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Fijn dat je dit e-book hebt gedownload! 

 

Het is mijn ervaring als relatietherapeute en als ervaringsdeskundige dat (plus)ouders met 

vragen, spanningen, conflicten, schuldgevoel en onzekerheden zitten. Over hoe je moet 

reageren. Over wat wel of niet eerlijk of normaal is. Over wie er op de eerste plaats moet 

komen. Over hoe je met elkaar omgaat.  

Meestal is dat NIET omdat er niet genoeg liefde is, dat jullie niet bij elkaar passen (hetgeen 

vele mensen soms stiekem vrezen), dat er iets mis is met jou of dat jullie niet genoeg je best 

doen. Integendeel.  

WEL is het zo dat er een aantal uitdagingen op jullie weg liggen waarvan jullie moeten leren 

goed mee om te gaan.  

Daarover gaat dit e-book.  

Als je niet weet wat er nu eigenlijk aan de hand is en hoe je dat slim aanpakt, kan je alleen 

maar gefrustreerd achter blijven en zullen de spanningen in de relaties blijven (of verergeren), 

geraken de problemen niet opgelost en is de sfeer in huis alles behalve gezellig. 

 

Wat komt er aan bod in dit e-book? 

- Wat de uitdagingen en valkuilen zijn 

- Hoe jij jezelf en je partner beter kan begrijpen 

- Wat een samengesteld gezin kan worden (ook al loopt het nu niet goed) 

- Wat de verschillende stappen zijn om relatieproblemen te stoppen en tot een betere 

sfeer en rust in huis te komen (met een voorbeeld uit de praktijk) 

 

We weten allemaal ‘dat we eraan moeten werken’ en ‘dat het begint bij onszelf begint’. Dat 

is waar, maar meestal is niet duidelijk wat dat dan betekent en wat je te doen hebt. Ik hoop 

daar met dit e-book verandering in te brengen. Veel inspiratie! 
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Voor alle duidelijkheid nog dit: 

 

 

Dit e-book is geschreven voor mensen die een relatie hebben terwijl er al één of meer 

kinderen zijn. Met andere woorden: je bent een plusouder (stiefouder) of je bent gescheiden 

(of weduwnaar). Misschien is er één kind bij je relatie betrokken; misschien wel tien!  

 

Ik spreek voor het gemak over samengestelde gezinnen ook als je niet samenwoont of geen 

contact hebt met elkaars kinderen. 

 

In al deze gevallen geloof ik dat mijn werk voor je van betekenis kan zijn.  

 

Lees vooral verder! 
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Wat is precies de uitdaging van het samengestelde gezin? 

 

Laat me bij het begin beginnen: in het begin bestaat elk samengesteld gezin uit een stel 

mensen die de bedoeling hebben er het beste van te maken.  

Ok, misschien zitten de kinderen niet op jullie liefdesperikelen te wachten, maar in elk geval 

ga ik ervan uit dat jij en je partner van plan zijn om het goed te hebben samen en er ‘een thuis’ 

van te maken.  

Dat hoeft niks buitengewoons te zijn: gewoon vriendelijk en respectvol met elkaar omgaan en 

zo nu en dan eens leuke momenten beleven zou al heel wat zijn.  

Jij en je partner staan voor de uitdaging twee deelgezinnen te integreren tot een nieuw geheel. 

Of de plusouder op te nemen in een nieuw geheel, als deze zelf geen kinderen heeft.  

Het heeft iets van de fusie van twee bedrijven.  

Dit integratieproces doorloopt verschillende fasen en neemt een aantal jaar in beslag.  

 

Makkelijker gezegd dan gedaan 

De praktijk blijkt niet zo simpel, helaas.  

Er ontstaan heel gemakkelijk spanningen: over dagelijkse dingen als de was en de plas, 

eetgewoontes, de handdoeken in de badkamer, de wissel met de ex-partner, naleven van 

afspraken, wie staat op de eerste plaats, beleefdheid en respect, wie doet wat voor wie enz. 

Spanningen gaan over verschillende visies in opvoeding, waarbij de plusouder het vaak iets 

meer gestructureerd wil aanpakken en zou willen dat er iets consequenter opgevoed wordt 

en de ouder doorgaans meer door de vingers ziet of vindt dat de plusouder overdrijft. 

Spanningen kunnen ook gaan over de omgang met elkaars kinderen. De relatie tussen de 

plusouder en het kind kunnen heel ongemakkelijk, onwennig of totaal stroef verlopen.  
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De plusouder voelt zich gemakkelijk buitengesloten en weet zich geen houding te geven. De 

ouder voelt zich gemakkelijk tekortschieten en weet niet hoe hij of zij goed moet doen voor 

iedereen. 

 

Hoe komt het dat deze spanningen zoveel voorkomen in 

samengestelde gezinnen? 

Zoals ik je in de inleiding van dit e-book al zei heeft dit niets te maken met dat er iets mis is 

met één van jullie of dat jullie niet met elkaar passen.  

Het ligt aan de manier waarop de relaties opgebouwd zijn. Dat is namelijk helemaal anders 

dan in een traditioneel gezin. Kijk maar even met me mee: 

 

- De ene is de ouder van het kind, de andere niet. De ene heeft dus een bloedband,  

geschiedenis en hechtingsrelatie met het kind, de andere niet. Het kind voelt zich dus 

waarschijnlijk veel meer op zijn gemak bij de ene dan bij de andere en is ook op een 

andere manier loyaal aan de ene dan aan de andere. 

 

- Er is een ex-partner met wie je te maken blijft hebben. Iemand die moeite heeft met 

jullie relatie, iemand die jij als bedreiging ervaart, iemand die invloed heeft via de 

kinderen, enz. Wat die persoon ook allemaal uitgestoken heeft of nagelaten heeft: 

deze is wel de andere ouder van het kind en het kind is en blijft loyaal aan deze ouder. 

(Dat is ook zo als die ouder overleden zou zijn.) Misschien voelt een kind zich innerlijk 

niet vrij om zich te openen naar de nieuwe partner van mama of papa en is dat erg 

confronterend voor die mama/papa/plusouder. 

 
 

- Er zijn al dingen beslist, gekozen en ingevuld. Dingen die soms botsen. Van de ene 

mogen ze wil frietjes voor tv eten, van de andere niet. Of de ene vindt het 
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vanzelfsprekend dat kinderen meehelpen in het huishouden, de ander vindt dat 

minder belangrijk. 

 
- Er zijn verliezen geleden en keuzes gemaakt die je misschien liever niet had willen 

maken (moeten verhuizen naar en plek die niet jouw keuze zou zijn, leven met het kind 

van een ander, blutsen en builen in de liefde, geen intact gezin kunnen bieden, niet 

samen met je partner voor het eerst een kindje verwachten enz.)  

 
(Tussen haakjes: deze verliezen willen natuurlijk niet zeggen dat er niet ook heel wat 

‘winst’, plezier en nieuwe hoop kan zijn!) 

 

 

 Spanningen, conflicten en twijfels ontstaan dus niet omdat er met één van 

jullie iets mis is of dat je niet bij elkaar zou passen. Maar omdat het 

samengesteld gezin anders in elkaar steekt dan een traditioneel gezin of 

relatie. 

 

 

Hiermee wil ik NIET zeggen dat je je hierbij maar gewoon moet neerleggen en moet 

accepteren dat de ene de ander niet kan uitstaan of dat het elk weekend opnieuw dezelfde 

discussies zijn. In geen geval. Wat ik wil zeggen is dat het vertrekpunt van een samengesteld 

gezin anders is en dat er specifieke uitdagingen zijn die vragen om aangekeken te worden.  

 

Er kan wel degelijk rust en ontspanning komen in de relaties, maar dat is pas NADAT er met 

die uitdagingen wordt omgegaan. 
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Enkele uitdagingen waar je mee te maken kan krijgen 

 

Ik som enkele veelvoorkomende uitdagingen op: 

 

 leren met verschillen omgaan zodat je je toch verbonden voelt samen,  

 leren de kinderen te helpen leven op twee plekken en hun emoties verwerken zodat ze zich 

goed voelen en zich open kunnen stellen voor het nieuwe gezin,  

 leren omgaan met de verschillende rollen zodat je weet waar je aan toe bent en hoe je de 

dingen moet aanpakken,  

 leren omgaan met de invloed van de ex-partner zodat je grenzen bewaakt blijven én het kind 

geen partij moet kiezen 

 enz. 

 

Een grote valkuil waar mensen met goede bedoelingen gemakkelijk intrappen:  

= denken dat je dit allemaal even van de baan kan vegen als je me lang genoeg wacht of je 

best doet. Hopen dat je met een schone lei kan beginnen, doen alsof het kind een kind van jou 

en je partner is, doen alsof die ex-partner er niet is… 

… zelfs al zouden alle partijen niets liever willen, dat KAN gewoon niet! 

 

Jij en je partner 

Je bent niet met elkaar in zee gegaan omdat je zo verliefd werd op elkaars kinderen, toch? De 

bestaansreden voor je samengesteld gezin ligt bij jou en je partner. 

 

De mensen die ik begeleid, zitten als koppel meestal goed. Ze hebben bewust voor elkaar 

gekozen; er is een klik die ze nooit eerder gekend hebben en dat voelt heerlijk; ze hebben 

enkele zelfde interesses en kunnen (of konden  ) goed met elkaar overweg. Ik zeg altijd: zet 

ze met twee op een eiland en ze hebben het geweldig! 
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De verbazing is dan ook groot als er spanningen, meningsverschillen of escalerende conflicten 

opduiken, over dingen die met de kinderen, verschillen of de ex-partner te maken hebben. 

 

Nochtans is dat eigenlijk niet zo verwonderlijk: los van hun liefde staan twee partners er op 

een totáál verschillende andere manier in. Ze hebben namelijk een andere rol naar de 

kinderen, worden anders door hen benaderd en kijken elk anders naar de kinderen. Kijk maar 

even mee: 

 

Enkele uitdagingen, specifiek voor plusouders: 

- Je weet niet goed wat van je verwacht wordt, je voelt je onzeker over je rol, over wat 

jij mag zeggen en hoe jij je best kan gedragen. 

- Je wil heel graag bijdragen of meewerken, maar dat wordt niet echt gewaardeerd. 

- Je weet niet hoe je kan omgaan met de kinderen die niet voor jou (of je eigen 

kinderen) openstaan, of die anders opgevoed zijn dan jij zou willen. 

- De ex-partner heeft een afkeurende mening over jou of lijkt ervoor te zorgen dat 

kinderen afstand van je nemen, terwijl jij je uiterste best doet. 

- Je voelt je schuldig over wat de kinderen meemaken. 

- De ogen van de omgeving prikken in je rug. 

- Je kan hier nauwelijks met je partner over praten. 

- … 

 

Diep vanbinnen voelen veel plusouders zich daarom onzeker, onveilig, machteloos, 

schuldig, buitengesloten, eenzaam en/of bang.  

Dat heeft niks met de PERSOON van de plusouder te maken, maar met de POSITIE die hij 

of zij inneemt in het samengestelde gezin.  
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Hoe zit het met uitdagingen voor de ouders? 

- Er is al zoveel veranderd, voor jezelf en voor de kinderen. Je verlangt naar rust. Als er 

een leuke sfeer is kan die zomaar ineens omslaan. Je weet niet goed hoe je goed kan 

doen voor zowel je kinderen als je partner. 

- Er lijkt geen klik tussen je kinderen en je partner. Ze sluiten zich af van elkaar, kijken 

negatief. Het lijkt soms wel alsof er een machts- of concurrentiestrijd tussen hen 

gaande is. 

- Om tot een leuke sfeer te komen, probeer je je partner tegemoet te komen 

(bijvoorbeeld door strenger op te treden naar je kinderen dan je eigenlijk zelf zou 

doen). Dat verandert niks. 

- Je kijkt uit naar de komst van je kinderen, maar tegelijkertijd bezorgt je dat zoveel 

stress omdat je niet weet hoe je partner deze keer gaat reageren. 

- Op de achtergrond dreigt een conflict met je ex-partner of voel je ogen die 

meekijken. 

- Je vraagt je af of je je kinderen niet tekort doet, of je wel een goede ouder bent. 

Misschien leeft er wel ergens een schuldgevoel in jou… 

- Je merkt dat er met twee maten gewogen wordt 

- … 

 

Veel voorkomende gevoelens bij ouders in samengestelde gezinnen?  

Falen, schuldgevoel, onmacht, gewrongen of verscheurd zitten, verdriet. Ook hier heeft 

dat niets te maken met wie de ouder als mens is, maar met de positie die hij of zij inneemt 

in de relaties. 
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Discussies, spanning en conflict 

 

Kan je zien hoe verschillend jij en je partner deze situatie ervaren? Kan je ook zien hoe 

stresserend dit voor elk van jullie is, zij het op een andere manier? Want ja, het gaat hier wel 

over de relatie met elkaar hé, waar aan geraakt wordt. Het gaat hier wel om opgroeiende 

kinderen, die hier ook niet voor gekozen hebben… 

 

(Heb je allebei kinderen en ben je dus zowel ouder als plusouder, weet dan dat wat gevoelig 

ligt voor de ene anders kan zijn voor de andere. Met andere woorden: zelfs als je beide rollen 

kent, kunnen jij en je partner alles compleet anders ervaren.) 

 

Ik heb je eerder uitgelegd dat de manier waarop de relaties opgebouwd zijn voor specifieke 

uitdagingen zorgt. Als koppel is het nodig dat jullie samenwerken om goed met die uitdagingen 

om te gaan. Dat wil zeggen dat je elkaar een veilig gevoel weet te geven en weet gerust te 

stellen, zodat je stress, angsten en bezorgdheden kunnen zakken én jullie rustig kunnen 

nadenken over hoe je die uitdagen gaat aanpakken. 

 

Maar… probeer maar eens te praten met elkaar als je het elk zo verschillend ziet en dit zó 

belangrijk is dat je emoties door je lijf gieren of je ze net probeert te ontkennen. Dan krijg je 

discussies als:  

 

Ouder:  “Jij doet zo negatief tegen mijn kind!” 

Plusouder:  “Jouw kind moet mij niet en jij doet daar niks aan!”  

 

Plusouder:  “Ik voel me hier niet thuis. Als jouw kinderen er zijn, herken ik je niet meer.” 

Ouder:  “Waar heb je het toch over?! Je ziet dingen die er niet zijn.” 

 

Plusouder: “Laat ons proberen regels op te stellen.” 

Ouder:  “Ontspan nu toch eens gewoon een beetje.” 

 



11 
 

 
 w w w . c i n d y s c h e p e r s . b e  
  
 

 

 

 

Partners gaan op den duur het gesprek niet meer aan, vervallen steeds in dezelfde (goed 

bedoelde) gepraat dat geen zier uithaalt of uitmondt in een emotioneel drama (van roepen 

en tieren tot dagenlang beeld zonder klank).  

Je hebt geprobeerd je aan te passen of afspraken te maken, maar dat heeft niet veel gedaan: 

als plusouder blijf je je buitengesloten voelen; als ouder lijk je alleen maar te falen. Er is stress 

en frustratie.  

Dan gebeurt er iets waardoor de emmer overloopt: een kind wil niet komen of de ex heeft 

weer dit of dat gezegd. Op den duur is de minste kruimel, blik of verschil aanleiding tot 

spanning, oplopende emoties en conflict. 

Dat kan een probleem worden, want jullie twee hebben het samengesteld gezin in het leven 

geroepen en jullie twee zijn dan ook verantwoordelijk om om te gaan met wat er op je af komt 

(natuurlijk heb je het gedrag van de kinderen, ex-partner of de omgeving niet in de hand). 
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Hoe kan je voorkomen dat je in die cirkeltjes terecht komt of blijft 

hangen? 

De koppels die tot bij mij komen hebben het vaak moeilijk: ze houden van elkaar, maar zien 

niet hoe ze elkaar gelukkig kunnen maken én goed kunnen doen voor de kinderen. Soms 

hebben ze te maken met lastige ex-partners of kinderen die gekneld zitten. 

Gelukkig is het niet zo dat om het moeilijk of scheef gelopen is, dat je niet kan leren daar 

verandering in te brengen.  

Relaties in samengestelde gezinnen kunnen namelijk heel betekenisvol en ‘warm’ worden: 

partners die  elkaar steunen, ouders die de band met hun kinderen verdiepen, kinderen die 

ondersteund werden hun emoties te verwerken en leren met verschillen om te gaan, 

stiefouders die een geweldige inspiratiebron zijn in het leven van de kinderen, kinderen die 

plezier en zelfrelativering in het leven van de stiefouder brengen. 

Dat kán het worden, dus ook nadat het eerst niet goed ging (of zoals vaak: eerst ging het wel 

goed, maar daarna ging het bergaf).  

En even voor de duidelijkheid: ik zeg hiermee NIET dat als je maar hard genoeg je best doet 

en het opnieuw en opnieuw probeert, dat de kinderen uiteindelijk dolenthousiast gaan zijn 

over de situatie of dat ze allemaal mooi in de pas gaan lopen. Geen enkele relatie is maakbaar 

en zodanig aan te sturen dat het exact wordt wat jij wil.  

Waar ik het hier over heb is: het is niet omdat het tot nu toe bergaf is gelopen dat je de 

handdoek in de ring moet gooien en je relatie moet beëindigen en dat er niet ook iets moois 

kan ontstaan. 

Relaties in samengestelde gezinnen kunnen heel vervullend worden. Alleen, dit zal niet vanzelf 

gaan. Tijd alleen brengt namelijk geen raad in dit geval. Als ja alles zijn beloop laat, stapelen 

conflicten zich eerder op. (‘Wachten tot het overgaat’ is dus een tweede valkuil.) 
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Wat helpt dan wel om de uitdagingen aan te gaan? 

Daar zijn grofweg drie stappen voor nodig. Nu ‘stappen’ is misschien niet het juiste woord. 

Het zijn eerder drie fasen. In de realiteit zijn deze fasen niet haarfijn van elkaar te 

onderscheiden, ze kunnen wat door elkaar lopen. Deze zijn:  

1. Bewustworden 

2. Veilig verbinden 

3. Oplossen 

Ik overloop ze hier even met je. 

Alles begint met het besef dat het leven in een samengesteld gezin bijzondere uitdagingen 

met zich meebrengt (= fase 1, bewustwording). Jullie vormen geen traditioneel gezin en zullen 

dat ook nooit worden. Never. Nooit. Niet.  

Dat is voor vele mensen even slikken. Neem vooral je tijd om dit tot je binnen te laten 

dringen… 

Het is nodig dat je als koppel de realiteit en alle uitdagingen goed leert kennen en leert zien 

wat bij de perikelen van een samengesteld gezin hoort en wat niet. 

Realiseer je dat daarmee niet klaar bent; dat het slechts de eerste stap is. Want beseffen dat 

er werk aan de winkel is, is één ding; aan de slag gaan iets anders. Want waarméé moet je dan 

aan de slag?  

Het echte werk zit NIET in maar laten gebeuren wat er nu is en dat als een geslagen hond 

ondergaan. Het zit NIET in het maken van afspraken en opstellen van regeltjes, de kinderen in 

de pas te laten lopen of emoties te verdoven en proberen los te laten. Dat is niet de sleutel 

tot meer rust, respect en harmonie. 

(Ga voor jezelf maar eens na wat het met jou doet als je te horen krijgt dat je niet mag voelen 

wat je voelt of dat je aan meer regeltjes moet voldoen… grote kans dat je daar niet echt 

enthousiast van wordt, toch?) 
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Wat is het dan wel? Het gaat erom dat jullie op de een of andere manier tot een veilige, 

betrouwbare relatiecultuur komen. Dat brengt me bij de tweede fase: veilig verbinden.  

Wat bedoel ik daarmee? 

Om je relatie in rustiger vaarwater te brengen en tot rust en ontspanning te komen in je 

samengesteld gezin is het dus nodig dat jullie werken aan een andere relatiecultuur, waarin 

ieder zich op zijn of haar manier veilig en thuis voelt. 

Ga voor jezelf na of dit ook voor jou (en/of voor je kinderen) klopt: als jij je gezien en gehoord 

voelt, als je de diepe indruk hebt dat je geliefd bent, ruimte mag innemen, dat je belangrijk 

bent, kan je veel gemakkelijker omgaan met uitdagingen als verschillende opvoedvisie, een ex 

die een rottig bericht stuurt, een kind dat zich niet aan de regels houdt. 

Dus pas als er een betere relatiecultuur is, komt er ruimte om naar de verschillen te kijken en 

oplossingen te verzinnen voor de vele dagelijkse uitdagingen (= fase 3).  

De stelregel is dus: verbinding komt vóór oplossing.  

‘Ik weet het ook niet, schat, hoe we dat nu moeten aanpakken nu blijkt dat jouw kinderen wél 

mogen gamen en de mijne niet… Ik weet het ook niet. Maar ik hou van jou, ik respecteer de 

gewoontes die jij hebt opgebouwd en die ik heb opgebouwd… Laten we samen zoeken hoe we 

hiermee kunnen omgaan en hoe we de kinderen hierin meenemen.’ 

 

De vraag is: hoe kom je tot een andere relatiecultuur? 

Tot een veilige, betrouwbare en respectvolle relatiecultuur kom je niet even in één, twee drie. 

(Geen wonder dan ook dat we zo graag onze toevlucht willen nemen tot regeltjes en 

afspraken! We hopen daarmee gewoon dat we op die manier tot respect, voorspelbaarheid 

en een goede sfeer komen… alleen werkt dat dus meestal averechts.) 
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Het is werk van lange adem (waar je voor alle duidelijkheid vandaag – hier en nu! – kan aan 

beginnen). Ik geef je hiervan zodadelijk een voorbeeld, maar het belangrijkste dat je hier voor 

nu over moet weten is dat het te maken heeft met andere communicatie en anders met je 

gevoelens omgaan. 

Stel bijvoorbeeld dat je zit te vitten op de opvoedstijl van je partner of dat jij je partner afkeurt 

om de manier waarop hij of zij met je kind omgaat. Ga dan eens na waarom je dat doet. Waar 

gaat het écht om? Er is een grote kans dat als je leert verder te kijken dan je neus lang is, dat 

je uitkomt bij jouw goede bedoelingen, verlangens en behoeften. Dat je op zoek bent naar 

liefde en harmonie. Dat het dáárom gaat…  

Kan je daarnaast óók zien dat de manier waarop jij bijvoorbeeld je partner benadert averechts 

werkt?  

Als jij je bijvoorbeeld bedreigd voelt door de kinderen van je partner en nood hebt aan 

geruststelling en een veilig gevoel maar dat uit door kritiek te geven op zijn pubers of haar 

opvoedstijl, dan is de kans heel groot dat jij op de tenen trapt van je partner. 

Er is niets mis met jou of met wat je voelt, maar wel met HOE je het brengt (of het niet brengt). 

De manier waarop haalt de meeste mensen in een samengesteld gezin eerder uit elkaar dan 

dat ze naar elkaar toegroeien. De sfeer in huis wordt daardoor juist eerder negatief dan dat er 

rust komt. 

Je kan leren hoe je anders naar elkaar kan luisteren en elkaar kan steunen. Hoe je je anders 

kan opstellen naar je partner (of naar het kind bijvoorbeeld, dat kan ook), zodat je de ander 

niet aanvalt, maar tot samenwerking komt, in respect voor ieders gevoeligheden en 

persoonlijke uitdagingen. 
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Ervaar maar eens hoe volgende zinnen bij je binnen komen:  

‘Ik vind het niet gemakkelijk, die rol als stiefouder. Ik wil niet tussen jou en je kinderen komen 

én ik wil me verbonden voelen. Kunnen we vanavond als de kinderen in bed liggen even wat 

tijd voor elkaar nemen?’ 

Kan je je voorstellen bij deze zin dat die helemaal anders overkomt dan verwijten maken over 

de kinderen? En natuurlijk weet ik ook wel dat het niet is omdat je een keer een zinnetje 

verandert, de hele sfeer zal omdraaien. Het gaat over werken aan een cultuur. Dat is iets van 

langere adem. Maar toch hoop ik dat je in zinnen als deze kan ervaren dat je tot een andere 

sfeer zou kunnen komen. 

Nog een voorbeeld:  

‘Ik kan me voorstellen dat de rol van plusouder uitdagend voor je is. Ik wil je graag steunen en 

er voor je zijn. Wat ik niet fijn vind is als je niks zegt tegen mijn kinderen. Maar ik wil je heel 

graag helpen het beter voor je te maken. Kan je me aangeven wat jou zou helpen?’ 

 

De vele patstellingen in je samengesteld gezin dwingen jou ertoe om je bewust te worden van 

de manier waarop jij in relatie staat tot jezelf, je partner, je kinderen of stiefkinderen, je 

omgeving. En daar verandering in te brengen. Het contact met de ander echt aangaan. 

Wij mensen zijn relatiedieren en er is geen plek dat ons daar harder mee confronteert dan het 

samengestelde gezin. In tegenstelling tot de fusie van twee bedrijven, is de vorming van een 

samengesteld gezin namelijk geen zakelijke aangelegenheid: het gaat om je privéleven, om 

jouw thuis, je veilige haven. Het gaat om je kinderen. Je relatie. Om jou! Geen wonder dus dat 

we er niet alleen maar komen met goede afspraken en nieuwe regeltjes: er hangt zoveel van 

af!  

Dat is dus wat er aan de hand is: de manier waarop de relaties in elkaar zitten in een 

samengesteld gezin roept supergemakkelijk emoties op. Die emoties roepen op hun beurt 

reacties op (aanvallen, verdedigen, een muur optrekken, goedpraten, kritiek geven…). 
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Daardoor kom je vast te zitten en nemen de uitdagingen alleen maar toe. En het 

integratieproces waar ik het in het begin over had? Dat loopt vast. In plaats van naar elkaar 

toe te groeien, groeien jullie uit elkaar.  

De twee partners – beiden kapitein van het samengestelde ‘schip’ – vervallen als ze niet 

opletten elk in hun eigen emotioneel gekleurde waarheid. Hoe meer de ene  pleit voor A (‘hou 

toch ook eens rekening met mij!’), hoe meer de andere wijst naar B (‘ja, maar de kinderen!’). 

De twee kapiteins maken met hun discussies van het schip een stuurloze boot die alleen maar 

een rots nodig heeft om zich op stuk te beuken.  En, jawel, rotsen genoeg .  

Met bouwen aan een betere relatiecultuur bedoel ik dat het nodig is dat jij en je partner weer 

echt naar elkaar gaan luisteren. Dat jullie leren samenwerken. Dat je als ouder het gesprek 

aangaat met je kind. Dat je elkaar beter leert kennen, anders leert kennen. Dat je JEZELF 

anders leert kennen. Dat je samen zoekt hoe je in respect voor wie ieder is en waar hij of zij 

mee zit, uitzoekt hoe er meer afstemming komt. 

 

Mijn verhaal 

Ik kan me voorstellen dat dat van die relatiecultuur misschien vaag klinkt en daarom wil ik 

graag een stuk delen van mijn eigen verhaal. Zo kan je helder beginnen zien wat ik precies 

bedoel.  

Toen ik in 2005 een relatie begon met een man met twee kinderen en daarmee aan de wieg 

stond van ons samengesteld gezin, had ik geen flauw idee over wat ons te wachten stond. Ik 

zag mijn partner graag, we leken het over zoveel eens te zijn én mijn achtergrond als 

therapeute kon alleen maar in mijn voordeel zijn. Bij ons zou het gemakkelijk gaan! 

We namen onze tijd, bleven veel praten, hadden veel plezier en eind 2006 gingen we 

samenwonen.  
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Ondanks goede voornemens bracht de realiteit mij snel met beide voeten op de grond. Ik 

voelde me bij momenten rot, buitengesloten, niet gezien…. 

 

 … over de regeling in de vakantie,  

 … over het afruimen van de tafel,  

 … over de manier waarop afspraken gemaakt werden,  

 … over hoe ik de kinderen kon duidelijk maken als iets niet door de beugel kon… 

 

Vooral was er dat ongrijpbare, beklemmende gevoel dat ik geen partner meer had zodra de 

kinderen er waren.  

Mijn frustraties probeerde ik eerst voor mezelf te houden, maar wie goed keek zag aan mijn 

mondhoeken dat ik kwaad was. Of hoorde aan de dreun waarmee de deur dicht viel dat dit 

op lange termijn niet vol te houden zou zijn. Dan kreeg ik gewoonlijk het verwijt dat ik niet te 

genieten was.  

Tegelijkertijd was er dat stemmetje in mezelf dat zei dat wat er ook gebeurde, ik de kinderen 

moest sparen. Zij mochten zich in geen geval onwelkom voelen.  

Maar als ik heel eerlijk was dan waren ze dat soms ook niet!  

Ik wist dat ze dat voelden. Daarom werden ze nog meer terughoudend naar mij dan ze al 

waren.  

Dan voelde ik me schuldig omdat ik zo een drukte had gemaakt om pietluttigheden. Maar 

wanneer ze dan alles via mijn man zeiden, voelde ik me gepasseerd! Dan vond ik dat er van 

mij te veel offers gevraagd werden en dat er te weinig tegenover stond. Dat maakte me 

onrustig en dan ging ik weer mijn best doen in de hoop zo mijn plekje te veroveren. 

Zoals je merkt, draaide ik in een cirkeltje: 
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Ik had op een of andere manier het gevoel dat mijn partner gelijk had wanneer hij zei dat ik 

me kinderachtig gedroeg. Ik kon er de vinger niet op leggen en was in de war. Het heeft lang 

geduurd voor ik doorhad dat dit patroon mij gevangen had… 

Toen ik eenmaal helder begon te zien dat ik verstrikt zat met iets in mezelf dat wil behagen, 

zat ik nog steeds vast. Want het leek alsof ik tegenstrijdige boodschappen kreeg: ik werd 

enerzijds aangemoedigd tijd voor mezelf te nemen, mijn eigen ding te doen, op te komen voor 

mezelf. Maar tegelijk werkte het niet als ik dan gewoon maar mijn mening zei. Dan werd ik 

teruggefloten. Was het niet door mijn partner, dan wel door de kinderen. 

Ik wist toen nog niet dat mijn partner zelf ook in zo een cirkeltje draaide en dat we elkaar in 

onze cirkeltjes vast hielden als de ene of de ander iets anders wou proberen… 

 

ik wil het goed 
doen 

ik cijfer me weg en doe 1. wat ik denk dat de anderen 
nodig hebben en 2. wat gebruikelijk is volgens 'hun' 

gewoontes 

ik ben slecht gezind 
omdat ik te veel van 

mezelf moet opofferen 
en laat dat (in)direct 

merken

mijn stiefkinderen voelen 
zich niet veilig en praten 
enkel nog via mijn man, 
mijn man doet erg zijn 
best om te bemiddelen

ik voel me schuldig en ben 
boos op mezelf dat ik niet 

beter weet - tegelijk voel ik 
me buitengesloten en dat 

maakt me onrustig
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Nu even fast forward naar het veranderen van de relatiecultuur 

Relaties verander je door stil te staan bij jezelf, jezelf serieus te nemen en op een andere 

manier het contact met de anderen aan te gaan. Dit is wat dat voor mij betekende: 

 Ik ben me  bewust geworden van het terugkerende patroon waarin ik verzeild geraakte 

(het cirkeltje van daarnet).  

 

 Daarna zag ik dat dit patroon in gang gezet werd door de pleaser in mezelf en hoe dat 

komt.  

 
 Vervolgens moest ik vaststellen dat inzicht niet genoeg was. Want telkens ik aanstalten 

nam om hier iets anders mee te doen, kreeg ik mijn partner tegen me. En dat maakte me 

pas echt bang (“Wat als onze relatie hierdoor op de klippen loopt? Kom, doe nu niet 

moeilijk. Zo erg is het toch niet?” zei ik tegen mezelf. ).  

 

 Ik ben anders met die angst beginnen omgaan.  

 

 Daardoor kon ik in contact met hem – in plaats van mezelf te verdedigen, beginnen 

rationaliseren of beschuldigen – ‘gewoon’ bij mijn standpunt blijven, ook als hij door het 

lint ging of zijn trukendoos bovenhaalde.  

 
 Ik kon dan bijvoorbeeld zeggen:  

 

“Liefste, ik weet dat je niet liever zou willen dan dat ik met jullie op vakantie ga. Ik maak 

je graag blij, want daar word ik meestal zelf blij van. Maar ik weet uit het verleden dat 

ik dat niet zo lang volhou en dan weer begin te vitten op vanalles en nog wat. Zo wil ik 

niet zijn. Dit jaar kies ik er voor om thuis te blijven. Ik zie aan jouw gezicht dat het iets 

met je doet. Als je wil kunnen we daar over praten. Maar mijn besluit staat vast: ik blijf 

thuis, gaan jullie maar. En als jullie terug komen, zal ik jullie met open armen 

ontvangen.” 
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Dan pas kon zichtbaar worden wat er bij hem allemaal speelde.  

We gingen totaal andere gesprekken voeren. Door het feit dat hij emotioneel veel meer 

beschikbaar werd, kon ik tot rust komen en hoefde ik niet zo nodig op alles wat met de 

kinderen te maken had te zitten vitten. Daardoor hoefde hij zich niet voortdurend te 

verdedigen en ging ook hij uiteindelijk wat dieper in eigen boezem kijken. 

Er volgende een periode waarin ik meer tot rust kwam en hij een woelige tijd tegemoet ging. 

Hij begon dingen te beseffen. Bijvoorbeeld dat hij wel wist dat dat niet kon, maar toch 

verlangde naar een ‘normaal’ gezin. Dat hij zich schuldig voelde over de scheiding. Dat hij ook 

wel beseft dat het niet gemakkelijk is voor mij. En dat hij niet weet hoe hij het leven van al 

deze mensen die hij zo graag ziet gelukkig kan maken.  

Met andere woorden: dan pas kon hij zich bewust worden van het patroon waarin HIJ verstrikt 

zat. Voorheen probeerde ik hem daar al eens op te wijzen in mijn eindeloze analyses van de 

situatie, maar dat mondde dan uit in een welles-nietes spelletje.  

Het verschil met dit moment was dat mijn partner het zelf tot in zijn tenen voelde en kon zien 

dat zijn gedrag gestuurd werd door dingen waar ik op zich geen zaken mee had. 

Van daaruit kon ook hij echt veranderen. In het contact met mij en met zijn kinderen. Met hen 

begon hij meer gesprekken te voeren over hoe het er allemaal aan toe ging. Iets wat hij tot 

dan toe wat had vermeden. Zo konden zijn kinderen beginnen spreken over hoe zij het 

allemaal beleefden. Dat was eerst niet zo fijn en erg emotioneel. Maar mijn partner leerde te 

blijven staan en er te zijn voor zijn kinderen.  

Uiteindelijk kwamen we allemaal tot rust. Konden ook wij samen gesprekken beginnen 

voeren. Met een lach en een traan, maar zonder dat we compleet overstuur waren.  

Van daaruit ontstond er verbinding, humor… en creatieve oplossingen voor de 

rondslingerende handdoeken in de badkamer. Vandaag kan ik met de hand op mijn hart 

zeggen dat ik een heel fijn contact heb met de kinderen van mijn partner. Anders dan met 
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mijn eigen kinderen, dat is waar. Maar ik zou hen voor geen geld van de wereld nog uit mijn 

leven willen!  

 

Relaties verbeteren betekent dat je je als mens anders leert opstellen. 

Hiermee bedoel ik niet dat je moet leren toegeven of loslaten of een onverbeterlijke optimist 

moet worden. Het beste halen uit jezelf betekent soms dat je op een vriendelijke, maar 

duidelijke manier grenzen aangeeft. Dat je jezelf en de ander bloedserieus neemt.  

Niet door een keertje te zeggen dat je niet mee gaat op vakantie, maar keer op keer de dingen 

op tafel te leggen die op tafel gelegd moeten worden. Op een duidelijke en respectvolle 

manier zodat de anderen naar je kunnen luisteren. 

Het gaat niet om wat jou wordt aangedaan, maar om hoe jij reageert. Het gaat niet op de plek 

die je krijgt, maar om hoe jij je plek inneemt.  

Dát is hoe je tot afstemming komt met elkaar in een samengesteld gezin, of je nu samenwoont 

of niet. 

 

Oefening 

Ik raad je aan om eens om eens een paar situaties te overlopen die je moeilijk vond of die op 

de een of andere manier vragen bij je oproept.  

Schrijf eens op wat er precies gebeurde, hoe iedereen reageerde, inclusief jezelf. 

Ga dan eens met een denkbeeldige zoomlens naar jezelf en stel jezelf de volgende vragen: 

 Kan je precies zien wat jij allemaal gedaan hebt?  

 Hoe kom jij over langs de buitenkant gezien?  

 Is dat respectvol naar de anderen toe?  

 Waar ligt jouw verbetermarge? 
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Stappen naar verandering 

Snappen wat een samengesteld gezin is en hoe het werkt is belangrijk. Net zoals je eerst moet 

weten waar de gaspedaal staat en hoe de versnellingen werken als je leert autorijden. 

Maar net zoals bij leren autorijden gaat het niet om kennis en weetjes. Het gaat over het 

toepassen ervan in real life situaties met real life weggebruikers.  

En dat begint bij jou en wat je zal gaan doen na het lezen van dit e-book. (Het kan een heel 

goed idee zijn om dit e-book aan je partner te bezorgen.) 

Op www.cindyschepers.be/aanbod lees je op welke verschillende manieren ik jou en je 

partner kan helpen om de relaties in je samengesteld gezin te verbeteren.  

Je hoeft het warm water niet opnieuw uit te vinden en kan gebruik maken van alles kennis en 

kunde die er ondertussen is in het tot rust brengen van je emoties, het leren omgaan met 

verschillen en het verbeteren van de relaties in een samengesteld gezin. 

In mijn werk ligt vooral de nadruk op leren wat een samengesteld gezin is, inclusief alle 

uitdagingen en wat je wel of niet mag verwachten (= fase 1, bewustwording), als ook gaat er 

veel aandacht naar manieren waarbij ik jou (en je partner) help om tot die betere 

relatiecultuur te komen (fase 2), zodat jullie samen kunnen komen tot andere oplossingen 

(fase 3). 

 

Ten slotte nog dit 

In mijn werk en leven heb ik geleerd dat iedereen uiteindelijk verlangt naar erkenning voor 

wie hij of zij is. Elke relatie is een levensschool en een relatie in een samengesteld gezin is dat 

des te meer.  

Bekijk alle moeilijkheden en crisissen in je gezin of relatie dus als kans: een kans op een veel 

echtere relatie. Op diepgang. Om dichter bij jezelf te komen.  
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We weten allemaal dat veel samengestelde gezinnen het niet halen. Dat de 

scheidingspercentages hoger liggen dan bij eerste relaties of huwelijken. 

Het is jammer dat er op die manier heel wat potentieel verloren gaat. Partners die elkaar in 

wezen graag zien en elkaars leven zouden kunnen verrijken, maar uiteindelijk geen andere 

uitweg vinden door uit elkaar te gaan. Als we daardoor onze hoop verliezen, is dat pijnlijk. 

En dan zijn er nog de kinderen. 

Onze kinderen hebben doorgaans niet veel in de pap te brokken. Ze hebben hier niet voor 

gekozen en ondergaan de relatieperikelen van hun ouders en stiefouders. Wie weet wat zijn 

de diepe indrukken die ze opdoen en de conclusies die zij uit onze levens trekken? 

Laat ons dus kijken hoe we het beste kunnen halen uit onszelf. Om zo van binnenuit ons 

samengestelde gezin te laten slagen.  

Voor onszelf, omdat we dat verdienen. En voor onze kinderen. Omdat ze het nodig hebben. 

Stief of niet. 

 

 

Van harte, 

Cindy Schepers 

 

 

Ps: Ik hoor graag van je! Laat me zeker weten wat je aan dit e-book gehad hebt en welke 

uitdagingen jij in jouw situatie tegen komt. 

Met het downloaden van dit e-book ontvang je ook mijn nieuwsbrieven, artikels en updates. Geen zin in? Je 

kan je op de eerst volgende nieuwsbrief uitschrijven. Lees er alles over in mijn privacy policy: 

www.cindyschepers.be/privacybeleid. Het niet respecteren van de auteursrechten, zoals het overnemen van 

inhoud zonder duidelijke en zichtbare verwijzing naar mijn naam en website, is een schending van het 

auteursrecht en wordt effectief opgevolgd. 


