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Ietje Heybroek-Hessels 

Deelsessie 6
De andere partner

Congres 23 mei 2006- De Meervaart 
Amsterdam

Het Ouderschapsplan



2
Pagina 2

Indeling Workshop

• Inleiding
• Kerncijfers
• Kenmerken van een stiefgezin
• Wat is het verschil tussen een 

kerngezin en een stiefgezin
• Soorten stiefgezinnen 
• Druk op relatie
• Afspraken
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Inleiding

• Nieuwe relatie
• Kinderen
• Euforie
• Realiteit
• Loop je tegen eerder gemaakte 

afspraken aan
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Kerncijfers
• 250.000 stiefgezinnen (getrouwde)
• 2.500.000 gezinnen met kinderen
• 1/3 van gescheiden partners heeft binnen 1 

jaar nieuwe relatie
• Jaarlijks 10.000 gezinnen erbij
• 60% van 2e huwelijken mislukken
• 35% van alle huwelijken mislukken
• 37% van de kinderen heeft geen contact met 

niet verzorgende ouder ……………………..
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Kenmerken gezinnen
Kerngezin
Gezamenlijk opbouwen van cultuur, 
normen en waarden.
Tijd en gelegenheid elkaars gewoontes 
te ervaren en te beïnvloeden.
Samen opbouwen gezin.

Stiefgezin
Kinderen zijn er al.
Weinig “aanloop” tijd.
Gewoontes, cultuur, waarden en 
normen zijn meestal niet gelijk 
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Kenmerken Stiefgezin
1. Fundament van verdriet
2. Eigen positie moet worden herbepaald
3. Individuele ervaringen van eerder gezin
4. Ouder/kind hebben eigen historie
5. Relatie Ouder/kind eerder dan 

Ouder/nieuwe partner
6. Andere biologische ouder blijft aanwezig
7. Kind vaak onderdeel twee huishoudens



7
Pagina 7

Soorten stiefgezinnen
Man/Vrouw

V
r
o
u
W
/
M
a
n

geen 
kinderen

kinderen 
bij partner

kinderen in 
huis

weduwnaar met 
kinderen

gedeeld 
ouderschap

geen kinderen

kinderen bij 
partner

kinderen in 
huis

weduwe met 
kinderen

gedeeld 
ouderschap
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Druk op nieuwe relatie

• Kinderen komen bij de biologische ouder 
wonen, waar hij/zij eerder alleen in de 
omgangsregeling bv eenmaal per veertien 
dagen en de helft van de vakanties kwam

• Nog een kind krijgen ( kan complicaties 
geven bij erfrecht)

• Burn-out zijn
• Werkloos raken (financiële gevolgen)
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Afspraken
Rekening houden met Toekomst

• Kinderen
• Relaties
• Financiën
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Afspraken
Betreffende kind(eren) 
(voor en na een nieuwe relatie)

• Wie gaat er naar 10 minuten gesprek op 
school?

• Wie is erbij de uitreiking van diploma
• Hoe worden beslissingen gemaakt over de 

toekomst van het kind(schoolkeuzes etc)
• Vervoer (sport,school,etc.)
• Vriendjes
• Vakanties
• Wat bij overlijden
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Afspraken
Betreffende relaties

• Hoe gaan we om met onze ex families 
tav:
- verjaardagen
- feestdagen
-vakanties

• Hoe gaan we om met vrienden?
• Hoe om te gaan met de nieuwe partner 

van de ex?
• Hoe om te gaan met de kinderen van de 

nieuwe partner (van de ex)? 
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Afspraken 
Betreffende financiën

• Alimentatie na komst nieuwe partner
• Sterk wijzigend gezinsinkomen
• Verhuizing, reistijd
• Wie betaalt wat en wordt er per jaar bijgesteld 

BV:-
- Kleren
- School 
- Studie
- Sport
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