediator: ‘Tja, hoe kun je afscheid nemen van iemand waarvan je veel houdt? En dat geldt 
uiteraard voor jullie beiden. Het maakt het vooral lastig door jullie verschillende invulling van een 
relatie. Is er iets wat jullie elkaar willen toewensen voor de toekomst? Zijn er nog afspraken te maken 
voor de afronding van jullie relatie. Afscheid nemen wordt vaak onderschat. Het is ook moeilijk. 
Daarentegen levert een abrupt einde vaak een onvoldaan gevoel op. En dat is zonde wanneer je, zoals 
jullie, ook een fijne tijd hebt gehad samen. Zie het als een etentje met iemand. Voor een geslaagde 
avond is het goed om je voor te bereiden. Het is een afscheidsetentje, wat vind je belangrijk met 
elkaar te delen, te herinneren? Wat verwacht je van de avond? Deel dat ook aan elkaar mee, dan zijn 
er geen verwachtingen die op voorhand al niet kunnen uitkomen. Op deze manier kunnen jullie op een 
respectvolle manier afscheid nemen van elkaar. 



 

  



 
‘Mijn ex heeft mijn zoon gehersenspoeld en nu verstoot hij mij. Wat kan ik doen?’ 

 
De echtscheiding van Gerbert en Mary verliep moeizaam en ondanks de hechte band tussen 
Gerbert en zijn 11-jarige zoon Kyle, blokkeerde Mary al die tijd elk contact tussen hen twee. 
Als de omgangsregeling eindelijk rond is, kan Gerbert niet wachten om Kyle zijn nieuwe kamer 
te laten zien. Maar Kyle wil helemaal geen contact met zijn vader. Die is immers de schuld van 
alle ellende. Kyle moet nu voor zijn moeder zorgen. 

Gerbert: ‘Ik heb twaalf jaar voor Kyle gezorgd. Mijn toenmalige vrouw Mary werkte 70 uur per week 
en ik was vader en huisman. Twee jaar geleden werd ik verliefd op Erwin. Ik heb alles eerlijk aan Mary 
opgebiecht en kort daarop ben ik ergens anders gaan wonen. Ik dacht dat Kyle wel met me mee zou 
gaan, onze band was immers veel sterker dan die met zijn moeder. Maar Mary wilde daar niets van 
weten. Zelfs co-ouderschap was onbespreekbaar. Ze was zo fel dat ik op een gegeven moment bang 
was dat ze Kyle iets zou aandoen als ik nog langer zou aandringen. Dus heb ik genoegen genomen met 
deze omgangsregeling.’ 

‘In de periode dat Mary en ik onze scheiding regelden, heb ik Kyle niet gezien. Mary vond dat hij ‘rust’ 
nodig had en ik had geen puf om daar tegenin te gaan. Ik maakte in mijn nieuwe huis een mooie kamer 
voor hem klaar en verheugde me op ons weerzien. Maar dat viel tegen! Uiteindelijk is Kyle misschien 
drie keer bij Erwin en mij geweest. Hij was totaal veranderd en zat vol verwijten: dat ik nooit van hem 
had gehouden, dat hij geen homo als vader wilde, dat ik Mary en hem in armoede had gestort, dat 
soort dingen. Ik begreep er niets van. Toen ik Mary vroeg wat er aan de hand was, zei ze dat ze er niets 
aan kon doen. “Kyle is oud genoeg om zijn eigen conclusies te trekken”. Van het ene op het andere 
moment ben ik mijn zoon kwijt.’ 

Kyle: ‘Papa is zomaar bij ons weggegaan. Ik wist van niks en toen woonde hij opeens in dat andere 
huis. Mama was heel verdrietig. Ze zei: ‘Ik heb keihard gewerkt om geld te verdienen zodat jullie een 
dak boven je hoofd hadden en konden eten. En ook jullie vakantie en als jullie samen naar een 
voetbalwedstrijd gingen, heb ik dat betaald.’ Ze voelt zich heel erg verraden. Doordat papa zo nodig 
moest gaan samenwonen met die andere man, moest mama haar baan opzeggen om voor mij te 
zorgen. Daar baalt ze enorm van.’ 

‘Het minste wat ik kan doen is voor haar zorgen. Nu ben ik immers de man in huis. Dat zegt mama. En 
dat betekent dat ik grotemensengesprekken met haar moet voeren en mee moet met boodschappen 
doen. Want wie moet die zware tassen anders dragen?’ 

‘Ik wil helemaal niet om het weekend naar papa. Ik vind die Erwin maar een rare man. Papa was nooit 
homo, dat zegt mama zelf. En als Erwin van papa een homo kan maken, wat doet hij dan met mij? 
Misschien gaat hij wel aan me zitten! Ik ga daar echt nooit slapen!’ 

‘Ik moet nu voor mama kiezen en zorgen dat zij weer gelukkig wordt. Als ik wat ouder ben, 
kan ik ’s middags wel alleen thuis zijn en dan kan zij weer fulltime gaan werken. Dan wordt ze 
weer de oude mama en is alles weer zoals vroeger. Nou ja, zonder papa dan. Maar dat is zijn 
eigen schuld. Ik hoef hem nooit meer te zien.’ 
Anniek is Tienermediator en staat jongeren bij tijdens het scheidingsproces. 

Haar advies aan Gerbert: ‘Ik snap dat het voor u lastig is. Al die tijd heeft u veel voor Kyle gezorgd, 
omdat u op dat moment huisman was. Kyle is op dit moment ‘de man’ in het gezin. En ook al is dat 
misschien iets waar een kind op deze leeftijd nog niet mee bezig moet zijn, het is voor Kyle wel een 
manier om de situatie te kunnen overzien. Hij werkt naar het doel toe, zodat zijn moeder weer fulltime 
kan werken. Dat is iets wat vroeger zo was en ook weer terug kan komen. Laat het verdere verloop van 
jullie relatie afhangen van Kyle. Als hij nog geen geen contact met u of Erwin wil, respecteer dit dan 
voor nu. Wacht het voorlopig even af, zodat Kyle ook de ruimte heeft om na te denken over welke 
behoefte hij heeft ten aanzien van het contact. Wel zou ik aan Kyle laten merken dat u hem niet 
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vergeet. Natuurlijk gaat hij niet uit uw gedachten, maar laat hem weten dat de deur altijd openstaat 
door middel van een berichtje of een kaartje.’ 

Haar advies aan Mary: ‘Wat bent u in een lastige situatie terechtgekomen. Zoals ik van Kyle begrijp, 
bent u door deze situatie ook minder gaan werken. Een hoop veranderingen dus. Kyle wil nu de man 
zijn van het gezin. Wat een logische reactie is, maar tegelijkertijd is Kyle nog maar 13 jaar oud en moet 
hij wel kind kunnen blijven en niet uw plaatsvervangende man. Het feit dat hij het over het voeren van 
grotemensengesprekken te heeft, laat blijken dat deze gesprekken eigenlijk nog te lastig voor hem zijn. 
Elk kind heeft een vader en een moeder nodig, ook na een scheiding. Kan het niet zijn, dat Kyle geen 
contact met zijn vader wil, omdat hij denkt dat hij voor een keuze gesteld wordt? Een gesprek met een 
mediator en Gerbert kan jullie misschien helpen. Met als doel om een oplossing te vinden voor Kyle.’ 

Haar advies aan Kyle: ‘Wat een veranderingen hebben er voor jou afgelopen jaar plaatsgevonden! Ik 
snap dat je nu boos bent op je vader en vooral voor je moeder wil zorgen. Het lijkt alsof je vooral veel 
stoere, mannelijke dingen wil doen thuis, zoals de grote boodschappentas tillen. Die hulp kan je 
moeder natuurlijk heel goed gebruiken! Je zegt ook dat je grotemensengesprekken moet voeren met 
mama, vind je dat lastig? Of vind je het moeilijk te begrijpen? Dat is natuurlijk niet gek, want je bent 13 
jaar. Ik snap dat je na alles wat er gebeurd is nog niet echt zit te wachten op papa of Erwin. Maar zijn 
er dingen die je wel fijn zou vinden als papa dat zou doen? Een berichtje sturen of iets samen doen 
zonder Erwin kan erg leuk zijn. Even niet de ‘man in huis’ zijn, maar samen wat leuks doen. Denk er 
maar eens over na. 

  



 
 ‘Mijn ex doet alsof we nog een relatie hebben. Wat is wijsheid?’ 

 
Jasper en Ellen zijn een jaar geleden uit elkaar gegaan. Ze hebben geen kinderen en hoewel de 
boedelscheiding moeizaam verliep, is dat nu allemaal geregeld. Omdat ze allebei een fulltime 
baan hebben, is alimentatie niet aan de orde. Voor Jasper is dit het moment om alle contact 
te verbreken, maar Ellen is daar nog niet aan toe. 

Jasper: ‘Ellen en ik zijn vijf jaar getrouwd geweest. Het huwelijk begon nogal tumultueus. Vlak na de 
bruiloft overleden Ellens ouders in een auto-ongeluk en Ellen was daar zo overstuur van dat ze een 
miskraam kreeg. Ze heeft een jaar thuisgezeten en in die tijd heb ik alleen maar voor haar gezorgd. Ik 
bedoel, er was niets gelijkwaardigs aan onze relatie. Langzaamaan realiseerde ik me toen dat ik alleen 
vanwege de baby met haar was getrouwd. Ik wilde en wil graag een gezin en met haar leek dat te gaan 
gebeuren. Maar verder hadden we eigenlijk niet zoveel met elkaar. Ik heb het nog wel geprobeerd, 
ook omdat ze misschien nog een keer zwanger zou kunnen worden, maar het zat er gewoon niet in.’ 

‘Na ruim 4 jaar heb ik tegen haar gezegd dat ik wilde scheiden. Dat kwam hard aan. Het heeft 
maanden geduurd voordat ze er zelfs maar over wilde praten. Steeds had ze weer een reden om het 
nog even uit te stellen. Op een gegeven moment ben ik gewoon verhuisd. Diezelfde avond stond ze 
met een pan spaghetti bij me op de stoep! De boedelscheiding was ook lastig. Over elk theelepeltje 
moest gepraat worden. En en passant ook over onze relatie. Steeds bleef ze proberen om het weer 
goed te maken en hoewel ik het echt rot voor haar vind, is dat voor mij een gepasseerd station. Ik heb 
inmiddels een nieuwe vriendin, maar het is lastig om een relatie op te bouwen als je ex aan je blijft 
trekken.’ 

Ellen: ‘Jasper en ik zijn allebei dol op seks. We hoeven elkaar maar te zien en wham, alles begint te 
stromen. In het begin van onze relatie deden we het soms wel drie keer op een dag! Na een paar 
maanden was ik zwanger. We gebruikten wel condooms, maar ja, soms ging het gewoon te snel om 
nog iets om te doen. Ik wilde een abortus, maar Jasper wilde graag trouwen en een gezin.’ 

‘Vlak na ons huwelijk brak een zwarte periode aan. Mijn ouders overleden op een hele akelige manier 
en het kindje werd veel te vroeg geboren. Ik kreeg een depressie en verloor alle belangstelling voor 
seks. Jasper had het daar moeilijk mee. Hij kon maar niet begrijpen dat ik zo veranderd was. Eerst deed 
hij nog lief en zorgzaam, maar naarmate de seksloze weken verstreken, werd hij steeds afstandelijker. 
Ik wist met hulp van een psycholoog overeind te krabbelen en langzaam maar zeker kwam ook de zin 
in seks terug. Het kostte veel moeite om Jasper te verleiden, maar toen ik hem eenmaal over de streep 
had, was ons seksleven weer als vanouds, dacht ik.’ 

‘Tot Jasper zei dat hij wilde scheiden. Ik begreep daar niets van en omdat hij nog steeds met me wilde 
vrijen, nam ik het ook niet serieus. Zelfs nadat hij naar dat appartement was verhuisd hadden we nog 
regelmatig seks. Ik dacht dat hij wel weer thuis zou komen, maar nu blijkt dat hij een nieuwe vriendin 
heeft. Ik kan me niet voorstellen dat de seks met haar net zo geweldig is als met mij.’ 

De mediator: ‘Jullie hebben elkaar gevonden in een enorme aantrekkingskracht. Vaak komt dit voort 
uit wat je bij de ander vindt. En dat is uiteraard precies waar jij zo’n behoefte aan hebt. Maar dan, al 
vroeg in jullie relatie, krijgen jullie een verschrikkelijke dreun te verwerken. Jullie hele manier van 
samenleven wordt overhoop gegooid. Ellen kan alleen maar in zichzelf keren en Jasper gaat zorgen. 
Des te verder je van je eigen natuur af handel, des te meer energie kost het je om dit vol te houden. 
Als dit langere tijd duurt ga je zelfs met een andere bril naar je partner kijken. Veel meer bezien vanuit 
je eigen persoonlijkheid en veel minder vanuit de behoefte die door de ander voor jou werd ingevuld. 
Wat jullie is overkomen heeft jullie dus eigenlijk uit jullie gezamenlijke realiteit gerukt. Helaas hebben 
jullie daarvoor geen oplossing gevonden samen. Ellen benoemt heel nadrukkelijk de fijne seks die jullie 
samen hebben. Het kan best een compensatie zijn voor alles wat jullie niet samen kunnen bespreken. 
Maar uiteindelijk is het zo dat jullie samen verder moeten willen. En als één dat niet wil staat de ander 
met lege handen. Helaas kun je dan niet anders dan te volgen. Het is wel prettig als je begrijpt waarom 
het zo is. Dat kun je vooral in jezelf vinden. Als het je lukt om door te dringen naar jouw persoonlijke 
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pijn, Ellen, heb je Jasper niet meer nodig om te compenseren. Vanaf dat moment kunnen jullie los van 
elkaar werken aan een nieuw leven. 

  



 
‘Hij een grietje van twintig? Dan ik onze spullen’ 

 
Gerard (57) en Marijke (47) fantaseren al jaren over lange reizen naar verre oorden en als 
Gerard op zijn 55e met pensioen gaat, duikt hij meteen in de reisgidsen. Maar dan vertelt 
Marijke dat ze er niet over peinst om nu al te stoppen met werken. Teleurgesteld zoekt 
Gerard troost bij de oppas van de buren. Marijke ontdekt zijn ontrouw en vertrekt met al hun 
waardevolle bezittingen naar een vriendin. 

Gerard: ‘Toen ik twee jaar geleden met pensioen kon, heb ik die kans met beide handen aangegrepen. 
Marijke is tien jaar jonger dan ik, ze is hoogleraar tropische plantenteelt. We hebben allebei altijd hard 
gewerkt en als we ’s avonds aan een wijntje zaten, fantaseerden we over de lange reizen die we later 
zouden maken. Na mijn pensionering ben ik daar direct mee aan de slag gegaan. Een camperreis door 
Canada, dat leek me wel wat. 

Maar toen ik Marijke daarover vertelde, zei ze dat ze nog helemaal niet wilde stoppen met werken. 
Haar carrière begon net interessant te worden, zei ze. Dus daar zat ik in mijn eentje thuis terwijl mijn 
vrouw allerlei interessante dingen deed en mensen ontmoette. 

Nou ja, toen kreeg ik wat met Natasha, de oppas van de buren. Ik heb een appartement voor haar 
gekocht en telkens als Marijke moest overwerken of als ze in buitenland zat, ging ik naar Natasha. Het 
stelde niks voor, ik wilde gewoon niet alleen zijn. 

Marijke kwam er natuurlijk achter en ze was verschrikkelijk boos. Ik probeerde uit te leggen hoe ik me 
voelde, dat ik háár miste, maar ze wilde niet luisteren. Vorige week zei ze dat ze wat persoonlijke 
spulletjes wilde ophalen. Ik was niet thuis, ik wilde haar ruimte geven. Maar toen ik terugkwam, bleek 
dat ze bijna alles had meegenomen: de Banksy die ik voor mijn afscheid had gekregen, onze 
antiekverzameling, zelfs de kostbare Boca do Lobobank. Nou ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Ik wil 
gewoon dat Marijke weer terugkomt.’ 

Marijke: ‘Mijn vader was een notoire schuinsmarcheerder. Hij moest regelmatig voor zijn werk naar 
het buitenland en op het departement waar hij werkte wist iedereen dat hij tijdens zo’n reis nooit 
alleen was. Hoeveel vrouwen hij niet voor zijn echtgenote heeft laten doorgaan, je wilt het niet weten. 

Mijn moeder was natuurlijk van de situatie op de hoogte, die was echt niet gek. Maar ze heeft er nooit 
iets van gezegd. Ze was dol op mijn vader en ze is hem altijd trouw gebleven. Tot hij haar verliet voor 
zijn secretaresse. Dat was de genadeslag: ze werd ziek en was binnen een jaar overleden. Sindsdien 
heb ik mijn vader niet meer gezien. 

Toen ik hoorde dat Gerard iets had met dat blaagje van hiernaast ben ik meteen vertrokken. Ik laat 
niet met me sollen! Het is toch te gênant voor woorden dat een man van middelbare leeftijd valt voor 
een bakvis van amper twintig. Alsof zij ook maar de helft van de diepgang heeft die ik heb. Ik weiger 
om me slachtoffer te voelen en ik wil absoluut niet dat mensen me zo zien. 

Tot ik een eigen woning heb gevonden, woon ik bij mijn vriendin Mary. We hebben natuurlijk heel veel 
over de situatie gepraat en ten slotte kwamen we tot de conclusie dat een kleine wraakoefening wel 
op z’n plaats zou zijn. Terwijl Gerard dacht dat ik alleen een paar persoonlijke spulletjes kwam halen, 
heb ik al onze waardevolle bezittingen gepakt. Ze staan nu hier, bij Mary. Eens kijken hoe hij daarop 
reageert.’ 

De mediator: ‘Oei, wat moet dit moeilijk zijn voor jullie allebei. Andere verwachtingen, een plotselinge 
verandering in het leven door het pensioen van Gerard. En het één veroorzaakt het ander waardoor 
jullie nu niet meer met elkaar zijn. Het is bekend dat een relatie na vreemdgaan niet makkelijk meer is 
te helen. Daar gaat heel wat tijd en energie in zitten. En het slaagt alleen als jullie er allebei de waarde 



 
van in zien als het slaagt. Begin niet gelijk met wel of niet vergeven. Daar zijn jullie nog niet aan toe. 
Begin met de tijd te nemen, als je wilt. 

Als je dit pad niet op wilt omdat je er niet mee kunt leven, Marijke, dan gaan jullie nog afspraken 
maken over jullie scheiding. Maar voor je zover bent, Gerard hoeft niet gelijk te zijn aan je vader. 
Hoewel je het natuurlijk ervaart als een déja vu, is Gerard een andere persoon. Kan je het aan om naar 
Gerard te luisteren? Nogmaals niet om te vergeven maar om te luisteren naar hem zodat hij 
vervolgens ook gaat luisteren naar jou. Dat zal een hele moeilijke stap zijn die zonder begeleiding 
weinig kans van slagen heeft. Ik zou jullie dus ook zeker adviseren om iemand in te schakelen de 
gesprekken te begeleiden. Ik wens dat jullie alsnog mooie reizen gaan maken over een paar jaar. 



 

‘Mijn ex laat onze kinderen over aan zijn nieuwe vriendin en daar ben ik het niet mee eens’ 
 
Johans nieuwe vriendin Sandra heeft uitgesproken ideeën over de opvoeding van zijn 
kinderen, en die past ze ook toe. Volgens hun moeder Carla bemoeit Sandra zich veel te veel 
met de 4-jarige Stanley en de 8-jarige Shaun. Bovendien houdt Johan zich niet aan de 
afspraken in het ouderschapsplan. Maar Johan heeft zijn handen vol aan zijn werk en hij is blij 
dat hij zo’n goede bonusmoeder voor zijn jongens heeft gevonden. 

Carla: ‘De nieuwe vriendin van mijn ex is erg dominant en ze bemoeit zich overdreven veel 
met de opvoeding van de kinderen. Zo koopt ze ongevraagd nieuwe kleren voor ze en brengt 
de kleren die ik voor ze heb gekocht naar de kringloop, ze zeurt tegen Johan dat de kinderen 
er altijd zo moe uitzien als ze van mij komen en ze zit de oudste constant achter de broek met 
zijn huiswerk. Hij is 8! En het ergste is, ze heeft lak aan de afspraken die Johan en ik in het 
ouderschapsplan hebben vastgelegd. 

We hebben bijvoorbeeld afgesproken dat we voor het slapengaan uit hetzelfde boek 
voorlezen. De kinderen nemen dat steeds mee zodat ze, of ze nou bij pappa of bij mamma 
zijn, door kunnen gaan met het verhaal. Maar als ze bij Johan zijn, schijnt Sandra de kinderen 
naar bed te brengen, en zij leest ze nooit voor. 

 
Als de kinderen van hun vader komen zijn ze ook altijd boos en opstandig. En als ze weer naar hem 
terug moeten, begint de jongste vaak te huilen. Ik vind het steeds moeilijker om hem dan toch bij 
Johan af te leveren. 

Een keer heb ik Johan gezegd dat hij zich aan de afspraken in het ouderschapsplan moet houden. Nog 
geen uur later hing Sandra aan de telefoon om me te vertellen dat ik me niet met ‘haar gezin’ mocht 
bemoeien. Nou ja! Omwille van de kinderen wil ik het niet op de spits drijven, maar ik zie dat die 
jochies niet gelukkig zijn.’ 

Johan: ‘Het gaat niet zo goed op mijn werk. Ik heb sinds kort een nieuwe functie en ik vraag me af of 
die niet te hoog gegrepen is, alhoewel Sandra dat onzin vindt. Maar de verantwoordelijkheden vallen 
me zwaar. Ik ben van nature nogal onzeker en dat steekt weer steeds vaker de kop op. De sfeer op 
mijn werk is nogal macho, dus Sandra is de enige met wie ik erover kan praten. 

Sandra vangt het thuis ook een beetje op. Ik zou niet weten wat ik zonder haar moest. Ze heeft zelf 
geen kinderen, maar ze is erg leuk met die van mij. Ze koopt kleren voor ze en helpt de oudste met zijn 
schoolwerk. Ze is een zelfverzekerde vrouw en dankzij haar leren de jongens hoe ze zich in de wereld 
staande moeten houden. Ik wil niet dat de jongens net zo onzeker worden als ik. 

Carla begon laatst over het ouderschapsplan, dat ik me niet aan de afspraken zou houden. Toen ik 
vroeg wat ze bedoelde kwam ze met allerlei kleine dingetjes: dat Sandra de jongens niet voorleest, 
bijvoorbeeld en dat zij, Carla, toch verantwoordelijk is voor hun kleren. Maar wat maakt dat nou uit. 
Zo’n ouderschapsplan is toch meer een richtlijn. Ze verweet me ook dat ik de jongens verwaarloosde, 
dat ik ze uitbesteedde aan Sandra. Dat laatste deed me veel verdriet. Ze weet niet hoe het op mijn 
werk is en bovendien, zij heeft makkelijk praten. Dankzij mijn alimentatie hoeft zij niet te werken.’ 

De mediator: ‘Hoe kun je samen goede ouders zijn zonder nog bij elkaar te wonen? Het antwoord zal 
door ieder ouderpaar anders worden ingevuld. Maar met een beetje doorpraten zal er ook een 
overeenstemming zichtbaar worden: als de kinderen maar gelukkig zijn, ondanks de scheiding’. Dat 
lijkt nogal abstract, maar je kunt er wel iets mee. Wat is daarvoor nodig? 3 dingen: Duidelijkheid over 
school, omgangsregeling en kinderkosten (SOK). Dat scheelt veel irritaties. Intuïtie voor de manier 
waarop je de kinderen opvoedt én waarvan je het gevoel hebt dat jullie dat de ander dat ook zo zou 
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doen. Doorzettingsvermogen om met elkaar overleg te houden. Al is het alleen maar het maandelijkse 
overlegje via de telefoon om te checken samen over de SOK klopt. Op deze manier heb je ook 
gelegenheid dat je werk wat zwaarder is dan verwacht met alle gevolgen van dien. En kun je ook 
bespreken of wat in het ouderschapsplan een richtlijn is of een handboek om op te volgen. Tip: plan 
een vast moment in voor de SOK. Bijvoorbeeld de 3e donderdag van de maand om 20.30 uur. 

  



 
‘Mijn ex-vrouw verwaarloost onze kinderen’ 

 
Sinds Maria haar man en kinderen een jaar geleden heeft verlaten voor yogadocent Theo slokt 
het verlangen naar zelfverwerkelijking en transformatie haar volledig op. Ondanks de afspraak 
met haar ex Egbert dat hun zoons in het weekend bij haar zouden wonen, is dat er nog niet 
van gekomen. Om het goed te maken, stuurt ze de jongens nu een doos met 
sinterklaascadeautjes. Egbert weigert echter om die in hun schoen te stoppen. 

Egbert: ‘Maria’s vertrek kwam volkomen onverwacht. Ik wist wel dat ze het goed kon vinden met 
Theo, maar dat hij zo veel invloed op haar had, dat heb ik niet gezien. Hoe dan ook, het is haar keuze. 
Ik probeer er met de jongens maar het beste van te maken. Na school passen mijn ouders op ze, die 
wonen gelukkig in de buurt, en ik ben een dag minder gaan werken zodat ik wat vaker bij ze kan zijn. 
De jongens hebben allebei veel behoefte aan een veilige plek en voor het slapengaan moet ik ze nog 
elke keer beloven dat ik ze nooit in de steek zal laten. 

In het ouderschapsplan hebben Maria en ik vastgelegd dat de kinderen in de weekenden bij haar 
zouden zijn, maar dat is nog niet een keer gebeurd. Er is altijd wel iets waardoor Maria ze niet kan 
hebben: een reinigingsritueel dat alleen bij een specifieke maanstand effect heeft, een workshop 4e 
chakra-yoga die ze absoluut niet mag missen, Theo die moe is van zijn werk… 

Vorige week bracht ze een doos met cadeaus voor de kinderen. Of ik die maar in hun schoen wil 
stoppen. Ik heb haar uitgelegd dat de kinderen niet op cadeaus zitten te wachten, dat ze er meer aan 
zouden hebben als ze hun moeder wat vaker zouden zien. Maria antwoordde dat dit proces heel 
belangrijk voor haar is en dat de kinderen dat heus wel begrijpen. Maar zij ziet hun gezichtjes niet als 
ze met een bibberstemmetje vragen wanneer mamma weer thuiskomt.’ 

Maria: ‘Tja, Theo en ik, het gebeurde gewoon. Hij is mijn yogadocent. Eerst vond ik hem maar een 
baasje, zo iemand die alles beter weet, maar later bleek het een hele lieve, gevoelige man te zijn. We 
voelen elkaar op een heel diep niveau aan, we zijn echte soulmates. En op fysiek niveau klikt het ook 
fantastisch. Met Theo voel ik me completer dan ooit. Eindelijk kan ik worden wie ik altijd al had 
moeten zijn! 

Egbert is een goede man, stabiel en zorgzaam. We hebben mooie jaren gehad, maar ik ben verder 
gegroeid en hij is stil blijven staan. Op een gegeven moment kon ik niet anders dan vertrekken. Je hebt 
toch een verantwoordelijkheid tegenover het universum om alles uit je leven te halen. 

Ik ben blij dat ik de kinderen met een gerust hart bij hem kan achterlaten. Natuurlijk doet het pijn dat 
ik ze zo weinig kan zien. Ik hou zielsveel van ze. Maar in deze fase van mijn leven moet ik het accent 
gewoon bij mezelf leggen. Ik probeer de kinderen voor te leven dat je altijd je hart moet volgen, dat je 
alleen op die manier een waarachtig mens kunt zijn. 

Nu had ik wat cadeautjes voor ze gekocht om ze te laten weten dat ik aan ze denk. Maar Egbert 
weigert om ze die te geven. Ik vind het jammer dat hij zo in de negativiteit blijft hangen, vooral voor 
hemzelf. Tussen mij en de jongens is alles goed. Daar zorgt het universum wel voor.’ 

De mediator: ‘Dag Maria, wat versta je onder verantwoordelijkheid? Je stelt namelijk dat je die hebt 
tegenover het universum. Heb je als moeder ook een verantwoordelijkheid? Het is natuurlijk een open 
deur om hiermee te beginnen. Hoe is dat zo gegroeid tussen jullie dat Maria zoveel vertrouwen kan 
hebben in Egbert als het gaat om de zorg voor de kinderen? Egbert heeft een zorg die hij deelt voor de 
kinderen. Kinderen ontwikkelen zich op een prettige manier als zij hun beide ouders met regelmaat 
om zich heen hebben en nog prettiger als zij hierover geen stress hoeven te ervaren. Bij jullie kinderen 
is die stress er wel, als ik het goed lees. De vraag die aan jullie samen wordt gesteld is hoe je hierin een 
verbetering kunt aanbrengen. De vraag die daarop volgt is of jullie het kunnen opbrengen hierover 
samen in gesprek te gaan, of liever: ermee aan de slag kunnen gaan. Pak een root vel papier en 



 
potloden. Ga het blad vullen met wat je ieder samen met de kinderen wilt doen. Vul met zwart in wat 
noodzakelijk is zoals halen en brengen van school of huiswerk en sport. Vul met je eigen kleur in wat je 
verder met ze wil ondernemen. Wat vind je belangrijk dat ze leren Maria, over waar jij mee bezig bent. 
En uiteraard Egbert, wat vind jij belangrijk om met ze te doen? Blijf niet de vader met ‘de zorg’, maar 
open de deuren en Maria (!) doe er wat mee. 

  



 
‘Thuis werken is opeens geen optie meer’ 

 
Cassandra werkt al ruim een jaar 3 dagen per week thuis, zodat ze er altijd voor haar 5 jonge 
kinderen kan zijn. Alleen op dinsdag gaat ze naar kantoor. Haar nieuwe leidinggevende Dick 
heeft al aangekondigd dat hij haar veel vaker op kantoor verwacht. Maar hoe moet dat dan 
met de kinderen? 
 
Cassandra: 
‘Ik ben een alleenstaande moeder van 5 jonge kinderen. De vader is uit beeld, dus ik moet alle 
ballen alleen in de lucht houden. Gelukkig komt mijn moeder dinsdag altijd oppassen. Dan kan 
ik naar kantoor om te overleggen met mijn leidinggevende en om de teamvergadering bij te 
wonen. De overige 24 uur werk ik thuis. Ik doe wetenschappelijk onderzoek, bijna alles via 
internet, dus dat kan prima. Ik hou al mijn gewerkte uren zorgvuldig bij, ik noteer alles. Maar 
het is natuurlijk niet precies van 9 tot 5. Soms werk ik ’s avonds of in het weekend om nog wat 
dingetjes af te maken. Gerda, mijn huidige leidinggevende, vertrouwt me daar blindelings in. 
Maar volgende maand krijg ik een nieuwe leidinggevende, Dick, en die heeft al aangekondigd 
dat alle werknemers minstens 75% van hun werktijd op kantoor moet zijn ‘vanwege de 
binding met de zaak’. Ik weet niet hoe ik dat moet regelen. Ik wil de kinderen niet naar de 
buitenschoolse opvang brengen, de jongste is pas 2 en ze hebben al zo veel meegemaakt in 
hun korte leventje. Ze hebben de stabiliteit nodig van een moeder die er altijd voor ze is. Ik 
heb dat aan Dick uitgelegd en hem gesmeekt om voor mij een uitzondering te maken, maar hij 
was bikkelhard. Als ik me echt betrokken voelde bij het bedrijf, zo zei hij, dan moest ik veel 
vaker mijn gezicht laten zien. Maar ik toon mijn betrokkenheid door goed werk te leveren en 
dat kan ik net zo goed thuis doen als op kantoor.’ 
 
Dick: 
‘Ik weet nu al dat dit team ver onder de maat presteert en dat komt doordat Gerda de 
medewerkers veel te veel ruimte geeft. Het onderzoek dat in dit bedrijf gedaan wordt is 
teamwork, dat doen we samen. En daarvoor is het nodig dat je elkaar face-to-face kunt zien. 
Die Cassandra, als ik kijk wat ze de afgelopen weken heeft uitgevoerd, daar krijg ik de rillingen 
van. Geen spat! Het is hier geen bezigheidstherapie. Het team moet heropgevoed worden. Er 
moet weer discipline komen, mensen moeten zich weer verantwoordelijk voelen voor het 
bedrijf. Alleen zo kunnen we een voldoende prestatie neerzetten. 
Wat ze niet weten, ook Gerda niet, is dat het bedrijf is overgenomen door een Amerikaanse 
multinational. Dat is ook de reden dat Gerda vervangen is. Die Amerikanen hebben niet zo 
veel op met het softe Nederlandse personeelsbeleid. Mijn taak is het om deze afdeling naar 
hun standards te reorganiseren en daar ga ik mijn stinkende best voor doen. Ik zal ze daar in 
de States eens even laten zien wat ik waard ben. Stiekem hoop ik dat ik promotie naar het 
moederbedrijf kan maken. Ik zou best een paar jaar naar de overkant van de plas willen. Die 
kans laat ik me echt niet afnemen door zo’n omhooggevallen huisvrouw. Heeft ze 5 kinderen? 
Dat wist ik niet. En geen partner? Tja, moeders die carrière willen maken, die vinden maar dat 
iedereen altijd rekening moet houden met hun broedsheid. Maar zo zit de wereld niet in 
elkaar. Je moet wel kiezen, zeg ik altijd.’  
 
De mediator: ‘Verschillen over de invulling van het werk. Dat komt vaker voor. De werkgever 
legt een regel op en de werknemer moet daar naar handelen. Ook dat komt regelmatig op 
tafel. Waar leidt het toe? Vaak tot een gedwongen afscheid. Kan dat voorkomen worden? Ja, 
maar dan moet je allebei het idee hebben dat de ander ook jouw probleem erkent. Pas als dat 
zo is schept het ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Dus, eerst luisteren naar de ander. 
En heus, jullie komen allebei aan de beurt, want anders zou het nog steeds een 
eenrichtingverkeer zijn (van welke kant dan ook bezien). Wie  begint? Vat vervolgens eens 



 

samen wat je hebt begrepen van de bedoelingen van de ander. Zijn er emoties? Geef die dan 
even de ruimte en kom vervolgens terug aan tafel om verder te gaan met het gesprek. Pas als 
jullie van elkaar weten wat de bedoeling is, ga je verder. Dat is precies zoals ze dat aan de 
overkant van de plas doen. Samen een oplossing bedenken. En als dat leidt tot een afscheid 
omdat je er niet uitkomt met elkaar, dan reken je samen af. Maar vaak leidt deze methode tot 
een deal! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik ken mijn baas beter dan mijn kinderen’ 

 
Theo heeft een sleutelfunctie in zijn bedrijf en dat betekent dat hij altijd beschikbaar moet zijn 
en regelmatig in het weekend moet werken. Daardoor ziet hij zijn kinderen Gerrie en Hansje 
veel te weinig en dat zit hem behoorlijk dwars. Waarom kan hij niet parttime werken, of op z’n 
minst de weekends vrij zijn? 
 
Theo: 
‘Na de scheiding wilde ik graag parttime gaan werken zodat we co-ouderschap konden doen. 
Carine wilde dat ook graag, dan zou zij kunnen gaan werken. Maar mijn baas vond dat niet 
goed omdat ik zogenaamd onmisbaar was voor het bedrijf. Hij dreigde zelfs met ontslag. Ik 
moet natuurlijk alimentatie betalen, dus toen heb ik maar ingebonden. Nu zie ik Gerrie en 
Hansje alleen in het weekend en dat vind ik veel te weinig. De kinderen missen mij ook, dat 



 

kan ik zo goed aan ze merken. Soms huilen ze echt hartverscheurend als ik ze moet 
achterlaten. Dat gaat me zo aan mijn hart. 
Nu ‘vraagt’ mijn baas me sinds een half jaar regelmatig of ik een dagje wil overwerken, juist in 
het weekend. Dat betekent dat ik de kinderen soms helemaal niet zie, of alleen zondagmiddag 
een uurtje bij Carine thuis. Ik mis zo veel van hun ontwikkeling. En ik ken mijn baas 
ondertussen beter dan mijn eigen kinderen. Die zijn nog maar 3 en 5 jaar oud en juist op die 
leeftijd veranderen ze zo snel. Ik heb het gevoel dat ik van alles mis. Het liefst had ik ze drie 
dagen per week bij mij thuis, dat je ook de huiselijke dingen van ze meemaakt: naar bed 
brengen, in bad doen, samen eten. Dan wil ik de andere vier dagen wel werken, tien uur per 
dag als het moet, ook al is het in het weekend. Als ik mijn kinderen maar wat vaker zou 
kunnen zien.’ 
 
Ton: 
‘We zitten met het bedrijf in een cruciale fase, we gaan opschalen van Europees naar 
mondiaal. Dat is heel spannend. Vooral China is een interessante markt voor ons. Maar ook 
een hele lastige. Theo is de enige in ons bedrijf die echt is ingevoerd op dat dossier. Hij heeft 
een aantal jaren in Nanjing gewoond en kent de mensen en gewoonten door en door. Het ligt 
soms heel gevoelig, omgangsvormen. Een verkeerd gebaar of foute timing en voordat je het 
weet gaat die opdracht aan je neus voorbij. Het is ook snel handelen want de concurrentie is 
moordend. Als jij vrijdag een voorstel indient, krijg je soms de volgende dag al reactie en daar 
moet je dan snel op reageren. Dus Theo moet eigenlijk altijd stand-by staan. Ik begrijp heel 
goed dat hij zijn kinderen vaker wil zien, ik heb er zelf ook twee thuis rondlopen die ik veel te 
weinig zie. Maar parttime werken of de weekends vrij, dat gaat gewoon niet. Dan moeten we 
een andere specialist aantrekken en dan is Theo zijn baan kwijt. Wat ik wel kan aanbieden is 
kinderopvang. Ons bedrijf heeft een contract met een kinderdagverblijf twee straten 
verderop. Als Theo wil, kunnen zijn kinderen daar onbeperkt naartoe, ook in het weekend. Ik 
heb dat aan hem aangeboden, maar hij zegt dat hij geen kinderen heeft om ze vervolgens in 
de opvang op te bergen. Ja, als hij er zo tegenaan kijkt, is hij misschien gewoon niet zo 
geschikt voor deze baan.’ 
 
De mediator: 'Ton, voor jou is China belangrijk om binnen te halen. Dat is belangrijk voor je en 
daar heb je veel voor over. Theo, je werk is voor jou een inkomstenbron. En je vindt je gezin 
belangrijk. Dat is eigenlijk waar je momenteel voor leeft, als ik het goed begrijp. Jij hebt 
daarnaast ook kwaliteiten die Ton goed kan gebruiken. Hoe zit dat met je werk? Het kan zijn 
dat Ton een punt heeft en dat de baan op dit moment niet past in je leven. Anderzijds zijn er 
misschien wel oplossingen te bedenken. In dat geval is het allereerst van belang om aan te 
voelen voor jezelf of de commitment er is om er samen uit te komen. Vervolgens ga je voor 
jezelf na wat je allemaal hebt in te brengen, wat de overeenkomsten en de verschillen zijn. 
Dan geef je elkaar de hand als blijk van vertrouwen en ga je om de tafel om samen tot 
afspraken te komen. Het inzetten van een mediator is in dit soort situaties wel gewenst, zodat 
jullie met goede afspraken het gesprek kunnen afronden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelijke targets, verschillend salaris 
 

Shelly en Julia werken allebei voor een fotograaf. Ze zijn bijna even oud en doen hetzelfde 
werk. Toen Shelly een paar maanden geleden per ongeluk ontdekte dat Julia elke maand bijna 
150 euro meer krijgt dan zij, was ze dan ook erg verbaasd. Ze durft er noch tegen haar baas 
noch tegen Julia over te beginnen, maar van binnen wordt ze opgevreten door twijfel en 
boosheid.    
 
Shelly: 
‘Een paar maanden geleden zocht ik iets op Julia’s bureau en toen viel mijn blik toevallig op 
Julia’s loonstrookje. Ik zat echt niet te snuffelen, maar dat briefje lag daar gewoon open en 
bloot en voor ik het wist, had ik het gelezen. Toen ontdekte ik dat Julia maar liefst 150 euro 
meer verdient dan ik, terwijl we hetzelfde aantal uren werken. Ik was heel verbaasd. Ik kon en 
kan geen enkele reden verzinnen waarom Julia meer zou moeten krijgen dan ik. Sterker nog, 
ik heb twee jaar meer ervaring. Dus eigenlijk zou ik meer moeten verdienen.  
 
Ik vind het heel lastig om dit op tafel te leggen, want dan lijkt het of ik aan het snuffelen was 
en dat wil ik niet. Het gaat mij natuurlijk ook niets aan wat Julia verdient. Maar ik merk dat het 
wel iets met mijn werkhouding doet. Ik ben eigenlijk gewoon heel erg boos en daardoor ben ik 
steeds minder gemotiveerd om mijn werk goed te doen. Julia is een schat en voorheen hielp ik 
haar graag, maar dat valt me steeds moeilijker. Ik hoor steeds een stemmetje in mijn hoofd 
dat zegt: als ze meer verdient, moet ze ook maar wat harder werken. Heel kinderachtig, ik 
weet het. 
 
Gister zei Ben, onze baas, dat hij Julia en mij wil spreken omdat we het laatste trimester onze 
targets niet hebben gehaald. Er zijn klachten over ons en hij wil graag weten wat er aan de 
hand is. Nou, dat weet ik wel, maar dat kan ik niet zeggen.’ 
  
Julia: 
‘Ben, onze baas, heeft een bedrijf voor schoolfotografie. Hij stuurt de fotografen aan en Shelly 
en ik verwerken de bestellingen en handelen de klachten af. Shelly werkt hier vier jaar en ik 
ben er twee jaar geleden bij gekomen. Shelly is een hele leuke meid en we vormden altijd een 
keigoed team. Soms worden we overspoeld door mailtjes van ouders en schoolbesturen en 



 

dan is het flink aanpoten om alles weer weg te werken. Dan zetten we allebei onze turbo aan, 
zoals we het noemen, en werken door tot de mailbox weer leeg was. Nou ja, dat deden we. 
 
Sinds een paar maanden zie ik dat Shelly steeds minder mailtjes verwerkt en dat ze klachten 
sowieso allemaal naar mij doorschuift. Ik begrijp niet waarom ze dat doet en eerlijk gezegd 
durf ik er ook niet naar te vragen. Ze heeft een soort schild opgetrokken. Het lijkt wel of ze 
boos op me is, alsof ik iets verkeerd heb gedaan. Ze kan soms zo bits reageren als ik iets zeg. 
Laatst maakte ze een opmerking over werkpaarden en luxepaarden waar ik niets van begreep. 
Ik vroeg wat ze bedoelde, maar dat wilde ze niet zeggen. Daarna hebben we in en gespannen 
stilte verder gewerkt, zo vreemd.  
 
Door Shelly’s houding halen we onze targets niet meer en daardoor komen er steeds meer 
klachten. Zo veel dat het zelfs Ben is opgevallen. Daar wil hij morgen met ons over praten. Ik 
hoop dat Shelly dan zegt wat er aan de hand is, want op deze manier wil ik niet langer met 
haar samenwerken.’ 
 
De mediator: ‘Hoe willen jullie dit nu voor elkaar krijgen, met al die geheimen? Wel heel 
bijzonder dat jullie het alle twee voor je houden. En jullie baas vraagt zich af wat er gaande is. 
Het kost hem ook energie en de prestaties voor het bedrijf dalen. Wat nu? Wat willen jullie 
bereiken met dit gesprek? Ik ga er eigenlijk vanuit dat de lucht is geklaard als jullie geheimen 
op tafel liggen. Maar ergens zegt iets mij ook, heel diep van binnen, dat je het probleem dan 
nog niet uit de wereld is. Laten we eens kijken welke thema's er zijn om te bespreken. Ik ga ze 
hier niet noemen omdat die thema's voortkomen uit jullie gesprek. De loonopbouw bij het 
bedrijf zal een vast thema zijn. Laat je niet beperken tot 1 thema. Dat is denk ik het beste 
advies dat ik voor jullie gesprek kan geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

‘Nu praat hij opeens wel over zijn gevoelens’ 
 

Als Andy na tien jaar huwelijk nog steeds niets van zijn gevoelens laat zien, besluit Iris van hem 
te scheiden. De kinderen wonen aanvankelijk fulltime bij haar, waardoor Iris Andy bijna een 
jaar niet ziet. Sinds kort is er echter co-ouderschap en telkens als Andy de kinderen bij Iris 
aflevert, nodigt ze hem uit om iets te blijven drinken. Nog nooit hadden ze zulke goede 
gesprekken. 
 
Iris: 
‘Andy is een rationele man die nooit liet zien wat er in hem omgaat. In het begin van onze 
relatie vond ik dat wel aantrekkelijk, hij kwam heel stabiel over. En als ik me eenzaam voelde 
omdat ik niets kon delen, dacht ik: dat komt later wel, we moeten elkaar gewoon beter leren 
kennen. Zo schuif je de dingen soms voor je uit, toch?  
 
Nou, toen werd Bas geboren en een jaar later Kathinka. We hadden het allebei druk met de 
kinderen en met ons werk. Ik wist wel dat er iets aan onze relatie schortte, dat ik iets miste, 
maar ik had domweg geen tijd om erover na te denken. 
 
Sinds de kinderen naar school gingen en ik wat meer tijd voor mezelf kreeg, deed ik dat wel. 
En toen besefte ik dat ik na tien jaar nog steeds niet wist wat er in Andy omging en dat ik me 
nog steeds heel eenzaam voelde. Andy weigerde erover te praten, hij deed het af als mijn 
probleem. Dat was voor mij de limit en daarom ben ik twee jaar geleden van hem gescheiden. 
 
De eerste anderhalf jaar woonden de kinderen fulltime bij mij, maar sinds een paar maanden 
doen Andy en ik co-ouderschap. Sindsdien blijft hij soms een wijntje drinken en het gekke is, 
nu vertelt hij wel wat er in hem omgaat. Het zijn echt hele fijne gesprekken. Ik vind dat 
verwarrend en verdrietig. Dit is de man met wie ik getrouwd had willen zijn. Maar nu is het te 
laat.’ 
 
Andy: 
‘Mijn vader verliet ons toen ik acht was. Mijn grootmoeder zei toen dat ik voortaan de man in 
huis was en ik nam dat heel serieus. Hoe ziet ‘de man in huis’ er volgens een jochie van acht 
uit? Stoer natuurlijk! Ik was mijn moeders steun en toeverlaat en voor mijn emoties was geen 
plaats. Wist ik veel dat dat niet normaal was. 
 
Zo ging ik ook met Iris om. Ik probeerde zo goed mogelijk voor haar te zorgen en haar verder 
niet lastig te vallen met mijn gevoelens. Ik wist niet eens dat ik gevoelens had. Na de scheiding 
zat ik in mijn eentje in een kaal appartement in de binnenstad en wist bij god niet waar ik het 
moest zoeken. Het was enorm confronterend. Eerst zocht ik afleiding in mijn werk, tot ik na 
een paar maanden burn-out raakte. Ik was zo ver heen dat ik zelfs de kinderen niet om me 
heen kon verdragen. Op aanraden van een vriend ben ik toen naar een psycholoog gestapt.  
 
Ik zie haar nu een jaar en langzaam maar zeker begin ik te ervaren dat er mensen zijn die wel 
geïnteresseerd zijn in mijn gevoelens. Het is niet gemakkelijk, er zit veel oude pijn. En ik besef 
nu pas hoe eenzaam Iris zich tijdens ons huwelijk moet hebben gevoeld. 
Tja, die gesprekken met Iris zijn eigenlijk vanzelf ontstaan. Als ik de kinderen wegbreng, vraagt 
ze bijna altijd of ik iets wil drinken en dan raken we in gesprek. Het is net of we elkaar nu pas 
leren kennen.’  
 



 

De mediator: ‘En wat is de reden dat jullie niet opnieuw gaan daten? Ik weet natuurlijk niet of 
Iris een nieuwe relatie heeft. Dat zou het veranderen. Opnieuw beginnen betekent dat jullie 
niet verder gaan in hoe je elkaar nu ziet. Er is een scheiding geweest en dat brengt bij veel 
mensen wat teweeg. Jullie zijn ouders én van elkaar gescheiden partners. Beide rollen hebben 
invloed gehad op de veranderingen in het laatste anderhalf jaar. Probeer elkaar opnieuw te 
ontdekken. Misschien hebben jullie hulp nodig om oud zeer te verwerken samen. Maar 
wellicht lukt het ook door samen buiten de deur een afspraak te maken. Als het anders is en 
er is geen nieuw gevoel over en weer, dan kunnen jullie de ontstane energie gebruiken in de 
omgang met elkaar in je ouderrol. Dat zal veel vertrouwen geven aan de kinderen. Die vinden 
het heerlijk als hun ouders met elkaar praten en ook plezier kunnen hebben. In dit geval is het 
goed om ook dit te bespreken met elkaar zodat er geen nieuwe wonden ontstaan. Het is nu 
gezellig met elkaar. Duidelijkheid geeft een lange houdbaarheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘Hij wil seks, maar ik vraag alleen een bosje bloemen’ 

 
Mariëlles nieuwe vriend Geerlof kent maar één manier om zijn liefde voor haar te uiten: seks. 
Maar voor Mariëlle is dat na de eerste onstuimige maanden niet meer genoeg. Ze snakt 
ernaar dat Geerlof zijn gevoelens voor haar nu ook eens op andere manier laat blijken. 
 
Mariëlle: 
‘Het lijkt wel of bij Geerlof alles om seks draait, alsof dat de enige manier is waarop hij kan 
communiceren: seks als goedmakertje na een ruzie, seks om te vieren dat hij terug is van een 
weekendje met vrienden, seks om me op te beuren als ik baal van mijn werk. We zijn nu een 
half jaar bij elkaar en ik geniet er nog steeds van, maar voor mij moet een relatie toch wat 
meer om het lijf hebben. Soms wil ik gewoon met hem kunnen praten als me iets dwarszit, 
dat hij naar me luistert en met me meedenkt zonder aan me te zitten. Maar tijdens zo’n 
gesprek zie ik zijn blik naar mijn borsten afdwalen en dan weet ik al waar hij met zijn 
gedachten zit. Hij probeert wel serieus op mijn verhaal in te gaan, maar door zijn 
versprekingen merk ik dat het hem niet wezenlijk interesseert.  
Er zijn zo veel andere manieren om te laten merken dat je om iemand geeft, als we ruzie 
hebben wil ik het liever eerst uitpraten voordat we het bed induiken en hij mag me ook wel 



 

eens verrassen met een etentje of zo. Zelfs met een bosje bloemen zou ik al blij zijn. Misschien 
vergis ik me in hem en is het hem alleen om de seks te doen. Ik zie er goed uit, dat weet ik ook 
wel. Maar als dat alles is, wil ik niet langer bij hem blijven. Ik verdien een partner die in alle 
aspecten van mijn persoon geïnteresseerd is.’ 
 
Geerlof: 
‘Tja, misschien heeft Mariëlle gelijk. Seks is heel belangrijk voor mij, dat wist ze vanaf het 
begin. Dat wil niet zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in andere kanten van Mariëlle. Ik 
weet alleen niet zo goed hoe ik dat moet laten merken. Voordat ik het weet heb ik de 
verkeerde bloemen gekocht of reageer ik niet goed op een verhaal over haar werk. Ze kan 
soms zo kritisch zijn. Ze heeft een ingewikkelde baan bij een apothekersgroothandel en ik 
begrijp gewoon niet altijd wat ze nou precies doet, dus ja, als ze dan vertelt over ruzie met 
een collega of haar baas die haar op de vingers kijkt, dan kan ik niet helemaal volgen waar het 
over gaat en dan ben ik snel afgeleid. Ik val haar overigens ook niet lastig met de akkefietjes 
op mijn werk. Seks is eigenlijk het enige waar ik echt goed in ben. En we houden toch van 
elkaar? Anders zouden we het in bed niet zo geweldig hebben. Het lichaam liegt niet en ik 
voel gewoon dat zij net zo naar mij hunkert als ik naar haar. Waarom kunnen we daar dan niet 
gewoon van genieten? Man en vrouw zijn geschapen om seks met elkaar te hebben. Dat is 
toch normaal? Seks is wat mij betreft gewoon de allermooiste manier om de liefde te vieren. 
Die andere dingen, dat kun je ook met vrienden doen.  Terwijl seks, nou ja, ik probeer me tot 
Mariëlle te beperken en dat geeft wel aan hoe veel ik om haar geef.’  
 
De mediator: ‘Stel nu dat jullie allebei niet veranderen, wat zal er dan op den duur gebeuren? 
Waarschijnlijk komt er dan een spanning in jullie relatie die er eventueel toe leidt dat jullie uit 
elkaar groeien/gaan. Geerlof, hoe zouden jullie dat samen kunnen voorkomen? Het komt 
regelmatig voor dat mensen in een relatie op een bepaalde manier naar elkaar toe groeien in 
hun behoeften. Maar of dat helemaal gebeurt hangt sterk af van wat je persoonlijk verwacht 
in een relatie. Soms komen de verwachtingen volledig overeen. Datis natuurlijk niet altijd en 
dan is het prettig om te weten waar jij je partner een plezier mee kunt doen. Daarvoor is het 
nodig om naar elkaar te luisteren. Het gaat hierbij niet persé om het werk wat iemand doet. 
Het kan best dat het je moeite kost om dat te volgen. Nee, het gaat meer om wat bijvoorbeeld 
Mariëlle aangeeft door te zeggen dat zij een bosje bloemen ook heel erg waardeert in haar 
relatie. Nu is de vraag wat jij daar dan weer mee doet, Geerlof. En hoe Mariëlle weer omgaat 
met jouw ideeën bij een prettige relatie. Op deze manier groeien jullie samen naar een fijn 
samenzijn dat voor ieder goed voelt. En dat weet je na deze oefening zeker omdat je hebt 
opgelet wat de ander prettig vindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Die bonus doet me echt niks’ 

 
Maaike is bezig een eigen galerie op te bouwen volgens een unieke, door haarzelf ontworpen 
formule. Voor haar assistent Gerda gaat het allemaal niet snel genoeg, dus gaat ze op zoek 
naar een andere baan. Maaike is bang dat Gerda haar geheime formule aan een concurrent 
zal doorgeven en biedt haar een vette bonus aan.  
 
Gerda: 
‘Ik heb bijna zeven jaar in diverse galeries gewerkt, maar zo’n conservatieve toko als die van 
Maaike heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb een goede neus voor de waarde van 
kunstwerken en zonder valse bescheidenheid mag ik toch wel zeggen dat ik een expert ben in 
het spotten van upcoming kunstenaars. Maaike heeft daar echter totaal geen belangstelling 
voor. Zij speelt honderd procent op safe. Ik ben twee maanden geleden met haar naar Tefaf 
geweest, je weet wel, die kunstbeurs in Maastricht. Er waren zeer veelbelovende jonge 
kunstenaars daar, razend interessant. Maar Maaike wilde niets van ze weten omdat ze ‘nog 
niet bekend genoeg’ waren. Nee, daar gaat het nu juist om, dat je ze te pakken krijgt voordat 
ze bekend worden. Niet dus. We kwamen thuis met de geijkte namen, de gebruikelijke 
genres. Zo saai. Net zo saai als haar klanten. 
Enfin, ik heb geen zin om mijn talenten nog langer bij haar te laten verpieteren en daarom  
oriënteer ik me nu op andere galeries. Ik heb al een paar gesprekken gehad. Op de een of 
andere manier is Maaike daarachter gekomen en nu maakt ze een enorme stampij van het feit 
dat ik haar ‘bedrijfsprofiel’ zal stelen. Ze doet er echt heel spastisch over, alsof het over 
topgeheimen gaat. Ze bood me zelfs een vette bonus aan als ik beloofde om nog twee jaar bij 
haar te blijven. Ze denkt toch niet dat ik me laat omkopen? Het gaat wel om mijn carrière.’  
 
Maaike: 
‘Gerda denkt dat ik geen neus heb voor nieuwe kunst, maar daar vergist ze zich in. Het is 
eerder dat Gerda geen neus heeft voor zaken doen. Ze heeft geen idee wat ervoor nodig is om 
een galerie draaiende te houden. Dat begrijp ik wel, ze is altijd in dienst geweest en heeft 
nooit een eigen toko in de lucht hoeven houden. Nou, dat is een kunst op zich, dat kan ik je 
wel vertellen. Je kunt je zaak natuurlijk volhangen met werken die over vijf jaar in waarde 
verdubbeld zijn, maar ondertussen loopt de huur ook door. Ik heb een unieke formule 
bedacht om nieuwe kunst aan de man te brengen, daar ga ik hier verder niet over uitweiden, 
maar het is echt revolutionair. Gerda weet er wel van, ze is immers mijn assistent. Nu heb ik 
via via gehoord dat ze bij andere galeries aan het solliciteren is en ik heb ook gehoord dat 
sommige collega’s serieus in haar geïnteresseerd zijn. Niet zo vreemd, want ze heeft 
onmiskenbaar talent. Ik vrees dat ze mijn formule dan meeneemt en dat zou de doodsteek 



 

betekenen voor mijn bedrijf. Daarom wil ik haar graag nog een paar jaar binnen boord 
houden. Trouwens, met mijn zakelijke kennis en haar neus voor vernieuwing kunnen we 
samen heel groot worden. Dan moet ze wel even geduld hebben. Daarom heb ik haar die 
bonus beloofd. Mijn galerie is verreweg de beste plek waar ze haar talenten kan ontplooien. Ik 
hoop dat ze dat op tijd inziet.’ 
 
De mediator: ‘Een gesprek lijkt mij hier wel slim. Jullie staan blijkbaar allebei in je kracht om 
tot goede dingen te gaan komen. Helaas sluit de communicatie hierover niet op zo’n manier 
op elkaar aan dat jullie er profijt van hebben. Vandaar dat ik adviseer om een gesprek te 
houden. Wellicht liggen er andere strijdpunten die hier niet aan het licht zijn gekomen en 
staan jullie inderdaad zover uit elkaar dat een samenwerking niet haalbaar is. Terwijl jullie 
onder begeleiding in gesprek zijn komen jullie belangen op tafel en eventueel de zorgen die je 
hebt. Pas in een later stadium kom je stap voor stap toe aan wat er dan werkelijk nog 
verschilt. Minder kans op escalatie en nog veel minder kans om onbegrepen te blijven. 
Hooguit 2, 3 gesprekken en dan weten jullie waarom de één een bonus zou willen geven én of 
dat wel zo’n goed idee is. En jullie weten dan waarom Gerda liever zou vertrekken en of dat 
besluit na de gesprekken nog steeds goed voelt of verstandig is. Misschien ontstaat er alsnog 
een unieke galerie met jullie talenten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Zij kaapte mijn functie toen ik burn-out was’ 

 



 

Na 16 jaar werken bij een onderzoeks- en adviesbureau raakt de pietjeprecieze Machteld burn-
out. Een jaar later is ze zo ver opgeknapt dat ze aan haar re-integratie kan beginnen. Dan 
hoort ze dat haar oude functie inmiddels niet meer vacant is. 
 
Machteld: 
‘Ik ben senior projectleider in dit bedrijf en die functie bevalt me erg goed. Je moet er 
nauwgezet voor zijn en dat ben ik, ik kan geen half werk leveren. Daardoor maak ik wel meer 
uren dan waarvoor ik betaald word. Maar ja, dat hoort nou eenmaal bij de baan. 
 
Mijn assistente Sandra denkt daar overigens heel anders over. Volgens mij heeft Axel, mijn 
leidinggevende, haar vooral aangenomen vanwege haar lange benen. Sandra is zo’n flirt. Haar 
werk daarentegen is heel matig. Ze is laks. Hoe vaak ik geen spelfouten uit haar teksten heb 
gehaald, zelfs uit brieven aan klanten! En telkens als we een presentatie deden, drong zij zich 
op de voorgrond. Ze praatte gewoon door me heen. Achteraf zei Axel dan: “Sandra heeft het 
uitstekend gedaan, vind je niet?” En als ik dan zei: “Nou, ik heb die presentatie voorbereid,” 
dan zei hij: “Niet jaloers doen, Machteld, dat staat je niet.”  
 
Dat vrat aan me: dat ik zo hard werkte terwijl Sandra, die geen stap te veel zette, alle 
complimenten in ontvangst nam. Ik kreeg allerlei klachten: rugpijn, hartkloppingen, een 
gejaagd gevoel. En op een dag ben ik ingestort. Huilen! Ik kon niet meer stoppen. Burn-out, ja. 
Dat is een jaar geleden. 
 
Vorige week had ik mijn eerste gesprek met Axel en een re-integreatiedeskundige. Daarin 
vertelde Axel dat Sandra nu op mijn plek zit en dat ik alleen kan terugkomen als haar 
assistente. Dat loeder heeft gewoon mijn functie ingepikt. Maar ik ga me niet weer te pletter 
werken terwijl zij alle credits krijgt. Ik wil mijn eigen functie terug.’ 
 
Sandra: 
‘Op de middelbare school wist ik al dat ik ooit CEO wilde worden, het liefst van een groot 
bedrijf als Unilever of Shell. Dat is een lange weg, dus moet je efficiënt te werk gaan. Tijdens 
mijn studie vond ik een stageplek bij dit bureau. Het is niet zo groot, maar het heeft wel een 
goede naam. Na mijn afstuderen kon ik assistent worden van Machteld, dat fossiel. Nou ja, 
dacht ik, het is gewoon een kwestie van zo snel mogelijk duidelijk maken dat ik meer in mijn 
mars heb.  
 
Een half jaar geleden vroeg Axel me mee naar een congres in Wenen. Heel interessant, al die 
belangrijke mensen. En tijdens de cocktailparty kon ik goed netwerken. Ja, met Axel was het 
ook gezellig. Dat hoort er nu eenmaal bij.  
 
Vlak daarna raakte Machteld burn-out, ja, dat had ik al zien aankomen. Zij heeft gewoon niet 
what it takes. Toen vroeg Axel of ik haar functie kon overnemen. Bofte ik even! Ik manage nu 
een onderzoek waarmee ik me echt kan profileren, voor een groot bedrijf en in een heel 
actueel dossier. Trouwens, is dit gesprek vertrouwelijk? Unilever heeft namelijk belangstelling 
voor me. Op dat congres in Wenen was een senior met wie ik een heel interessant gesprek 
had. Hij is nu aan het kijken of hij een plekje voor me kan regelen. Zodra dat geregeld is, ben ik 
hier natuurlijk weg.  
O ja, Machteld. Tja, als ik naar Unilever ga, kan ze wat mij betreft haar oude functie 
terugkrijgen. Maar tot die tijd laat ik me natuurlijk niet wegjagen.’  
 
De mediator: ‘Sandra vertelt in haar reactie wat meer over hoe zij haar toekomst voor zich 
ziet. Wat vind jij belangrijk in je werk Machteld? Wat bereik je daarmee voor jezelf? Hoe is 



 

Axel betrokken bij deze mediation? Laat hij het aan jullie om hieruit te komen? In het kader 
van de re-integratie is er nu een mediationgesprek. Als jullie erachter komen wat voor ieder 
belangrijk is om voor te gaan dan creëren jullie de mogelijkheden om met elkaar te werken. 
Wat ik in ieder geval begrijp is dat jullie het werk wat je doet leuk vinden. Wat maakt het 
leuk? Waar zijn de verschillen in wat ieder interessant vindt om te doen? Door de verschillen 
te benoemen vind je waarschijnlijk ook een overeenkomst met elkaar en wordt ineens 
duidelijk waar jullie samen voor kunnen gaan. Wellicht komt daar ook uit dat het voor de één 
een langere carrière bij dit bedrijf zal zijn dan voor de ander, gezien de ambitie om door te 
stromen. Maar voor het zover is, kunnen jullie door gedachten en wensen te verhelderen 
ervoor zorgen dat de energie positief is om in te werken voor jullie allebei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik verlies mijn dochter aan mijn ex-schoonfamilie’ 

 
Fanny en Rocco hebben co-ouderschap over hun 4-jarige dochtertje Esmeralda. Rocco, die nu 
bij zijn zuster Gina woont, werkt lange dagen en laat de zorg voor Esmeralda grotendeels over 
aan zijn zus. Fanny heeft daar geen vertrouwen in. Zij vermoedt dat Gina bezig is om 
Esmeralda tegen haar op te zetten.     
 
Fanny: 
‘Rocco, mijn ex, komt uit een hechte familie. Hij is vrachtwagenchauffeur en soms dagen van 
huis. En terwijl hij weg was, zat zijn hele familie bij mij in de keuken. Ik werd daar gek van. 
Twee jaar geleden is hij bij een van zijn zusters ingetrokken en sindsdien is ons huis van mij.  
Esmeralda woont de ene week bij mij en de andere bij haar vader en die zuster. Ik denk dat 
Gina vaker voor Esmeralda zorgt dan Rocco zelf. Zijn werk, snap je.  
 
Sinds een paar weken moet Esmeralda heel erg huilen als ze van haar vader komt en ze zegt 
allerlei nare dingen die ze onmogelijk zelf bedacht kan hebben. Ze noemt mij ‘hoer’ en ‘slet’ 
en een ‘slechte moeder’. Laatst zei ze zelfs dat ik haar in de steek zou laten voor een andere 



 

man! Dat bedenkt een kind van 4 toch niet! Volgens mij heeft ze dat van Gina. Nou, ik heb 
toevallig een keurige baan als secretaresse.    
 
Maar hoe vaak ik ook tegen Esmeralda zeg dat ik haar nooit in de steek zal laten, ze gelooft 
me niet. Ik weet wel waarom Gina dat doet. Ze kan zelf geen kinderen krijgen en ze hoopt 
natuurlijk dat Rocco bij haar zal blijven wonen zodat zij Esmeralda als haar eigen kind kan 
opvoeden. Dat kan ik natuurlijk niet aan Esmeralda uitleggen en bovendien wil ik me niet 
verlagen tot Gina’s niveau. Maar ik ben heel erg bang dat ze een dezer dagen echt niet meer 
bij me wil wonen.’ 
 
Rocco: 
‘Secretaresse, puh. Fanny ontvangt mannen aan huis. Ik zie het toch zelf als ik Esmeralda bij 
haar breng. Elke keer staat er een andere man in de woonkamer en als ik vraag of ik even mag 
binnenkomen, wimpelt ze me af. Zeker bang dat ik erachter kom hoe ze haar geld verdient. 
Nou, dat had ik al lang door. 
 
Natuurlijk wil ik niet dat Esmeralda in zo’n omgeving opgroeit. Dat is toch geen voorbeeld 
voor een meisje? Toen we nog getrouwd waren, liet Fanny Esmeralda heel vaak alleen. Dat 
weet ik omdat mijn moeder een sleutel had. Als ze dan iets nodig had om te koken of zo, kon 
ze het zelf even pakken. Fanny wist dat niet, van die sleutel, anders had ze er enorme stampij 
over gemaakt. Maar goed, mijn moeder heeft Esmeralda meerdere keren alleen in de box 
aangetroffen. Fanny zei dat ze dan even een sigaretje aan het roken was in de tuin, maar 
volgens mij was ze boven, met een man.  
 
Daarom ben ik op een gegeven moment bij mijn zus gaan wonen, ik bedoel, zoiets kun je toch 
niet van je vrouw accepteren? Bovendien is Gina heel lief voor Esmeralda.  
Als ik een andere vrouw gevonden heb, gaat die natuurlijk voor Esmeralda zorgen, maar tot 
die tijd ben ik blij dat Gina haar zo goed opvangt. Zo jong als ze is, is Esmeralda al flink 
beschadigd door het gedrag van haar moeder. De dingen die ze soms zegt! Ik ben blij dat Gina 
dat een beetje kan goedmaken.’   
 
De mediator: ‘Voor Esmeralda kan dit wel eens verkeerd uitpakken. Hebben jullie daar over 
nagedacht? Het is heel moeilijk om het één van het ander te scheiden. Dat is duidelijk. Veel 
ouders hebben daar moeite mee. Hoe zou je dat nu wel voor elkaar kunnen krijgen.? Hoe krijg 
je het voor elkaar om te zorgen dat jullie ieder je ouderrol optimaal kunnen invullen, zodat 
Esmeralda niet het gevoel heeft dat zij partij is. Het is een idee om toch eerst een gesprek met 
een derde te voeren over hoe jullie ten opzichte van elkaar staan. En dan vooral om een basis 
te leggen voor hoe jullie elkaar kunnen loslaten. Als je kunt accepteren dat de ander een 
ander leven leidt dan jij, kan je hem of haar misschien ook zien in de ouder die hij of zij is voor 
Esmeralda. Een kind haal je niet weg bij een ouder. Een kind heeft een vader en een moeder 
en is van huis niet tegen één van de twee. De situatie kan veroorzaken dat een kind zich gaat 
gedragen naar de negatieve relatie die jullie hebben ten opzichte van elkaar. Laat haar kind 
zijn en nemen jullie je verantwoording door om de tafel te gaan. Afspraken maken en bepalen 
hoe de toekomstige communicatie het beste kan verlopen.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Als jij je werk kwijtraakt, ben je mij ook kwijt’ 

 
Gina is het zat. Haar man Theo slaagt er maar niet in om een vaste aanstelling te krijgen, 
terwijl dat volgens haar een absolute voorwaarde is om aan een gezin te beginnen. Over twee 
weken heeft hij zijn zoveelste functioneringsgesprek en als hij dan weer ontslagen wordt, is het 
wat Gina betreft ook tussen hen voorbij. 
 
Gea: 
‘Theo is een goede man hoor, betrouwbaar, zorgzaam. De perfecte vader. Hij is voor mij de 
ideale man om een gezin mee te stichten. Er is echter een ding waar ik knettergek van word: 
zijn werk. Hij slaagt er maar niet in om een vaste baan te krijgen. Telkens als de verlenging van 
zijn aanstelling in zicht komt, krijgt hij te horen dat hij niet naar verwachting functioneert en 
dat zijn contract niet wordt verlengd.  
Hij heeft altijd zo weer een andere baan, dat is het probleem niet. Maar ik wil graag een huis 
kopen zodat we aan kinderen kunnen beginnen. Ik ben nu halverwege de dertig dus zo veel 
tijd hebben we niet meer en voor een hypotheek heb je tegenwoordig toch een stevig 
arbeidscontract nodig. Dat hapsnap cv van Theo, met elk jaar een andere baan, daar krijg je 
geen cent voor.  
Ik heb al vaker tegen hem gezegd dat hij desnoods maar genoegen moet nemen met een iets 
minder hoge functie. Magazijnchef is toch ook mooi! Maar hij moet en hij zal laten zien dat hij 
filiaalchef kan zijn, dat hij een hele zaak kan runnen. Van zijn huidige inkomen zouden we een 
vierkamerwoning kunnen kopen mét een tuin, maar ik zie de bui al hangen. Bij het komende 
functioneringsgesprek wordt hij natuurlijk wéér ontslagen. Ik heb er nu echt genoeg van. Als 
hij nu geen vast contract krijgt, zoek ik wel iemand anders om mijn droom mee te realiseren.’ 
 
Theo: 
‘Ik ben de oudste van vier broers. Mijn vader was rechter en mijn broers hebben allemaal 
gestudeerd. Alleen ik kon nooit meekomen. Met veel moeite heb ik de mavo gedaan en 
daarna ben ik direct gaan werken. Ik heb me opgewerkt van vakkenvuller en 
kassamedewerker tot filiaalchef, en hoewel het natuurlijk niet te vergelijken is met de banen 
die mijn broers hebben, ben ik daar toch een beetje trots op. Mijn vader heeft me altijd 
gepusht om het beste uit mezelf te halen en het spijt me zo dat hij tien jaar geleden is 
overleden. Hij heeft nooit meegemaakt dat ik filiaalchef werd, maar ik weet zeker dat hij trots 
op me zou zijn geweest. Ik wil ook graag aan een gezin beginnen, net als Gina, maar daarvoor 



 

ga ik echt niet onder mijn niveau werken. Nooit. Mijn kinderen verdienen een vader waar ze 
trots op kunnen zijn, niet iemand die maar wat aanmoddert. Dus ik zal nooit solliciteren naar 
zo’n baan als Gina suggereert. Ik begrijp niet dat ze dat zelfs maar voorstelt. Trouwens, het 
komt best goed met deze baan. Ik heb alle cijfers keurig in orde en het filiaal loopt als een 
trein. Met het personeel heb ik soms wel problemen. Mensen kunnen soms zo zeuren, he. 
Maar daar hoeft het hoofdkantoor niets van te weten. Over dertien dagen heb ik mijn 
functioneringsgesprek en ik weet zeker dat ze me dan een vaste aanstelling gaan aanbieden. 
Ze zouden wel gek zijn als ze iemand met mijn kwaliteiten zouden laten gaan.’ 
 
De mediator: ‘Beste Theo, je wilt iets bewijzen. Of dat tegen beter weten in of reëel is zal de 
tijd leren en dat maakt ook eigenlijk niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je omgeving er last van 
heeft. Zij hebben niet zo veel te maken met ‘het bewijs’ dat jij aan je vader en broers wilt 
leveren. Zij willen een lieve vader of een fijne huiselijke omgeving. Waarschijnlijk hoeft dat 
helemaal niet luxe te zien. Gea, zie ik dat verkeerd? Als JIJ er maar bent. En daar zit de crux 
van je verhaal. Waarschijnlijk ben je een hele sociale man die ontspannen kan zijn en hartelijk. 
Behalve als je het gevoel weer krijgt dat je niet slaagt op de manier zoals jij denkt dat je vader 
je had willen zien. Wat kan je doen in plaats van te reageren op hoe het personeel kan zeuren. 
Je geeft zelf al aan een beetje aan dat dat toch niet helpt en zelfs alleen maar zal 
tegenwerken. Je zou bijvoorbeeld voor jezelf kunnen bepalen waar je nu echt staat. Doe een 
test en wéét wat je aan kan. Daarmee laat je Gea ook zien dat je aan het gezin denkt om de 
continuïteit te bereiken waar zij het over heeft. Je kunt met jezelf afspreken dat, wat het 
resultaat ook is, je de uitslag van de test volgt. Het voordeel is, er komt altijd iets uit waar jij 
goed in bent én je kunt niemand de schuld geven. Want jij bent jij en je bent niet wat je denkt 
dat je had gewild dat jij zou moeten zijn!  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik wil niet dat ze weggaat’ 

 



 

Michelle en Sarah hebben het boerderijtje waar ze nu wonen van top tot teen gerenoveerd. 
Slopen, schuren en schilderen, alles hebben ze zelf gedaan en daar zijn ze wel een paar jaar 
mee bezig geweest. Toen afgelopen februari de nieuwe meubeltjes arriveerden, was Sarah’s 
geluk compleet. Een comfortabel nestje met je grote liefde, wat wil een mens nog meer?  
 
Sarah: 
‘Een maand geleden zaten we na het avondeten met een wijntje een beetje te kletsen en ik 
dacht net, hé, voor het eerst in jaren voel ik me echt ontspannen. Drie jaar geleden raakte ik 
overspannen en niet lang daarna verloor ik mijn baan. Toen was ik niet altijd even vrolijk. 
Dankzij Michelle ben ik er weer bovenop gekomen en ik heb inmiddels een baan gevonden 
waar ik energie van krijg in plaats van dat-ie me uitput. Vervolgens hebben we dit boerderijtje 
gekocht en dat samen helemaal opgeknapt. Het is echt ons thuis geworden. In februari 
kwamen de nieuwe meubeltjes en toen was alles af. Een eigen boerderij, een prettige baan en 
mijn lief aan mijn zij: ik voelde me de koning  te rijk. 
 
Maar toen zei Michelle plotseling dat ze van me af wilde. Ik dacht dat ik haar verkeerd had 
verstaan. We hadden die ochtend nog hele fijne seks gehad, ik begreep er niets van. Ze zei dat 
dit leven toch niet bij haar paste, dat ze niet in een tip-top-aan-kant huis in een klein dorp 
wilde wonen. Ze noemde ons leven burgertruttig en benauwend. Ik was zo perplex dat ik niet 
wist hoe ik moest reageren. We hebben er sindsdien natuurlijk meer over gepraat, maar ik 
begrijp haar nog steeds niet. Voor mij vormt onze relatie de basis en het avontuur, zoals zij 
het noemt, vind ik in mijn werk en in mijn hobby’s. Ik hou heel veel van Michelle en ik wil 
helemaal niet dat ze weggaat.’ 
 
Michelle: 
‘Als kind had ik al de neiging om voor iedereen te zorgen. Maar ik heb ook een avontuurlijke 
kant. Eigenlijk had ik oorlogscorrespondent willen worden: die opwinding en het gevaar, het 
gevoel dat je bij iets wezenlijks betrokken bent, dat trekt me aan. Vanwege Sarah ben ik nu 
journalist bij een regionale krant. Ook leuk, hoor, maar natuurlijk lang niet zo opwindend. 
 Sarah was heel onzeker toen ik haar leerde kennen en dat deed wat met me. Ik wist dat er 
een hele mooie vrouw onder die piekerige haren en die slobberige kleren schuilging en die 
wilde ik per se aan het licht brengen. Nou ja, en ze heeft een lekker lijf, zonder meer, wat dat 
betreft kwam ik niets tekort. Ik heb een goede baan en toen Sarah burn-out raakte, trok ze bij 
mij in. Zij vond dit boerderijtje uit 1870 op Funda en ze was er meteen verliefd op. Ik vond het 
wel een leuk project. We zijn een paar jaar bezig geweest om het op te knappen en dat was 
zonder meer een avontuur.  
 
Maar nu het af is, begin ik me te vervelen en onze relatie is ook een beetje ingeslapen. Sarah 
heeft zich in het dorpsleven gestort, wat mij dus helemaal niet boeit, en die baan van haar is 
ook niet echt interessant om over te praten. Ik krijg het steeds benauwder en ik heb het 
gevoel dat ik echt weg moet. Ik heb een nieuwe uitdaging nodig, en hoe veel ik ook van haar 
hou, die kan Sarah me niet geven.’ 
 
De mediator: ‘Sarah vertelt hoe ze het naar haar zin heeft. En Michelle, jij vertelt dat jullie 
relatie is ingeslapen. Gekke vraag misschien, maar hebben jullie dit eerder ook al eens aan 
elkaar verteld? Waarschijnlijk niet. Wat voor gevoel heb je erbij als je aan Sarah zou gaan 
vertellen wat je nu voelt, op dit moment? Heb je het antwoord alvast ingevuld voor Sarah? 
Laat Sarah eens luisteren naar je verhaal. Dan kan je ook luisteren naar wat zij te zeggen 
heeft. Vaak gebeurt dat wel als je verkering krijgt. Dan luister je, vind je wat en daar reageert 
de ander dan weer op en vice versa. Als ik het goed begrijp is Sarah ook even uit de running 
geweest. Misschien is er toen ook wel wat veranderd in de manier waarop jullie in die periode 



 

met elkaar omgingen? Na zo’n periode denk je dat je gewoon weer verder kunt, maar vaak is 
er wel iets veranderd. Dat kan zijn in de manier waarop jullie met elkaar omgaan of 
communiceren, misschien voorzichtiger. De verwachtingen in het leven kunnen ook 
veranderen. Als je het niet meer kunt opbrengen om die te delen met de ander wordt ieder 
samenzijn zwaar en kost het veel energie om met elkaar samen te leven. Aan de andere kant 
kan iemand jullie helpen om met elkaar een toekomst te bespreken en welke input voor ieder 
van jullie van belang is. Wie weet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Als ik een rok aan heb, veranderen ze in haantjes’ 

 
Annie werkt bij een installatiebedrijf waar verder alleen mannen werken. De rechttoe-rechtaan 
sfeer en de schuine moppen kan ze prima aan en meestal is ze gewoon ‘een van de jongens’. 
Tot ze op een zonnige lenteochtend in een rok op het werk verschijnt.  
 
Annie: 
‘Ik werk bij een installatiebedrijf en dat is echt een mannenwereld, rechttoe rechtaan en geen 
gelul, daar hou ik wel van. Ik heb het daar op zich prima naar mijn zin, maar er is een ding 
waar ik verschrikkelijk van baal, en dat is dat eigenlijk nooit een rok aan kan naar mijn werk. 
Ik hecht aan mooie kleding en ik zie er graag verzorgd uit. Ik maak me ook altijd op. Omdat ik 
twintig minuten moet fietsen naar mijn werk, draag ik meestal een lange broek. Daar doe ik 
dan een mooie blouse over met een colbertje. Mijn collega’s zien dat niet, dat zijn nogal 
rauwdouwers, maar ik voel me er prettig in. Het gekke is, als ik een mantelpakje draag krijg ik 
nooit opmerkingen, terwijl ik dat zelf eigenlijk veel sexyer vind. 
Vorige week dacht ik in mijn naïviteit: kom, ik trek eens een rok aan. Heel netjes, hoor, tot 
over de knie. Had ik dat maar niet gedaan. Echt de hele dag door kreeg ik opmerkingen: of ze 
bij mij misschien een leidinkje mochten aanleggen, dat die vent van mij maar bofte met zulke 
mooie benen naast zich in bed – knipoog, knipoog – dat de knelkoppelingen vandaag wel erg 



 

strak zaten en ga zo maar door. Ik werd er strontsacherijnig van. Tijdens de lunch heb ik 
gezegd dat ik het nogal kinderachtig vind dat ze zich zo gedragen zodra ik een rok aan heb. 
Daar moesten ze allemaal hard om lachen. Als een vrouw een rok aantrekt, dan vraagt ze 
erom, vinden ze.’  
 
Gert: 
‘Normaal gesproken kan Annie wel tegen een geintje. We maken wel vaker opmerkingen die 
op het randje zijn en Annie lacht dan altijd keihard mee. Het is echt een moordwijf. Als de 
jongens aan het moppen tappen slaan, doet zij net zo hard mee, en die moppen zijn heus niet 
allemaal geschikt voor jonge luisteraartjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Wat mij betreft past 
ze prima in het team. Ze doet de administratie, maar ze is nooit te beroerd om de handen uit 
te mouwen te steken als er iets gesjouwd moet worden. En technisch is ze ook niet op haar 
achterhoofd gevallen.   
 
Ik weet eigenlijk niet hoe Annie zich kleedt, wel netjes geloof ik. Ik let er nooit zo op. Maken 
wij allerlei opmerkingen als ze een rok draagt? Geen idee. We maken altijd overal 
opmerkingen over, dus daar zullen we ook wel iets over te zeggen hebben. 
Ja, jeetje, we werken hier met zeven mannen en de bouw is toch, hoe je het ook bekijkt, een 
macho wereld. De keren dat hier een vrouwelijke loodgieter solliciteren kan ik op 1 vinger 
tellen. Dat was zo’n fragiel wijfje dat ik nog voor ze haar mond had opengedaan al wist dat het 
niets zou worden. Als zij een rok zou dragen, zouden we denk ik direct een paar 
verstevigingslatjes langs die benen aanbrengen uit angst dat ze anders zouden breken. 
Geintje. Maar zo gaat het hier dus. Het is gewoon hartstikke gezellig en Annie moet niet zo 
moeilijk doen.’ 
 
De mediator: ‘uiteraard zijn er culturen en worden er grapjes gemaakt in een bedrijf. Per 
organisatie zal dat verschillen. Toch is het niet zo dat daarom alles als normaal kan worden 
opgevat. Of als iets dat begrepen moet worden, omdat het er nu eenmaal bij hoort. Bepalend 
is daarin ook wel hoe de leiding hiermee omgaat. In dit geval is het rokje van Annie reden voor 
grapjes. Dat is iets anders dan in het algemeen schuine moppen waarbij niemand specifiek het 
mikpunt is. Als Annie de hele dag en iedere keer daarna word geplaagd om haar rokje, wordt 
het pesten. En daar moet je als bedrijf tegen zijn. Als de leiding het niet accepteert volgt de 
rest ook. Annie kan dan zelf bepalen wat ze aantrekt. Dat is het verschil tussen een schuine 
mop in de groep, een plagerijtje of iemand pesten. Al met al komt het de sfeer ook niet ten 
goede en zullen er andere collega’s zijn die het prima vinden dat Annie een rok draagt of wat 
dan ook. Vaak doen zij mee omdat ze bang zijn anders zelf doelwit te worden. Vind je met 
deze uitleg nog steeds dat het erbij hoort Gert? Als jij de cultuur bepaalt waarin iedereen zich 
prettig voelt heb je goede mensen die voor je gaan. En anders creëer je bange mensen die 
lachen om een flauwe grap. Wat vind jij Annie?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Birdnesting 

 
Op advies van de psycholoog hebben Dagmar en Mark voor hun jonge kinderen gekozen voor 
birdnesting: de kids blijven in het huis wonen en vader en moeder logeren er om beurten. 
Hoewel het Mark prima bevalt, lukt het Dagmar niet om zich los te maken van oude 
herinneringen. 
 
Dagmar: 
‘We hebben voor birdnesting gekozen vanwege de kinderen. Vooral Pablo van 4 is een 
gevoelig ventje. En Claude van 6 doet altijd erg stoer, maar volgens zijn juffie is ook hij 
hoogsensitief. Voordat we het de kinderen zouden vertellen, zijn we naar de 
schoolpsycholoog gegaan. Die zei dat er een grote kans was dat we de kinderen ernstig 
zouden beschadigen als ze steeds heen en weer zouden verhuizen, zoals met co-ouderschap. 
Nou, dat wilden we natuurlijk niet. Ik voel me toch al zo schuldig dat ik ze een normale jeugd 
ontneem. Mark heeft een kamer gevonden in een woongroep, dat klinkt heel gezellig. Ik woon 
tijdelijk in een stacaravan op een bungalowpark, en we wonen om en om een week bij de 
kinderen. Dat is nu een half jaar zo en ik heb het gevoel dat het met de kinderen wel goed 
gaat.  Het probleem is dat ik steeds meer moeite krijg met de situatie. In ons oude huis komen 
er altijd fijne herinneringen boven en dat doet zo’n pijn dat ik soms meteen weer terug wil 
naar mijn stacaravan. Maar daar mag ik de kinderen niet mee naartoe nemen. Dat hebben 
Mark en ik afgesproken. Als Mark en ik iets moeten bespreken, doen we dat ook in ons oude 
huis. Dat is altijd gezellig, wijntje erbij, heel vertrouwd. Dan ik ga ik weer twijfelen. Vooral als 
ik terug rij naar die bedompte rotcaravan. Is dat mijn toekomst? Maar een behoorlijke woning 
kan ik door deze regeling niet betalen.’ 
 
Mark: 
‘Ik vind het een uitkomst, dat birdnesting. Het is een fijn huis en de kinderen zijn er vertrouwd 
zodat ze lekker hun eigen gang gaan. Ze hebben hun vriendjes in de buurt waar  ze vaak 
spelen. Ideaal. Dat geeft mij tijd om mijn eigen leven weer op te bouwen. Dat was ik wel een 
beetje kwijtgeraakt met Dagmar. Ik weet niet, ze hing wel erg aan me. Op woensdagmiddag 
komt Stella op de kinderen passen, leuke vrouw hoor. Misschien wordt het wel wat tussen 
ons.... De kinderen zijn ook dol op haar en laatst kon ik haar zelfs overhalen om te blijven 
eten. Heel gezellig! We hebben echt een klik met elkaar. Dus wie weet… 
Ja, ik weet wel dat Dagmar en ik hadden afgesproken dat we geen nieuwe partners naar het 
huis zouden meenemen, maar ik vind het onzin om Stella om die reden te ontslaan. Ze is 
gewoon de oppas, hoor. Het gaat juist zo goed met de kinderen en weer een nieuwe oppas 



 

geeft alleen maar onrust. Dat het zo goed klikt tussen ons, daar hoeven zij toch niet de dupe 
van te worden? Ik heb ze wel gezegd  dat ze niet te veel over Stella aan Dagmar moeten 
vertellen, want ik weet hoe jaloers die kan zijn. Krijgen we daar weer heibel over. We moeten 
allemaal een beetje tot rust komen en wie weet, misschien kunnen Stella en ik hier over een 
of twee jaar samen gaan wonen. Met de kinderen ja. Dat zou toch ideaal zijn?’ 
 
De mediator: ‘Na de scheiding heeft ieder een eigen tempo om weer tot zichzelf te komen. 
Soms gaat dit gelijk op, maar vaak ook niet. En dat kan leiden tot ingewikkelde momenten die, 
een beetje, stress veroorzaken. Als dat meer wort bij de één terwijl de ander wel doorgroeit in 
een nieuw bestaan dan gaat dat vaak door totdat de bom barst en dan is het te laat. Hoe ga je 
daar nu mee om zonder elkaar een wil op te leggen. Evalueer samen de situatie tot nu. Maak 
onderscheid in zaken die je verbetert wilt zien en dingen die je emotioneren of waar je je 
zorgen over maakt. Over dat laatste maak je aparte agendapunten om in een setting die voor 
jullie beiden prettig is te bespreken. Misschien zelfs wel met iemand er bij om het gesprek te 
begeleiden. Op die manier kom je tot de aanpassingen die sowieso nodig zijn. En je voorkomt 
dat op een gegeven moment in een ontlading de communicatie slecht wordt terwijl het 
gemiddeld genomen eigenlijk best redelijk gaat. Het is de bedoeling dat jullie allebei de 
gelegenheid hebben om te vertellen hoe je nú in de situatie zit en hoe je die meeneemt en 
ziet voor de toekomst. Dat kan dus best betekenen dat er dingen gaan veranderen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Schulden jagen me de dood in’ 

 



 

Richard zit diep in de schulden en daardoor presteert hij steeds slechter op zijn werk. Nu er 
loonbeslag is gelegd, weet zijn baas Michael ook wat er aan de hand is. Hij gunt Richard het 
beste, maar als zijn werk niet verbetert, moet hij hem toch ontslaan. Door alle nare 
omstandigheden is Richard de wanhoop nabij. 
 
Richard: 
‘We hadden dat nieuwe huis nooit moeten kopen. Maar omdat iedereen zei dat we ons oude 
huis zo kwijt zouden zijn, dachten we dat we die gok wel konden nemen. Een week voordat 
ons oude huis te koop kwam, begonnen de buren in hun achtertuin te bouwen. Daar wisten 
we niets van en het zag er zo lelijk uit, zo rommelig, dat potentiele kopers een voor een 
afhaakten. Na een half jaar konden we de dubbele hypotheeklasten niet meer betalen en toen 
moesten we het nieuwe huis weer verkopen. Dat lukte gelukkig snel, maar ondertussen 
hadden we wel een enorme schuld. 
 
Mijn vrouw is astmapatiënt en door alle stress is haar gezondheid ernstig achteruitgegaan. Ze 
zit nu zes maanden in Zwitserland. De behandeling wordt vergoed, maar de reis niet. Dus ik 
heb haar al twee maanden niet gezien. Dat valt me zwaar. Ik mis haar, ik mis ons oude leven. 
En ondertussen zit ik continu naar dat bouwwerk van de buren te kijken. Ik voel me zo onveilig 
in mijn eigen huis. 
 
Dat heeft natuurlijk impact op mijn werk. Ik ben niet zo’n prater en ik heb Michael nooit 
verteld wat er allemaal speelt. Maar nu er loonbeslag is gelegd, weet hij wel dat er iets aan de 
hand is. Hij wil morgen met me praten en ik ben doodsbang dat hij me zal ontslaan. Het wordt 
me allemaal te veel: mijn vrouw in Zwitserland, die asociale buren, de constante geldzorgen 
en nu ook Michael nog. Ik weet niet hoe lang ik dit nog volhoud.’ 
 
 
Michael: 
‘Richard werkt al vijftien jaar bij me. Hij is een prima monteur, snel en zorgvuldig en 
vriendelijk tegen de klanten. Tenminste, dat was hij tot een half jaar geleden. Sinds die tijd is 
hij veranderd en zijn werk is met sprongen achteruitgegaan. Klanten klagen dat reparaties niet 
goed zijn uitgevoerd en zelf merk ik ook dat hij er vaak niet bij is met zijn hoofd. Ik heb maar 
een klein bedrijf en er zijn meer fietsenmakers in deze buurt, ik kan het me niet veroorloven 
om een slechte naam te krijgen. Trouwens, dat wil ik ook helemaal niet. Ik ben trots op mijn 
zaak. Maar ik kan Richard ook niet zomaar laten vallen.  
 
Vorige week kreeg ik een bericht van de rechter over Richard waar ik erg van schrok. Hij blijkt 
hoge schulden te hebben en nu is er loonbeslag gelegd. Nu begrijp ik waarom hij zulk slecht 
werk levert. Ik heb met hem te doen, maar ik maak me ook zorgen. Los van het extra werk dat 
dat loonbeslag me oplevert en de vraag hoe ik zijn slechte prestaties moet opvangen, vraag ik 
me ook af hoe die schulden zijn ontstaan. Is hij gokverslaafd? Kan ik hem nog wel vertrouwen 
met de kassa? Er is weliswaar nog geen geld verdwenen, dat heb ik gecheckt, maar ik ben er 
niet gerust op. 
 
Morgen heb ik een afspraak met Richard. Als zijn werk niet verbetert, moet ik hem wel 
ontslaan. Maar dat is natuurlijk het laatste wat hij op dit moment nodig heeft.’ 
 
De mediator: ‘Wat een stress is er voor jou Richard. En wat goed dat je nu hulp zoekt in de 
vorm van mediation. Wat denk je dat belangrijk is in de mediation? Wat zou jij belangrijk 
vinden om te bespreken in de mediation, Michael? Ik kan mij voorstellen dat Richard wat 
meer gaat vertellen over zijn persoonlijke situatie. En ik kan mij voorstellen dat Michael met 



 

Richard wil praten over wat er speelt. Gelukkig maar, want jullie zien wat aannames voor 
angstbeeld kunnen opleveren. Bij jullie allebei. Schulden door gokken of andere ernstige 
zaken en aan de andere kant de angst voor ontslag. Vaak loop je het risico dat je in je angst 
voor wat komen gaat uiteindelijk aanloopt tegen waar je bang voor was. Michael kondigt dit 
ook al aan. Jullie zijn op tijd om afspraken te maken voor de komende periode. Wat zou jij 
graag willen bereiken Richard? Heb je tijd nodig? Wat is nog meer belangrijk? Wat is jouw 
belang Michael? Je zegt al iets over kwaliteit. Welke afspraken kunnen jullie maken? Eén 
voorstel heb ik voor jullie om duidelijkheid over te scheppen en dat is dat jullie afspraken 
maken over de communicatie.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Mijn ex zit elke middag in mijn keuken’ 
 

Vorig jaar heeft Gilda’s zoon Fred (24) samen met zijn vader een bedrijf opgezet. Ondanks hun 
harde werken wil het nog niet echt lopen, en nu hebben vader en zoon een heftig conflict over 
de te volgen strategie. Fred woont nog thuis en die ruzies vinden voornamelijk plaats aan 
Gilda’s keukentafel. Gilda is daar niet blij mee. 
 
Gilda: 
‘Ik vond het eerst wel een goed idee dat Guido Fred zou helpen met het opzetten van zijn 
hoveniersbedrijf. Fred heeft de tuinbouwschool gedaan en hij heeft absoluut groene vingers, 
maar van zakendoen heeft hij geen kaas gegeten. Guido is jarenlang filiaalchef van een 
supermarkt geweest, dus die kent het klappen van de zweep. Hij bood aan om de zakelijke 
kant van Freds bedrijf op zich te nemen. Fred moest natuurlijk flink investeren en daarom heb 
ik ermee ingestemd dat hij nog een paar jaar thuis zou wonen en dat hij zijn bedrijf ook vanuit 
mijn huis zou voeren. 
 
Van dat laatste heb ik nu wel spijt, want de zaken gaan helemaal niet goed en daar hebben 
Fred en Guido hooglopende ruzies over. En die vechten ze dus allemaal uit aan mijn 
keukentafel. Minstens drie keer per week kom ik thuis van mijn werk terwijl Guido op mijn 



 

keukenstoel koffie zit te drinken uit mijn mok. Het ergste is: hij doet net of er tussen ons nooit 
iets gebeurd is. Laatst had hij zelfs een fles wijn bij zich.  
 
Maar ik ben de vernedering dat hij vreemdging met die Marion niet vergeten. Ik heb hem 
twee jaar geleden niet voor niets mijn huis uit gezet. Ik heb al een paar keer gezegd dat ze 
maar in Guido’s huis moeten afspreken, maar volgens Fred wil Marion dat niet en kunnen ze 
nergens anders terecht. Ik gun Fred zijn bedrijf en ik wil hem daarin niet dwarsbomen. Maar 
Guido, die wil ik echt niet meer zien.’ 
 
Guido: 
‘Fred heeft het me destijds enorm kwalijk genomen dat ik Gilda met Marion heb bedrogen. 
Gelukkig is dat bijgetrokken en daarom ben ik ook zo blij dat ik hem nu kan helpen. Op mijn 
advies heeft hij flink geïnvesteerd in gereedschappen – dat heeft alles bij elkaar wel enkele 
tientallen euro’s gekost – en voor de opslagruimte moet hij ook elke maand flink schokken. 
Geen probleem, dat hoort bij ondernemen. 
 
Maar omdat Fred nog niet zo veel klanten heeft, blijven de inkomsten wat achter. Ik geloof in 
netwerken en daarom voer ik gesprekken met tuincentra en gemeentes. Fred wil een 
reclamebureau in de arm nemen, maar dat kost handenvol geld. Ik probeer hem dat nu aan 
zijn verstand te peuteren, maar hij is zo eigenwijs. Het gaat er soms heftig aan toe en ja, dat 
gebeurt dan aan de keukentafel van Gilda. 
 
Marion wil niet dat Fred en ik in ons thuis werken. Die negatieve energie kan ze niet aan, zegt 
ze. Ze is erg gevoelig. Wat dat betreft mis ik Gilda wel, hoor. Die is veel robuuster. Ik heb 
sowieso enorm spijt van mijn misstap met Marion. Maar ja, wat gebeurd is, is gebeurd.  
Gilda is trouwens overdag toch weg voor haar werk, dus wat maakt het uit dat Fred en ik daar 
zitten? Ik doe mijn best om weg te zijn voordat ze thuiskomt, maar dat lukt niet altijd. Ze 
maakt daar zo’n stampij over, terwijl ik denk: we kunnen toch samen even iets drinken? Wat 
is daar mis mee?’ 
 
De mediator: ‘Beste Guido is dit een concrete vraag of ben je écht geïnteresseerd in wat 
speelt bij Gilda? Als je inderdaad deze stappen wil voortzetten is er meer voor nodig dan 
alleen vinden dat je spijt hebt én dat het voor Gilda toch logisch moet zijn dat het samen iets 
drinken wel kan. Gilda, wat heb jij hierover te zeggen? Wat kan je aan Guido teruggeven? 
Houd er rekening mee dat je nu verder gaat waar het voor Gilda indertijd is geëindigd.  
Misschien spreekt dat meer tot je verbeelding. Je kunt je er dan waarschijnlijk een voorstelling 
bij maken hoe het voor haar is om weer met jouw (met toen) geconfronteerd te worden. De 
pijn is er nog zodra jij in huis bent. En als je dan doet of het nog eigen is, gaat de wond weer 
helemaal open. Dit vraagt om respect. Respect voor de gevoelens van Gilda. Als je daar goed 
mee om kunt gaan, kan het mogelijk zijn dat Gilda open kan staan voor een samenzijn. Als je 
denkt dat je dit niet aan kunt of dit geduld kunt opbrengen, kan je elkaar beter met rust laten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Mijn ex wil ons verleden uitwissen’ 
 

Sinds hij Merel kent is Mike een ander mens, een gelukkiger mens. Nu pas beseft hij dat al die 
jaren met Anna een vergissing waren en daarom wil hij die tijd zo snel mogelijk achter zich 
laten. Hoewel de scheiding haar pijn doet, koestert Anna de herinneringen aan haar tijd met 
Mike en ze peinst er niet over om hun boerderij te koop te zetten. 
 
Anna: 
‘Ik dacht echt dat Mike voor mij zou kiezen. We kennen elkaar al sinds de middelbare school 
en vervolgens hebben we allebei in Delft gestudeerd. Toen ik een baan in Hoorn kreeg, zijn we 
daarnaartoe verhuisd. We hebben een oude boerderij gekocht en die samen helemaal 
opgeknapt. Elke steen is door onze handen gegaan. We zijn nogal op onszelf, we hebben niet 
veel vrienden. Die hadden we niet nodig. We hadden genoeg aan elkaar, dacht ik. We hebben 
zo veel beleefd samen, zo veel herinneringen. We kunnen echt heel goed met elkaar overweg, 
dacht ik. 
 
Daarom kwam zijn beslissing om mij te verlaten ook als zo’n schok. Van het ene op het andere 
moment had ik niemand meer om over vroeger te praten. Het is alsof mijn halve leven is 
weggevaagd, erger nog, alsof het met terugwerkende kracht niets meer waard is, nooit iets 
waard is geweest. Dat vind ik heel pijnlijk. Daarom wil ik in de boerderij blijven wonen, 
gewoon, met onze oude spulletjes. Die helpen me om de herinneringen levend te houden.  
 
Maar nu zegt Mike dat hij alles wil verkopen, de boerderij en alles wat erin staat. Met een 
schone lei beginnen, noemt hij dat. Maar ik wil helemaal niet met een schone lei beginnen. Ik 
wil niet dat hij weggaat en ik wil ook niet dat hij ons verleden weggooit. Ik koester mijn 
herinneringen. Die mag hij niet van me afnemen.’ 
 
Mike: 
‘Mijn carrière als architect is nooit van de grond gekomen. Ik ben als stagiair begonnen bij een 
architectenbureau, maar dat haantjesgedrag, daar kon ik niet mee overweg. Binnen een jaar 
was ik burn-out. Anna kon zich wel staande houden, of misschien is het voor vrouwen anders. 
Zij is inmiddels partner en heeft zelfs prijzen gewonnen met haar ontwerpen.  
Na mijn burn-out heb ik bijna drie jaar fulltime aan onze boerderij gewerkt. Ik heb alles van de 
grond af aan opgebouwd. Vorig jaar was het klaar en toen viel ik in een gat. Ik heb nog 
overwogen om bij het kantoor van Anna te gaan werken, maar dat leek me toch niet zo’n 
goed plan. Het is toch een beetje gênant om helemaal onderaan te beginnen terwijl je vrouw 
aan de top staat. Via een loopbaancoach kwam ik bij yoga terecht en daar leerde ik Merel 
kennen.  



 

 
Na de lessen voerden we lange gesprekken en er ging een wereld voor me open. Eindelijk 
iemand tegen wie ik niet op hoefde te kijken, met wie ik geen competitie voelde.  
Dankzij Merel besef ik dat ik aldoor bezig was om tegen Anna op te boksen, te bewijzen dat ik 
ook iets voorstelde. En elke keer verloor ik die strijd. Ik word bijna misselijk als ik aan mijn tijd 
met Anna denk en ik wil het het liefst allemaal vergeten. Daarom wil ik de boerderij en onze 
spullen ook verkopen. Weg met die ballast! Ik krijg de kriebels als ik hoor hoe Anna zich aan 
ons verleden vastklampt.’ 
 
De mediator: 'Wat goed dat je erachter bent wat je energie kostte Mike. Hebben jullie het hier 
samen ook over kunnen hebben? Had jij iets door bij Mike, Anne? Of was het een donderslag 
bij heldere hemel? Jullie staan op het punt om samen afspraken te gaan maken over het 
scheiden. De vraag is hoe je er beiden bij zit. En als dat vol boosheid, verdriet of een andere 
emotie is, hoe gaan we daar mee om? Ik stel mij zo voor dat jullie aan tafel komen bij een 
mediator die jullie gaat helpen om afspraken te maken over de woning. De mediator kan op 
zo’n manier begeleiden dat de afspraken voor jullie allebei okay zijn.  
 
Dat lijkt nu ver weg. Maar je zal zien dat je gaandeweg het proces meer open komt te staan 
om tot iets te komen. Wat dat dan ook moge zijn. Dat komt doordat de mediator jullie zal 
helpen om naar elkaar te luisteren en begrip te krijgen voor elkaar. Als je samen bezig blijft 
lukt dat niet of je één van de twee geeft volledig toe op de ander. Dat komt door de emoties 
die in de weg staan. Maak zo snel mogelijk een afspraak dat gaat jullie uiteindelijk rust geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Zoek maar een goede verhuizer, ik doe niks’ 

 
Anja heeft een huisje op het platteland gekocht waar ze zonder haar ex Pjotr op zoek kan gaan 
naar zichzelf. Maar eerst moet het huisje grondig verbouwd worden en dat kost meer energie 



 

dan ze had gedacht. Bijna uitgeput vraagt Anja of Pjotr haar alsjeblieft wil helpen met 
verhuizen. Die voelt daar helemaal niets voor. 
 
Pjotr: 
‘We hadden die ochtend nog seks gehad. Ik lag een beetje na te genieten toen zij opeens 
begon te vertellen dat ze bij mij niet zichzelf kon zijn. Eerst dacht ik dat ze een grapje maakte. 
Ze schrijft voor een damesblad, weet je, ik dacht dat ze daaruit citeerde. Maar ze meende het 
serieus. Ze liep er al een hele tijd mee rond en nu had ze de knoop doorgehakt. Ze wilde 
scheiden. Dat was ook de reden, begreep ik achteraf, waarom ze een half jaar geleden was 
gaan solliciteren. Als zzp-er had ze altijd geroepen dat mensen met een vaste baan domme 
loonslaven waren, dus het verbaasde me destijds nogal. Maar nu viel het kwartje. Even later 
zei ze dat ze een huis had gekocht en dat ze zou vertrekken zodra dat klaar was. Al die tijd was 
ze bezig om dingen te regelen zonder er zelfs maar met mij over te praten! En ik had niets 
door. Toen ik onder de douche vandaan kwam, was zij al naar haar werk. Ik ben naar mijn 
ouders gegaan. Die hebben een guesthouse waar ik zo lang kan wonen, want Anja hoef ik niet 
meer te zien. Over een maand is ze weg en dan is het voortaan mijn huis. Wat kijk ik daar naar 
uit! Tot ze gister opbelde, na maanden radiostilte, om te vragen of ik haar met de verhuizing 
wilde helpen. Ze trok het niet meer, zei ze. Toen heb ik heel beleefd gezegd dat ze maar een 
verhuizer moest zoeken. Ik steek geen poot uit.’ 
 
Anja: 
‘Ik had het me allemaal zo anders voorgesteld. Mijn eigen knusse huisje op het platteland, een 
opwindende baan bij een uitgeverij, uitgaan met vriendinnen en wie weet wie ik tegen het lijf 
zou lopen. Pjotr is zo saai. Elke ochtend datzelfde hoofd, die rondslingerende onderbroeken, 
steeds diezelfde grapjes. Ik was toch meer waard dan dat? Ik ben systematisch van aard, dus 
toen ik de beslissing eenmaal had genomen, heb ik eerst een baan geregeld en toen ben ik op 
zoek gegaan naar mijn droomhuisje. Ik dacht dat die verbouwing wel zou meevallen. Op tv zijn 
ze altijd binnen een paar weken klaar. Maar dat viel tegen. Je moet ook heel goed opletten 
dat je klusjesman niet opeens aan een andere opdracht begint en jouw huis er in de avonden 
zo’n beetje bij doet. Het is ook hartstikke duur, dus ik moet allerlei dingen zelf doen. Zo had ik 
het me niet voorgesteld toen ik besloot om mijn onafhankelijkheid terug te claimen. Ik werk 
me echt tien slagen in de rondte. Soms slaap ik maar 3 uur per nacht en laatst draaide alles 
voor mijn ogen toen ik opstond. Ik ben constant misselijk en mijn astma wordt ook erger. Wat 
wil je, dat huis is zo stoffig. Over een maand moet ik verhuizen en ik zie dat gesjouw echt niet 
zitten. Pjotr heeft een busje en ik dacht dat hij me wel zou willen helpen. Maar hij weigerde. 
“Als je niet bij me wilt zijn, zoek je het zelf maar uit”. Daar kon ik het mee doen.’ 
 
De mediator: 'Wat naar dat het zo is gelopen met jullie relatie. Uiteindelijk hebben jullie 
blijkbaar wel goed afspraken kunnen maken lees ik. Helaas komt het regelmatig voor dat de 
periode net te lang duurt voordat je ieder echt aan je nieuwe toekomst kunt gaan beginnen. 
En dan is het lastig om nog iets met elkaar aan te pakken. Emoties steken de kop op en leiden 
ertoe dat dingen die je normaal nog wel zou hebben gedaan nu uit een soort principe niet 
meer doet. Hoe is dat voor jullie? Kan je daar over meepraten? Terwijl we zo’n gesprekzijn kan 
ik mij voorstellen dat je nog iets meer vertelt over wat je zelf van plan bent in de komende 
periode. Op deze manier creëer je de mogelijkheid voor de ander om een beetje mee te 
bewegen met jouw toekomst zonder dat je daar elkaar mee belast. Het is natuurlijk jullie 
eigen toekomst. Terwijl we zo’n verder praten kan het zo zijn dat je elkaar in dit laatste 
ogenblik toch vriendelijk wilt benaderen. En dat is dan omdat je een beetje bent bijgedraaid in 
je emoties en zonder jezelf te verliezen ook de ander weer een beetje kunt horen.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘De verhuizing bezorgt me een burn-out’ 

 
Anja wil scheiden van haar man Pjotr. Ze zoekt en vindt een baan waarmee ze zichzelf kan 
onderhouden en koopt een knus eigen huisje. De verbouwing kost echter veel meer tijd en 
energie dan ze dacht. Pjotr wil dat ze zo snel mogelijk vertrekt, maar haar baas wil haar niet 
nog meer vrij geven. Anja heeft geen idee hoe ze haar huis op tijd bewoonbaar moet krijgen.  
 
 
Anja: 
‘Ik wist niet dat er bij zo’n verbouwing zo veel kwam kijken. Mijn nieuwe woning is een 
authentiek dijkhuisje, het ligt schitterend. Er moet nog wel veel aan verbouwd worden en 
hoewel mijn klusjesman heel zelfstandig kan werken, moet ik er toch steeds naartoe om aan 
te geven hoe ik dingen wil hebben. Ik ben er vrijwel elke dag. Allemaal onder werktijd 
natuurlijk, want anders is die klusjesman er niet. Die uren moet ik ‘s avonds inhalen, daar is 
mijn baas heel precies in. Hij heeft gelijk, hoor. Hij betaalt me goed en ik ben een professional: 
al wordt het drie uur ’s nachts, ik zorg dat de klus geklaard wordt. Voordat ik besloot om bij 
Pjotr weg te gaan, deed ik dat ook regelmatig en dat ging me prima af. Maar nu, met de 
verbouwing en de aanstaande verhuizing erbij, begint het me behoorlijk op te breken. Ik heb 
Pjotr beloofd dat ik over een maand vertrek, maar dat red ik totaal niet. Het huis is nog lang 
niet af en ik moet ook nog inpakken. Ik heb mijn baas een paar dagen vrij gevraagd, maar die 
zei dat ik wel genoeg afwezig was geweest. Over drie maanden loopt mijn jaarcontract af, dus 
ik kan me niet zo veel permitteren. Alles komt opeens tegelijk. Als het zo doorgaat raak ik nog 



 

burn-out. Ik kan toch niet in een half afgebouwd huis wonen? Trouwens, als ik mijn baan 
verlies kan ik dat nieuwe huis niet eens betalen!’ 
 
Gert-Jan: 
‘Ik heb een kleine uitgeverij met 6 medewerkers. Eigenlijk zijn we meer een familie dan een 
bedrijf. Het is flink aanpoten, want de boekenbranche staat zwaar onder druk. Maar iedereen 
doet z’n stinkende best. Anja is een uitstekende redacteur. Ik heb nog nooit iemand ontmoet 
die manuscripten zo soepel naar een hoger plan kan tillen. Daarom heb ik haar 9 manden 
geleden ook aangenomen.  
Ik heb gehoord dat ze gaat scheiden en dat vind ik heel rot voor haar. Maar ik begrijp niet 
waarom ze zo ver weg moet gaan wonen en waarom ze zo’n opknapper heeft gekocht. Als ik 
had geweten hoe veel tijd daarin zou gaan zitten, had ik nooit borg gestaan voor haar 
hypotheek. Het gaat allemaal ten koste van mijn bedrijf. Ze komt bijna elke dag te laat en ze 
zegt wel dat ze dat ’s avonds en in het weekend inhaalt, maar de kwaliteit van haar werk lijdt 
er toch onder. Ik heb haar aangenomen omdat ik iemand nodig heb die een goedlopende titel 
kan produceren, de overleving van mijn bedrijf hangt er vanaf. Maar daar is tot nu toe geen 
sprake van. Als iemand vijf jaar lang prima werk aflevert, wil je nog wel eens oogje 
dichtknijpen als het een poosje wat minder gaat. Maar Anja was hier nog geen maand toen ze 
al vroeg om die borg voor de hypotheek en vlak daarna begon ze te laat te komen. Tja, dat 
houdt een keer op. Als ze zich niet snel verbetert, ga ik op zoek naar een ander.’ 
 
De mediator: ‘Anja, sta je nog steeds achter je plannen? Wist je van de argwaan die Gert-Jan 
er inmiddels bij heeft? Wat kan je Gert-Jan bieden om zijn vertrouwen te herwinnen? En wat 
is daarbij haalbaar voor je gezien je huidige energieniveau? Veel vragen die eigenlijk zijn 
overgeslagen bij de planning die is gemaakt. En dan maak je vaker mee dat er maar een 
beperkte houdbaarheid zit aan een bepaalde periode zoals deze. Het beste is dan te kijken 
hoe je kunt repareren. Misschien kan je een beetje helpen Gert-Jan? Voor jou is het belangrijk 
dat er goed werk wordt geleverd? Gaat dat allemaal lukken zoals het er nu uit ziet? Waar zie 
je beren op de weg? Op deze manier kunnen jullie onderwerpen verzamelen die aan de ene 
kant duidelijkheid opleveren en aan de andere kant een verschil tussen beide. Geen 
probleem. Wat duidelijk is staat dan nu ook maar vast. Dat is gelukt en over de verschillen ga 
je samen in gesprek om die proberen weg te nemen. Deels door onderhandeling en deels 
omdat het grotere belang er niet mee is gediend het verschil te laten voortbestaan. Succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Mijn ex heeft mijn bankrekeningen geblokkeerd’ 
 

Op een dag beseft Eline dat haar huwelijk met Henk weinig meer voorstelt. Omdat ze geen 
vertrouwen heeft dat het nog goed zal komen, zegt ze tegen hem dat ze wil scheiden. Henk 
pakt zijn spullen en vertrekt naar hun vakantiehuisje. De volgende ochtend blijkt dat Eline niet 
meer kan pinnen.  
 
Eline: 
‘Een paar weken geleden kwamen mijn vriendinnen en ik tot de conclusie dat Henk en ik uit 
elkaar gegroeid zijn. Hij gaat helemaal op in zijn werk en in zijn hobby, autoracen, en ik ben 
druk met de kinderen en mijn vriendinnen. We doen al jaren niets meer met z’n tweeën. Ik wil 
een man die aandacht aan me besteedt en dat heeft Henk echt al in geen eeuwen meer 
gedaan. Omdat ik dacht dat het niet meer goed zou komen tussen ons, heb ik nog diezelfde 
avond tegen hem gezegd dat ik wilde scheiden.  
 
Zijn reactie was typerend: zonder iets te zeggen stond hij op en ging zijn spullen pakken. Met 
de woorden “Ik ga naar het vakantiehuisje” verdween hij uit mijn leven. Sindsdien laat hij 
niets meer van zich horen. 
 
De volgende dag bleek dat hij mijn bankrekeningen had geblokkeerd en na een maand kwam 
ik erachter dat de hypotheek ook niet meer wordt betaald. Inmiddels zit ik dus enorm in 
geldnood, want een eigen inkomen heb ik niet. Ik durf mijn vriendinnen niet om een lening te 
vragen, dus heb ik wat sieraden verpand. Maar dat kan natuurlijk niet zo doorgaan. De 
kinderen moeten ook eten. 
 
Met Henk krijg ik geen contact. Mijn telefoontjes drukt hij weg en toen ik bij het 
vakantiehuisje op de stoep stond, deed hij niet open, terwijl zijn auto er wel stond. Eigenlijk 
mis ik hem verschrikkelijk. Ik heb enorme spijt dat ik gezegd heb dat ik wil scheiden. Kon ik het 
maar terugdraaien.’ 
 
Henk: 
‘Eline kan de ziekte krijgen! Ik heb altijd mijn best gedaan voor onze relatie, maar het moest 
allemaal van mijn kant komen. Zij ging helemaal op in de opvoeding van de kinderen, elk 
gesprek tussen ons kwam daar vroeg of laat op uit. De kids zijn me alle vier heel dierbaar, 
heus. Maar er is toch meer in de wereld. Toen de jongste naar de middelbare school ging, 
hoopte ik dat Eline en ik weer naar elkaar toe zouden groeien. Ik heb daar ook mijn best voor 
gedaan: elke week een bosje bloemen, vaker een complimentje geven, wat vaker laten 
merken dat ik zin had in seks. Maar die complimenten leek ze niet te horen en voor seks was 
ze meestal te moe. Een poosje geleden wilde ik haar verrassen met een weekendje weg, maar 
toen had ze met haar vriendinnen afgesproken om naar de sauna te gaan en dat ging voor. Ze 



 

zei niet dat ze het jammer vond, ze stelde niet voor om een andere keer weg te gaan. Ze zei 
alleen dat ik alles moest annuleren. Dus toen ze met dat verwijt kwam dat ik niet genoeg 
aandacht voor haar had en zei dat ze wilde scheiden, was het voor mij klaar. Ik heb echt mijn 
stinkende best gedaan en dan word je zo afgedankt.  
 
Ze zoekt het maar uit. Ik ga ook echt niets meer voor haar betalen. Laat ze maar gaan werken. 
De kinderen kunnen bij mij wonen, dat doen ze het grootste deel van de tijd al. Eline kan in de 
stront zakken.’ 
 
De mediator: ‘ik zoek altijd naar een aanknopingspunt om toch tot een reden te kunnen 
komen om jullie in beweging te laten komen. In de relatie is het misgegaan door geen 
communicatie met elkaar te hebben. Tenminste, niet over wat jullie achteraf besproken 
hadden willen hebben. Wat wil je nu écht in je relatie? Wat jullie zelf verzonnen verdween als 
sneeuw voor de zon door de reactie (of geen reactie) van de ander. Daar over praten is op dit 
moment te laat. Is er wel een reden? Uiteraard. Je kunt het raden. De kinderen hebben jullie 
allebei nodig. Een logisch antwoord is dat jullie daar best wel voor zorgen. Dat dat gewoon 
doorgaat. Nou, laat dat woordje gewoon maar weg, want als de betalingen niet ‘gewoon’ door 
kunnen gaan, hebben de kinderen daar, indirect, ook last van. Gelukkig is het maken van een 
ouderschapsplan verplicht. Jullie kunnen dus aan de bak. Geen vriendinnen en geen excuus 
over de verloren relatie. Het wordt tijd dat jullie om de tafel gaan. Hoe wil jij dat aanpakken 
Eline? Hoe ziet jouw plan eruit? En wat heb jij nodig om naar Eline te kunnen luisteren, Henk? 
Hoever zit je boosheid in de weg? Anders is een sessie bij de Vadercoach een aanrader. Die 
wordt zelfs door de rechter aanbevolen. Uiteraard gaan jullie onder begeleiding in gesprek. 
Voor jullie kinderen gaan jullie werken aan de verbinding. Als ouders gaan jullie de toekomst 
in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Mijn baas vermoordt honden’ 
 

Gerwin loopt stage in een kennel. Als hij erachter komt dat zijn baas honden die niet herplaatst 
kunnen worden laat inslapen, is Gerwin diep geschokt. Hij belt de lokale tv, die nog diezelfde 
middag bij Gerwins baas op de stoep staat. 
 

https://www.mediationsupermarkt.nl/relaxedmetjeexcoachsessie.html


 

Gerwin: 
‘Werken met dieren is altijd mijn droom geweest, dus toen ik deze stageplek kon krijgen, was 
ik over the moon. Het werk sluit prima aan bij mijn opleiding tot dierverzorger en ik vind het 
ontzettend leuk. Emiel, de eigenaar van de kennel, fokt Alaska Malamuts, hartstikke lieve 
honden. Soms vangt hij ook volwassen honden op en daar zoekt hij dan een nieuw baasje 
voor. Tot gisterochtend droomde ik ervan om hier de rest van mijn leven te blijven.  
Gistermiddag legde Emiel me uit hoe de kennel als bedrijf werkt, met geldstromen en zo. 
Tussen neus en lippen door zei hij dat de dierenarts af en toe honden die niet herplaatst 
kunnen worden euthanaseert. Ik was zo geschokt dat ik geen woord kon uitbrengen. 
Vanmorgen kwam ik zoals gewoonlijk naar de kennel, maar het lukte me niet om aan het werk 
te gaan. We vangen op dit moment drie volwassen honden op en bij elk dier dacht ik: zou jij, 
of jij? Ik voelde me steeds kwader worden. Dit kan ik toch niet laten gebeuren? Halverwege de 
ochtend, toen Emiel naar de groothandel was, heb ik die honden alle drie mee naar huis 
genomen. Daarna heb ik de lokale tv gebeld en die gaan vanmiddag bij Emiel langs voor een 
reportage. Dit is echt een hele ernstige misstand en iedereen moet ervan weten. Emiel heeft 
me al een paar keer proberen te bellen, maar met zo’n dierenbeul wil ik niets te maken 
hebben.’ 
 
Emiel: 
‘Gerwin is lekker bezig. Lokale tv, toe maar. Nou, ik heb niets te verbergen. Ik zorg altijd goed 
voor mijn dieren, voor alle dieren. Maar ik heb ook een bedrijf en soms moet ik een beestje 
laten inslapen. Het is hier geen opvang voor onplaatsbare dieren. Weet je wel hoeveel zo’n 
dier per dag kost? Het gaat mij ook aan m’n hart, maar echt, het gebeurt overal.  
 
Ik vraag me af wat Gerwin tijdens die opleiding leert. Dierverzorging is meer dan een beetje 
stoeien en met tennisballen gooien. Een kennel is gewoon een bedrijf en als je die zakelijke 
kant niet aankunt, moet je een ander vak kiezen. Ik dacht dat Gerwin een nuchtere jongen 
was, maar misschien heb ik hem niet goed ingeschat. Ik wist helemaal niet dat hij 
gistermiddag zo overstuur was. Volgens mij zat hij gewoon te luisteren. Hij maakte 
aantekeningen, dat herinner ik me nog wel. IJverig studentje. Maar blijkbaar heb ik iets 
gemist, dat is wel duidelijk.  
 
Wat me erg van hem tegenvalt is dat hij niet eerst bij mij is gekomen. Vanmorgen hebben we 
nota bene nog koffie gedronken, hij en ik en de vrijwilligers, en dat was gewoon gezellig. Ten 
minste, dat dacht ik. Daarna ging Gerwin de hokken schoonmaken en ik vertrok om voer te 
kopen. Een paar uur later krijg ik een belletje van mijn vrouw dat Gerwin drie honden heeft 
gestolen en dat de tv wil komen filmen. Zo ga je toch niet met elkaar om?’ 
 
De mediator: ‘Laten we met elkaar om de tafel gaan. Hoe zit jij hier aan tafel Emiel? Met welk 
gevoel? Laten we elkaar laten uitpraten en proberen te luisteren naar wat ieder te vertellen 
heeft. Ik zal helpen door jullie allebei de gelegenheid te geven om te vertellen. En ik zal zo af 
en toe wat meer doorvragen, zodat jullie van elkaar kunnen weten hoe je er in zit, met welk 
gevoel. Dit gesprek kan leiden tot een opheldering richting elkaar. Daaruit kan voortkomen 
dat jullie alsnog besluiten niet meer samen verder te gaan. Dat kan zo zijn als je wat de één of 
de ander zegt of doet niet met jezelf kunt verenigen bijvoorbeeld. Het kan ook zo zijn dat er 
begrip komt en met afspraken doorgegaan kan worden met de stage. De media is erbij 
gehaald. Het kan goed zijn om samen afspraken te maken over de communicatie richting de 
media. Het kan jullie beiden schaden als je ieder je eigen verhaal vertelt waarbij de één de 
ander zwart maakt. Daar word je allebei niet vrolijk van. Het is allemaal al gebeurd, maar jullie 
zijn er vlot bij. Nogmaals, ga snel om de tafel. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Spreek dat lekker op je werk uit!’ 

 
Hoewel Marinka zich vreselijk ergert aan haar lanterfantende collega Nico, durft ze hem daar 
niet op aan te spreken. Ze stopt haar woede weg en lucht ’s avonds haar hart bij vriendin 
Petra. Die heeft daar inmiddels meer dan genoeg van. Zo lang Marinka zich niet uitspreekt op 
haar werk, wil Petra er niets meer over horen. 
 
Marinka: 
‘Ik werk in een kledingwinkel waar altijd veel klanten zijn. Nico en ik staan er met z’n tweeën 
en je wordt continu aangesproken. Daarnaast moet je natuurlijk nog de kledingrekken en de 
kasten netjes houden. Dat is ook een klus die nooit stopt. En als Nico nou nog eens wat dééd. 
Maar die is de hele dag alleen maar met zijn telefoontje bezig. Hij steekt geen poot uit. Dat 
irriteert me, maar ik durf er niets van te zeggen want Nico is nogal dik met de manager. Als ik 
‘s avonds helemaal opgefokt thuiskom, krijgt mijn vriendin Petra alles over zich heen. In het 
begin luisterde ze geduldig naar mijn verhaal en ze heeft al tig keer gezegd dat ik het tegen 
Nico moet zeggen of anders tegen de manager. We hebben dat gesprek zelfs geoefend. Wat 
Petra niet weet, is dat mijn baan op de tocht staat. De meeste kanten komen alleen maar 
kijken, we verkopen veel te weinig. De manager heeft al aangekondigd dat een van ons twee 
eind van dit jaar de laan uit moet en dat wil ik niet zijn. Daarom hou ik me gedeisd.  Ik heb dat 
niet aan Petra verteld omdat zij zo succesvol is in haar werk. Ze is bedrijfsmakelaar en 
werkelijk alles komt haar aanwaaien, alles wat ze aanpakt, lukt haar. Met mijn winkelbaantje 
steek ik daar nogal schraal tegen af, zeker als dat baantje nu ook nog op de tocht staat. Ik voel 
me echt een mislukking, waarom zou Petra eigenlijk bij me blijven?’ 
 
Petra; 



 

‘Ik word er onder de hand wel een beetje moe van dat Marinka haar irritaties over die Nico 
nog altijd niet heeft aangekaart. Zo moeilijk is dat toch niet. Ik krijg soms de kriebels van haar 
onderdanige gedrag. Begripvol zijn helpt niet en daarom heb ik besloten om het op de harde 
manier te proberen: vanaf nu wil ik niets meer over die Nico horen! Als Marinka de stap 
eindelijk zet en met Nico of hun manager gaat praten, zal ik haar natuurlijk aan alle kanten 
steunen. Ik weet dat ze onzeker is en dat ze geen hoge pet opheeft van zichzelf. Ze zou veel 
meer kunnen dan in de winkel staan, ze is heel creatief en ze is fantastisch met mensen, dus in 
de zorg nemen ze haar zo aan. Maar Marinka is zo onzeker dat ze liever blijft waar ze zit, ook 
al voelt ze zich ondergewaardeerd en uitgebuit. Laatst hoorde ik op een borrel dat het niet 
goed gaat met de zaak waar ze werkt. Ik sprak de accountant en vertelde dat het hem niets zo 
verbazen als er voor het einde van het jaar iemand ontslagen zou worden. Eigenlijk hoop ik 
dat ze Marinka dan ontslaan. Ik verdien genoeg om de kar een tijdje in mijn eentje te trekken 
en het klinkt misschien onaardig, maar het zou haar zo goed doen om ergens anders te gaan 
werken. Ze moet leren om van zich af te bijten. Des te meer reden om nu haar onvrede naar 
haar collega te uiten. Ze heeft toch niets te verliezen.’  
 
De mediator: ‘In je coachende rol is het een goede zet Petra, om Marinka haar eigen boontjes 
te laten doppen. Daar is Marinka inderdaad het meest bij gebaad. Iets anders is, hoe jullie nu 
je relatie ervaren. Daarin zou je allebei tot je recht kunnen komen in tegenstelling tot de 
verschillen die jullie ervaren in werkniveau. Ik begrijp uit jullie tekst dat het werk de sfeer 
beïnvloed. Terwijl jullie blijkbaar ieder heel duidelijk wel je kwaliteiten hebt die je kunt 
inzetten voor een plezierige relatie. Wat heb jij ervoor nodig om het in je relatie naar je zin te 
hebben Marinka? En als je dat weet, hoe wil je dat oppakken om te bereiken? Hoe graag wil je 
dat? En Petra, heb jij vertrouwen in Marinka? Ik bedoel, hoe gelijkwaardig kunnen jullie zijn 
inclusief de verschillen die er tussen jullie zijn? Die combi vormt namelijk uiteindelijk vaak een 
geheel waardoor je veel geluk samen kunt hebben, ook als het minder gaat op je werk 
bijvoorbeeld. En als je dan ook nog eens een partner hebt die je steunt in zo’n lastige situatie 
dan vorm je samen een blok. Dan merk je dat je wisselend gebruik maakt van elkaars 
kwaliteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Help! Mijn werknemer heeft emoties! 
 

HR-medewerkster Cora wil graag dat alle werknemers zelfsturend, flexibel en out-of-the box 
gaan functioneren, maar sinds zijn burn-out raakt Evert totaal van slag van zulk soort taal. Hij 
wil gewoon op de oude voet doorgaan en voelt niets voor verandering. Als Cora hem voor het 
blok zet, kan hij zijn emoties even niet meer de baas. 
 
Evert: 
‘Vorige week had ik mijn functioneringsgesprek en daarin hebben we mijn POP besproken. 
Alleen die term al, alsof ik een klein kind ben dat met poppen speelt. Echt zo’n nieuwigheidje 
van Cora van HR. Moeten we opeens bedenken waar we over vijf jaar willen zijn in het bedrijf. 
Eerst begreep ik niet wat ze bedoelde, ik ben best tevreden met mijn kamer. Bleek het over 
mijn functie te gaan. Nou, daar ben ik ook best tevreden mee. Ik kan het in elk geval aan en 
daar ben ik heel blij mee. Ik ben niet zo’n held en ik hou ervan als alles overzichtelijk is en er 
niet te veel veranderingen zijn. Weet je, ik zou me best willen ontwikkelen, maar de gedachte 
aan een nieuwe functie en misschien nieuwe collega’s boezemt me zo veel angst in dat ik er 
ziek van wordt. Echt hoor, dat overdrijf ik niet. Tien jaar geleden had ik een burn-out en dat 
kwam vooral doordat mijn leidinggevende me de hele tijd liep te pushen. Toen heb ik besloten 
om me nooit meer zo te laten opjagen. Laat mij maar gewoon in de archieven blijven werken, 
dat is duidelijk en overzichtelijk, dat kan ik aan. Toen Cora kwam aanzetten met kreten als ‘je 
moet eruit halen wat erin zit’, ‘de lat hoog leggen’, ‘het bedrijf heeft recht op de beste versie 
van Evert Jacobse’, raakte ik zo in paniek dat ik ervan moest huilen. Ik zie de volgende burn-
out alweer aankomen en ik weet niet of dat nog een keer overleef.’ 
 
Cora: 
‘Ja, dat functioneringsgesprek met Evert. Begon-ie opeens te huilen! De andere collega’s zijn  
allemaal heel enthousiast over de POP. Eindelijk de kans om helemaal out of the box te 
brainstormen over hun ideale baan. Wat ze al niet bedacht hebben! Echt heel innovatief. En 
dankzij dat extra geld voor scholing dat ik bij de directie heb losgepeuterd, kunnen we een 
paar flinke slagen slaan. Werknemers gelukkig = bedrijf gelukkig. Ik zie en soepel 
functionerend zelfsturend bedrijf voor me, zo’n beetje als bij Apple, met werknemers die 
vanuit hun creatieve kind werken en zo de mooiste oplossingen verzinnen. Toen ik dat beeld 
voor Evert schetste en hem vroeg waar hij zichzelf zag in dat plaatje, nou, toen begon-ie dus 
te huilen! Ik wist niet hoe ik het had. Echt hoor, zo’n fossiel kunnen we in dit bedrijf gewoon 
niet gebruiken. Zelfs in de archieven waait een frisse wind. Bovendien, ik zie een bedrijf voor 
me waarin mensen geen vaste functie hebben, waar ze allround inzetbaar zijn, net wat de 
organisatie op dat moment nodig heeft. Elke werknemer heeft zo veel meer kanten dan wij als 
bedrijf kennen, misschien zelfs dan hij of zij zelf kent en het zou zonde zijn als we die talenten 
niet zouden aanboren. The sky is the limit! 



 

Dus ja, Evert. Ik weet dat hij burn-out is geweest en ik kan me voorstellen dat dat een hele 
nare ervaring is. Alhoewel, het is ook een fantastische groeimogelijkheid, wat dat betreft 
benijd ik hem. Jammer dat hij niet op die energie heeft kunnen inpluggen.’ 
 
De mediator: ‘Okay! Nieuwe methode, frisse wind. Iedereen gelukkig. Of toch niet? Nee, dus 
want er is er 1 die niet meedoet. Vervelend, wat doe je daarmee, Cora? Dat is de vraag die op 
je buro ligt. Hoe kun je nu iedereen meekrijgen in het hogere doel dat de organisatie voor 
ogen heeft? Je geeft aan dat je je kunt voorstellen dat de burn-out een nare ervaring zal zijn 
geweest. Kan je daar meer over vertellen. Op die manier zou je de ‘meerdere’ kanten van één 
van de werknemers kunnen leren kennen. En misschien wel die van een grotere groep. Niet 
iedereen kan of durft zich uit te spreken. Je loopt toch het risico dat het bedrijf het ondanks 
de mooie woorden niet accepteert als iemand ‘tegen’ reageert. Ga eens naast Evert zitten op 
de bank en kijk met hem mee hoe zijn leefwereld is. Vervolgens kan Evert eens naast jou 
komen zitten. Ervaar hoe dat voelt en hoe je samen tot nieuwe ontdekkingen komt. Out of the 
box en dat bedoel ik niet sarcastisch, maar dat is toch wat het bedrijf vraagt van jullie? Succes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Mijn collega is ziek en bij mij is de fut eruit’ 
 

Aisha en Ellis bevrouwen samen de kantine van een garage. Doordat ze altijd op elkaar konden 
terugvallen, vormden ze jarenlang een ijzersterk team. Totdat Ellis een chronische ziekte krijgt 
en het evenwicht verstoord raakt. Aisha moet altijd voor Ellis inspringen terwijl ze zelf nooit 
meer vrij kan nemen. Op een gegeven moment houdt dat wel op. 
 



 

Aisha: 
‘Mijn collega Ellis heeft vorig jaar te horen gekregen dat ze een chronische ziekte heeft. Ik 
weet het niet precies, iets met de darmen. Daardoor moet ze zich heel vaak ziek melden, 
soms wel tien dagen per maand. Ik begrijp wel dat zij er ook niets aan kan doen en ik vind het 
heel rot dat ze die ziekte heeft en dat het nooit meer overgaat. Maar bij mij begint de fut er 
inmiddels ook een beetje uit te raken. We draaien de kantine hier samen en als een van de 
twee uitvalt, wordt de ander geacht dat op te vangen. Zo hebben we het altijd gedaan, soms 
was zij ziek, soms ik. Je sprong voor elkaar in. 
Ik val nog steeds met alle liefde voor haar in, hoor, maar sinds Ellis die ziekte heeft, ben ik 
altijd degene die extra moet werken, terwijl ik me nooit meer ziek kan melden. Want wie staat 
er dan in de keuken? Ik kon dit jaar niet eens al mijn vakantiedagen opnemen en inmiddels 
ben ik compleet uitgeput. 
Ellis ziet dat natuurlijk ook en daarom is ze vorige week naar de baas gestapt om de situatie 
uit te leggen. Maar die zei dat ik er zelf maar mee moest komen als ik een probleem heb. Hij 
doet altijd zo lullig. ‘Ach mevrouwtje,’ zegt hij dan, ‘kunnen we het niet bijbenen?’ Nou, die ga 
ik echt niet vragen of er in de kantine iemand bij kan komen of zo. Daar heb ik de energie niet 
meer voor.’ 
 
Mohamed: 
‘Die kantine, dat zou je ook best in je eentje kunnen doen. Ik heb er eens een ochtend gestaan 
toen de dames allebei zogenaamd ziek waren en ik kon het met twee vingers in mijn neus. 
Paar kroketten in het frituur laten zakken, wat is daar nou zo vermoeiend aan? 
Het is dat ik zo’n ruimhartige baas ben dat ik die meiden allebei in dienst houd, maar eigenlijk 
ben ik een dief van mijn eigen portemonnee. Ik heb een garage voor luxewagens. Ik heb 
zestien man personeel in dienst, plus Ellis en Aisha.  
Dit bedrijf heb ik met mijn eigen handen opgebouwd en ik ben er trots op. Binnenkort gaan 
we ook in de verhuur. Ik begin met een paar flexchauffeurs, maar als dat een beetje loopt, 
neem ik ze in dienst. Mensen aan het lijntje houden, daar hou ik niet van. Maar als ze een 
contract krijgen, verwacht ik ook honderd procent loyaliteit. De schouders eronder. We zijn 
een soort familie, zo moet je ons zien. Iedereen staat altijd voor een ander klaar. Dit bedrijf is 
mijn leven. Ik werk zeventig uur per week en ik ga nooit op vakantie. Van een beetje hard 
werken is nog nooit iemand dood gegaan.  
Ellis heeft nu die ziekte en daarom is ze af en toe afwezig. Daar kan zij ook niets aan doen. Ik 
had niet verwacht dat Aisha daar zo kleinzerig over zou doen. Als het andersom was geweest, 
had Ellis haar toch ook niet laten vallen?’.  
 
De mediator: ‘Ik heb niet helemaal goed voor ogen wat jullie vraag is. Ik begrijp wel dat jullie 
allebei met iets zitten dat ieder dwars zit. We zouden kunnen proberen vast te stellen wat de 
onderwerpen zijn die jullie willen bespreken met elkaar. Hoe doe je dat? Vaak heb je op het 
werk eens in de zoveel tijd een gesprek met je leidinggevende. Hebben jullie dat ook? In 
kleinere ondernemingen wordt het nogal eens overgeslagen. Zo’n gesprek is vaak een 
eenrichtingverkeer over het funktioneren, maar jullie zouden er ook eens een gesprek van 
kunnen maken dat wel tot iets gezamenlijks leidt. Wat vind je belangrijk om op de agenda te 
zetten Aisha? En jij Mohamed? Wat vinden jullie belangrijk van de toekomst? Waar loop je 
tegen aan? Op het moment dat jullie je dit gesprek laten leiden door iemand dan loop je 
minder het risico dat de één meer aan het woord lijkt te komen dan de ander en dat de 
aandacht wordt verdeeld. Dan hebben jullie de grootste kans om toe te komen een gesprek 
over dat wat nu niet lekker loopt! 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Ik heb er de energie niet meer voor’ 
 

Tientallen keren heeft Margje haar partner Kees duidelijk gemaakt dat hij niet zo boven op 
haar moet zitten, dat hij haar wat ruimte moet geven. Kees doet zijn best, maar het gaat zo 
tegen zijn gevoel in, dat hij binnen de kortste keren weer terug is in zijn oude rol. Ondanks 
jarenlange worstelingen en talloze gesprekken is er in feite niets veranderd.  
 
Margje:  
‘Kees is een hele zorgzame man. Hij is continu bezig om mij te verwennen. Ik hoef maar te 
zuchten en hij komt al met een kopje thee aanzetten. Hij koopt kaartjes voor een concert 
zonder dat met mij te overleggen en verrast me met dinertjes in de duurste restaurants. De 
eerste maanden van onze relatie vond ik zijn zorgzaamheid natuurlijk heerlijk. Wie wil er nou 
niet door een man in de watten gelegd worden? Maar op een gegeven moment begon het me 
te benauwen. Hoe lief je partner ook is, je wilt toch ook weer eens met je vriendinnen op stap, 
toch?  
Toen ik dat bij hem aankaartte, was hij helemaal van zijn stuk. Vervolgens deed hij enorm zijn 
best om me meer ruimte te geven. Heel aandoenlijk. Hij vroeg bij alles of ik het wel wilde, of 
het mij wel uitkwam. Ik had goede hoop dat er iets zou veranderen, maar na een paar weken 
liep hij weer als vanouds over me heen. Enfin, ik begon weer zo’n gesprek over rekening 
houden met mijn behoeftes, hij deed weer zo’n belofte om me ruimte te geven en we 
beleefden weer een paar hoopvolle weken. Totdat hij weer ongevraagd met een stedentripje 
op de proppen kwam. We zijn nu vijf jaar verder en we hebben tientallen van dat soort 
gesprekken gevoerd. In die tijd is er hoegenaamd niets veranderd en ik ben uitgeput. Steeds in 



 

hetzelfde kringetje ronddraaien zonder ooit een stap verder te komen, dat kost zo veel 
energie.’ 
 
Kees: 
‘Ik begrijp het niet. Alles doe ik voor haar, ik neem haar mee naar de opera, op stedentrips, ze 
mag alle kleren kopen die ze wil... Bij de inrichting van ons nieuwe huis heb ik haar volledig de 
vrije hand gegeven. Ze vroeg me wel wat ik wilde, maar dat kan me echt niets schelen, als zij 
maar gelukkig is. Als zij gelukkig is, ben ik gelukkig. De eerste maanden van onze relatie waren 
de gelukkigste. Ik kon mooie lingerie voor haar kopen en haar verrassen met dinertjes. Ze was 
elke keer weer even verrukt! Ik dacht dat ik mijn droomvrouw gevonden had.  
Als een donderslag bij heldere hemel kwam toen dat verwijt dat ik geen rekening met haar 
hield. Dat was zo’n klap. Enfin, ze zei dat ze ruimte nodig had, dus probeer ik die haar te 
geven, alhoewel het heel vreemd voelt om niet voor haar te mogen zorgen. Net of ik een kille, 
nare man ben. Het is ook op eieren lopen, hoor. Soms moet ik mezelf letterlijk tegenhouden 
als ik opsta om een glas wijn voor haar in te schenken. Nou ja, als zij maar gelukkig is. 
Maar dat blijkt ook niet zo te zijn. Toen ik haar laatst vroeg of ze gelukkig was, verweet ze me 
dat ik haar toch nog in de gaten hield. Ik weet het niet hoor. We hebben toch een relatie? Dan 
let je toch op elkaar? Ik zou alles voor haar doen en ik begrijp niet dat ze daar niet gewoon van 
kan genieten.’  
 
De mediator: ‘Wat heb je nodig in een relatie? Heb je jezelf die vraag wel eens gesteld Kees? 
Vaak is het datgene dat je een ander ook graag geeft. Iemand met verstand van de 5 Talen van 
de Liefde zou jullie hiermee kunnen helpen. Je leert elkaar beter kennen in de uitingen van je 
liefde voor elkaar. Het klinkt heel ingewikkeld misschien, maar als je het leert kun je er veel 
mee winnen samen. Er zijn verschillende coaches die jullie kunnen helpen hierbij. Uiteraard 
kan je hier samen ook mee aan de slag. Probeer zover te komen dat je elkaar de ruimte geeft 
om de ander te laten vertellen hoe je er voor elkaar kunt zijn. En vertel ook wat je van de 
ander daarin verwacht. En, dan het lastigste, probeer niets voor elkaar in te vullen. Wat jij 
voor de ander wilt is vaak wat je zelf ook nodig hebt. En dat kan heel goed verschillen van wat 
de ander wil en nodig heeft. Dan heb je het verschil wat je zelf kunt vertalen naar je eigen 
gedrag. Daar is het begin van een prettige voortzetting van jullie relatie. Maar daar zal nog wel 
wat moeite voor moeten worden gedaan zoals je zult begrijpen. Je verandert de dingen niet 
zomaar! 
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