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IN GESPREK



“Ik kan me mijn eerste ontmoeting met Nanda nog

goed herinneren. Ik vertelde haar over mijn boek:

‘Plusmama ben je niet, dat word je,’ en vroeg haar of

ze dit onder de aandacht wilde brengen van haar

community. Ik hoor je nu denken: community? Ja, je

leest het goed. Naast het runnen van een eigen

praktijk onderhoudt Nanda ook nog de Bewuste

Stiefmoeders Community voor vrouwen die deel

uitmaken van een samengesteld gezin op facebook.

Stiefmoeders kunnen hier terecht met vragen. Het

maakt niet uit wat het is. Doordat hier allemaal

vrouwen deel van uitmaken, die in een soortgelijke

situatie zitten, wordt er de nodige informatie, maar

ook steun met elkaar uitgewisseld. Op mijn vraag aan

Nanda om mijn verhaal rondom mijn boek op haar

community te plaatsen reageerde ze enigszins

sceptisch: ‘Bij ieder nieuw boek voor mensen met een

samengesteld gezin, denk ik altijd, wat voegt alweer

een nieuw boek nog toe.’ En toch vroeg ze mij of ik

haar mijn boek wilde opsturen. Hoe dit uiteindelijk is

afgelopen, hoef ik niet verder uit te leggen.”

Iedereen kan hier zijn of haar verhaal en frustraties

kwijt. Daarnaast krijgen ze antwoord op vragen

waar ze zelf niet uitkomen of over willen sparren.

Ze voelen zich ook gesteund als ze merken dat ze

niet de enige zijn die het lastig vinden om een

samengesteld gezin te runnen. Naast de berichten

rondom vallen en opstaan worden er ook positieve

berichten geplaatst, en dat geeft de leden goede

moed.”

“Irma wat maakte het voor jou eigenlijk moeilijk
om samen te wonen met een man met
kinderen?”
“Ik kan me de eerste ontmoeting met de kinderen

nog goed herinneren. In mijn ogen twee prinsesjes,

dus wat kon er mis gaan? Ik had natuurlijk geen

idee hoe het zou zijn om samen te wonen met een

man met kinderen. Daar kwam ik pas achter toen

ik een jaar later bij ze introk. Opeens bevond ik me

op een zaterdagavond in plaats van in een

discotheek op de bank met twee meiden.

Steeds meer werd ik betrokken bij de opvoeding,

en dat was ook het moment dat ik erachter kwam

dat ik er echt geen idee van had. Ik heb niet, zoals

een biologische moeder dat heeft, de tijd om naar

het moment van de geboorte en de komst van

kinderen in mijn leven toe te groeien. Er kwamen

allemaal opvoedkundige onderwerpen op me af,

die me aan het twijfelen brachten. Hoorde ik het zo

te doen? Deed ik het wel goed? Hoe deden andere

mama’s dit? En dan elke week de wissel. Dat vond

ik vreselijk. Twee huilende kinderen die niet mee

wilden of niet weg wilden. Ik heb vaker bij de

moeder aan de deur gestaan terwijl ik dacht: ‘Houd

jij ze maar.’ Zoals je in mijn boek ook kunt lezen en

de titel weergeeft; ‘plusmama ben je niet, dat word

je’. Het is echt een groeiproces, en nu na vijf jaar

kan ik eigenlijk pas zeggen dat ik in mijn rol

gegroeid bent.”

“Nanda, geloof jij dat een samengesteld gezin
succesvol kan zijn?”
“Dat geloof ik zeker. Het vraagt wel veel tijd en

geduld, realistische verwachtingen, veel liefde voor

elkaar als partners, goede communicatie en

ondersteuning. Je moet het samen met je partner

doen. Ik heb op basis van mijn ervaringen in mijn

praktijk en in de Bewuste Stiefmoeders

Community, een 50-vragenlijst ontwikkeld

waarmee mensen de kans op succes in kunnen

schatten. Kijk maar eens op:

www.gezinspraktijkgestel.nl/blog/50-vragen-voor-

wie-wil-gaan-samenwonen-met-iemand-die-al-

kinderen-heeft-47/ Hoe meer vragen je met ‘ja’ kunt

beantwoorden, hoe groter de kans op succes.

Zet een ervaringsdeskundige en een
expert samen en voor je het weet ontstaat
er een artikel met  genoeg gespreksstof en
inzichten om succesvol een samengesteld
gezin te runnen. Gepaard met de nodige
hobbels en uitdagingen onderweg. Irma
Huis in ’t Veld, auteur van het boek:
‘Plusmama ben je niet, dat word je’ en
Nanda Poulisse, eigenaresse van
Gezinspraktijk Gestel en beheerder van de
Bewuste Stiefmoeders Community op
facebook, vroegen elkaar de hemd van het
lijf over hun kennis en ervaring met het
samengestelde gezin.

“Nu heeft Nanda geen boek geschreven, maar wel
een community overgenomen, die inmiddels is
uitgegroeid tot een groep van meer dan 1000
leden. Allebei hebben we, ieder met een ander
middel, het doel om vrouwen die deel uitmaken
van een samengesteld gezin te helpen hun weg te
vinden.”
“Ik heb de Bewuste Stiefmoeders Community niet zelf

opgestart. Dat heeft Annette van der Maarel, een

stiefcoach uit Arnhem, gedaan in 2014. Ik heb de

community in het najaar van 2017 op haar verzoek

overgenomen, want zij vond het teveel tijd kosten. De

groep had toen ongeveer 300 leden. Intussen zijn dat

er 1321. Persoonlijk denk ik dat de groep voorziet in

een grote behoefte aan laagdrempelige hulp. I

Hoe run je met succes een samengesteld gezin?
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Maar sommige vragen zijn belangrijker dan andere.

Het kan ook mislopen op één enkele ‘nee’. Denk

hierbij bijvoorbeeld maar aan een ex-partner

die geen vertrouwen heeft in de plusmama, of een

partner die niet wil communiceren. Wat ook heel

belangrijk is, is natuurlijk dat er een goede klik is

met de kinderen.”

“Wat goed Nanda, dat je die 50 vragen stelt. Je
hebt mij gevraagd deze ook te beantwoorden. Ik
ga dit zeker nog doen, maar zoals je al aangaf in
jouw review op mijn boek, verwacht jij dat ik alle
vragen positief beantwoord.”

“Irma, wat is eigenlijk het belangrijkste dat jij
gedaan of gelaten hebt om de band met de
biologische moeder van de kinderen goed te
houden?”
“Ik wist dat je mij deze vraag ging stellen. Zeker

omdat dit doorslaggevend kan zijn voor het succes

van een samengesteld gezin. Eigenlijk heb ik daar niet

heel veel voor hoeven doen. Ik heb dit vooral te

danken aan mijn man. Voordat ik in het leven van de

meiden kwam, heeft hij ervoor gezorgd dat de band

met de moeder van de kinderen goed was. Hij heeft

me daarnaast geleerd dat ik altijd in het belang van

de kinderen moet denken, en dat betekent dat ik mijn

eigen emoties soms even moest parkeren. Los daarvan

is zij ook een fijn persoon, en denkt zij net als wij ook

in het belang van de kinderen. We willen er met zijn

allen gewoon het beste van maken. Het is voor de

kinderen al moeilijk genoeg dat ze om de week van

huishouden moeten wisselen en daarbij hun ouders

moeten missen.Daarnaast denk ik ook dat er

wederzijds respect is en vertrouwen dat we de

opvoeding ieder naar beste kunnen doen. Zij betrekt

me ook bij onderwerpen omwille van de kinderen om

te bespreken, en daar kan ik alleen maar heel erg

dankbaar voor zijn.”

“Nanda, hoe denk jij eigenlijk dat de Nederlandse
samenleving er op het gebied van samengestelde
gezinnen over twintig jaar uitziet?” 
“Dit vind ik een hele moeilijke vraag. Ik vermoed dat

mensen dan nog steeds in grote getale scheiden, en

dat er dus ook nog steeds heel veel samengestelde

gezinnen zijn. Wat ik hoop is dat er in de tussentijd

wel veel meer publiciteit is over samengestelde

gezinnen en dat hulpverleners, ook ondersteuners van

de huisarts en psychologen, beter opgeleid zijn om

gericht hulp te bieden bij problematieken. Het taboe

moet er echt af. Dit zodat mensen meer over

hun ervaringen durven te praten. Dan weten andere

mensen weer beter wat ze kunnen verwachten. Karin

den Hollander heeft onlangs een Stichting opgericht:

De Stiefacademie Nederland:

stiefacademienederland.nl.

Hiermee streeft ze ook dat doel na. Ik kan dit soort

initiatieven alleen maar toejuichen. Ik weet zeker

dat het een groot verschil gaat maken wanneer

mensen beter voorbereid zijn, als ze aan hun

samengesteld gezin beginnen. Dit vooral omwille

van de kinderen, die zich hechten aan een nieuw

partner. Niks zo erg als een relatie die opnieuw

misgaat.”

“Irma wat vind je eigenlijk van de verhalen in de
Bewuste Stiefmoeders Community op
Facebook? Denk je dat ze representatief zijn, of
dat jouw verhaal representatiever is?” 
“Ik weet dat de verhalen op de community

representatief zijn. Voor mijn boek heb ik heel veel

vrouwen mogen ontmoeten en interviewen en die

verhalen zijn niet altijd rooskleurig. Het mooie

eraan vind ik wel dat al die vrouwen blijven strijden

voor de liefde en toch geloven dat hun

samengestelde gezin kan werken. Feit is dat niet

één situatie hetzelfde is. Uit ervaring en door mijn

gesprekken met al deze vrouwen weet ik ook, dat

het uiteindelijk kan werken. Feit is alleen dat er

soms diepe dalen nodig zijn. Vandaag de dag

kloppen er nog steeds vrouwen bij me aan, die hun

verhaal met me willen delen, maar ook

vragen om tips of gewoon een luisterend oor nodig

hebben. Ik probeer ze zo goed mogelijk te helpen,

maar uiteindelijk moet iedereen het zelf doen.

Gelukkig zijn er ook veel goede verhalen te

vertellen, en die mogen van mij ook wel eens

wat vaker onder de aandacht gebracht worden,

want zoals je zelf al zei: Dat geeft goede moed!”

“Nanda, wat denk jij eigenlijk dat de meest
voorkomende dilemma’s zijn waar vrouwen in
een samengesteld gezin tegenaan lopen?”
“Ik vermoed dat het grootste dilemma voor veel

vrouwen is om te bepalen hoeveel van hun liefde,

tijd en energie ze in de kinderen van hun partner

willen steken. Aan de ene kant willen veel vrouwen

vaak wel alles voor de kinderen doen, uit liefde voor

hen of voor hun partner. Aan de andere kant

merken ze al snel dat dit hen uitput, ook omdat de

kinderen lang niet altijd op hun zorgzaamheid en

bemoeienis zitten te wachten. Een ander dilemma

is natuurlijk hoeveel invloed van de biologische

moeder ze toestaan. Ze begrijpen dat de moeder

van de kinderen contact wil om te weten hoe het

met de kinderen gaat als ze bij hen zijn, en dat ze

zich zorgen maakt over de kinderen. En aan de

andere kant is het heel lastig als zij zich steeds

mengt in hun gezin en daar soms zelfs in wil

sturen. Ik denk dat veel vrouwen de kinderen hun

moeder van harte gunnen, maar ook zeggenschap

willen houden over hun eigen leven.



Een derde dilemma ontstaat als ze zelf ook nog een

kindje krijgen. Ze begrijpen dat hun partner tijd en

aandacht wil blijven geven aan de kinderen

van zijn eerste partner, maar deze vrouwen willen

natuurlijk ook dat er aandacht is voor de baby en

henzelf. Hoeveel tijd en ruimte geven deze vrouwen

dan aan het oude subgezin (partner en de oudste

kinderen) en hoeveel is er dan over voor het nieuwe

subgezin met hun gezamenlijke kind? En dan is het

ook nog belangrijk dat er ruimte en aandacht is voor

iedereen samen.”

“Als je dit zo hoort Irma, welke tip zou jij dan aan
vrouwen in een samengesteld gezin geven?”
“Er zijn heel veel tips die ik kan geven, mede

ingegeven door andere vrouwen die hun ervaringen

met mij gedeeld hebben. De belangrijkste is denk ik

toch om niet altijd primair te reageren, als het anders

loopt dan je zou willen. Hiermee wil ik zeggen dat het

makkelijk is om vanuit emotie te reageren, maar

dat het beter is om het ook met je verstand te

beredeneren. Of er misschien wel een nachtje over te

slapen. Meestal heb je er zelf meer last van dan dat de

ander dit heeft. Vaak zit er iets anders achter hetgeen

er gebeurt dan je in eerste instantie misschien denkt.

Als je dit voor jezelf kunt beredeneren ga je

dingen meer in perspectief zien en kun je er anders

mee omgaan dan je in eerste instantie wellicht zou

doen. Uiteindelijk ga je daar zelf ook profijt van

hebben en dat komt uiteindelijk iedereen ten goede.”

“Nanda ik kan me voorstellen dat jij in de loop der
jaren al van alles hebt meegemaakt. Is er een
verhaal dat je nooit meer vergeet?”
“Ik heb heel veel voorbeelden, maar ik heb eens een

stel begeleid waarvan de vrouw bij aanmelding liet

weten dat ik de laatste strohalm was. Ze stond op het

punt om het op te geven. Er waren vier kinderen bij

betrokken, twee van de man, één van de vrouw en één

kind van hen samen. Ik vond het nogal wat. Mijn

eerste vraag aan hen was over wie ze zich de meeste

zorgen maakten. De man antwoordde toen dat dit

zijn vriendin was. Zijn antwoord raakte haar zo, dat er

op dat moment al iets gebeurde. Opeens voelde ze

zich gezien, evenals haar pijn en dat was belangrijk

voor haar. Ze leefde eigenlijk haar hele leven al in de

helpstand en dat was nog nooit door iemand gezien.

Samen hebben we gezocht naar praktische

oplossingen voor dagelijkse problemen, aan de

communicatie gewerkt en iets bedacht om de

waardering voor elkaar zichtbaar te maken. Na vijf

gesprekken was het goed en kondigden ze aan dat ze

gingen trouwen. Ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat

deze mensen heel goed naar zichzelf wilden en

konden kijken en ook bereid waren om dingen uit te

proberen. 

Daarnaast was er ook nog heel veel liefde voor

elkaar, al was deze behoorlijk ondergesneeuwd

toen ze de eerste keer bij mij kwamen.

Het heeft me toen echt verbaasd dat er in vijf

gesprekken zo’n ommekeer tot stand kon worden

gebracht. Gelukkig maar, want uiteindelijk waren

het ook de vier kinderen die daarvan profiteerden.

De rust, het vertrouwen en de liefde keerden

terug in hun gezin.”

“Wat een mooi verhaal! Fijn dat je dit gezin de
handvaten kon bieden om dit te realiseren.”
“Absoluut en dat is ook de reden dat dit werk zo

belangrijk voor me is. Het motiveert me om

mensen te helpen. Zo is het ook met jouw boek.

Het levert een bijdrage aan het slagingssucces van

al deze gezinnen. Juist deze positieve, maar ook de

minder rooskleurige verhalen moeten verteld

worden, zodat iedereen eruit kan halen wat

voor hem of haar nodig is om van het

samengestelde gezin een succes te maken!”
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Geboren op 11  augustus 1958. Ze woont in
Sint-Michielsgestel. In 2014 richtte ze haar
Gezinspraktijk Gestel op. Nanda is naast
expert zelf stiefmoeder, en stiefdochter evenals
orthopedagoog. Ze is betrokken, begaan met kinderen
en geïnteresseerd in mensen. Werken doet ze
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Irma Huis in ’t Veld 
Geboren op 2 mei 1981. Ze is auteur van het boek:
‘Plusmama ben je niet, dat word je,’ dat in mei 2020
uitgebracht is. Daarnaast is ze de oprichtster van het
platform plusmama.nl. In het dagelijks leven werkt ze
als adviseur communicatie. Samen met haar man
woont ze in Echt-Susteren en is ze trotse plusmama van
twee meiden; 10 en 8. In 2021 verwacht ze haar tweede
boek uit te brengen.

www.plusmama.nl

https://www.gezinspraktijkgestel.nl/over-nanda-poulisse/
http://www.plusmama.nl/

