
“Uit elkaar … en de kinderen dan?” 

 

Het aantal scheidingen groeit en het aantal complexe scheidingen – soms ook vechtscheidingen 

genoemd – groeit ook. De impact van een scheiding op kinderen is altijd groot, maar van een 

complexe scheiding helemaal. De aula van het Mollercollege in Waalwijk zat flink vol, met 170 

belangstellenden voor de diverse sprekers over dit onderwerp.  

Een indrukwekkende opener van de bijeenkomst was de brief die ervaringsdeskundige Marjolein 

schreef aan alle vrienden, buren, ooms, tantes en andere mensen die zich rondom een scheiding 

bewegen: Kies geen partij. Praat niet slecht over een van de ouders waar een kind bij is. Zij durven 

er niets van te zeggen maar voelen steeds meer druk om zelf partij te kiezen. “Maar wij willen en 

kunnen niet kiezen tussen een van de ouders.” 

 

De toon was gezet. Kinderen leiden onder complexe scheidingen en hebben behoefte aan veiligheid, 

aan een maatje dat naast ze staat. De gemeente Waalwijk subsidieert de buddies van Villa Pinedo: 

een landelijk project met honderden ervaringsdeskundige jongeren, die voor kortere of langere tijd 

een kind terzijde staan. Voor Waalwijk maakt dit deel uit van het scheidingsloket dat volgend jaar 

start: laagdrempelige ondersteuning van mensen die gaan scheiden.  

 

Diverse experts lieten hun licht schijnen over de manier waarop bij scheidingen schade voor het 

kind beperkt kan worden. Meest bekende spreker was ongetwijfeld André Rouvoet, voormalig 

minister voor Jeugd en Gezin en nu betrokken bij het Platform Scheiden zonder Schade. “Wij zijn 

er om allerlei initiatieven en organisaties met elkaar in verband te brengen”, vertelde Rouvoet. “Nu 

werkt iedereen nog te veel voor zichzelf. Als een kind in de knel komt is er vanuit jeugdzorg maar 

een beperkt aantal interventies mogelijk. Maar bij complexe scheidingen is er vaak ook sprake van 

problematiek bij de ouders. Of van schulden. Dat vraagt om brede samenwerking van mensen uit 

diverse disciplines.” 

 

De-escalatie en goed overleg tussen de zorgverleners en de juristen stond ook bij de overige 

sprekers hoog op het verlanglijstje. “Ga het liefst ook met één gezinsadvocaat naar de rechtbank. 

Niemand is er bij gediend als twee advocaten voor de rechter standpunten gaan uitwisselen. En het 

kind is uiteindelijk slachtoffer.”  


