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Carola (31) woont samen met haar man en hun
twee kinderen van 4 en 1 jaar, in een klein dorpje
naast Leeuwarden. Voor haar opleiding moet ze
een onderzoek uitvoeren. Het onderzoek van
Carola gaat over de loyaliteit van kinderen naar
hun stiefouders. Wat de uitkomst van dit
onderzoek is lees je onderstaand!

“In totaal zijn er acht jongvolwassenen geïnterviewd.

Zij zijn allemaal woonachtig in Friesland en

opgegroeid in een samengesteld gezin tussen hun 6e

en 16e. De onderzoeksvraag was als volgt:

Hoe hebben jongvolwassenen, die tussen hun
zesde en zestiende levensjaar in samengestelde
gezinnen hebben gewoond, hun loyaliteit aan de
stiefouder ervaren?

Loyaliteit is overigens geen makkelijk begrip.

Wanneer is iemand loyaal? Voor iedereen kan dit iets

anders betekenen. Uit de gesprekken met deze

jongeren kwamen heel veel mooie resultaten en

inzichten naar voren. Graag delen we deze ook met

plusmama, zodat vrouwen in een samengesteld

gezin hier meer over te weten kunnen komen!’

Praten
 * Blijf praten! 

 * Blijf verwachtingen uitspreken. 

 * Heb altijd respect voor elkaar! 

 * Kun je je ei niet kwijt binnen het samengesteld

gezin, zoek dan iemand buiten dit gezin. Zomaar een

aantal tips, die jongeren gaven!

Preventieve hulpverlening zou volgens de

jongvolwassenen kunnen bijdragen aan de

(loyaliteits)band tussen kind en stiefouder. Iedere

situatie vraagt daarnaast om een andere aanpak.

Bekijk dan ook per gezinslid wat er nodig is. Concreet

betekent dit:

* Welke rol neemt de stiefouder op zich? 

 * Wat vindt het kind oké qua opvoedtaken, wat (nog)

niet? 

 * Mag de stiefouder zich bemoeien met bepaalde

opvoedtaken of is dat alleen tussen het kind en de

biologische ouder? 

 * Wat verwacht de stiefouder? 

 * wat verwacht de biologische ouder?

 * Wat zijn de verwachtingen van elkaar?

Kortom: Neem de tijd om elkaar te leren
kennen. Wat jongvolwassenen ook
aanhaalden was dat de basiskennis over
samengestelde gezinnen verhoogd moet
worden in de maatschappij: Een
samengesteld gezin is geen kerngezin en zal
dit ook nooit worden!

Plusmama ben je niet, dat word je

De Reden
De reden waarom de basiskennis dan vergroot

moet worden is dat kinderen in samengestelde

gezinnen hier met meer mensen over kunnen

praten en een kerngezin niet als uitgangspunt

wordt genomen. Uit ons onderzoek is gebleken

dat de sociale kring belangrijk is. Jongvolwassenen

hebben een luisterend oor nodig. Hoe meer

mensen kennis hebben van wat een samengesteld

gezin is en hoe dit verschilt van een traditioneel

kerngezin, hoe meer het kind zich gehoord gaat

voelen.” 

Negatief
“Als ik terugkijk op het onderzoek had ik dit niet

verwacht! Persoonlijk verwachtte ik dat de

jongvolwassenen, over het algemeen, negatief 

 zouden zijn over de stiefouder. Daarnaast

herkende ik regelmatig een ervaring die ook in de

theorie beschreven is, maar ook andere ervaringen

werden aangehaald. En juist over die ervaringen

staat niks geschreven. Zonde!

Vaak worden stiefouders als boeman gezien, maar

door met elkaar te praten kan er zoveel meer

duidelijk worden: voor iedereen binnen het

samengestelde gezin! Verwachtingen, gevoelens…

er speelt zoveel. Zowel bij het kind, de ouder, als

bij de stiefouder! 
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Het begin
“Naast de jongvolwassenen die ik heb mogen

onderzoeken zijn er nog zoveel meer kinderen,

verhalen en ervaringen. Daarbij is lang niet alles

zichtbaar voor de buitenwereld. Er valt dan ook nog

een hoop te leren over samengestelde gezinnen en

hoe gezinsleden hun samengestelde gezin ervaren.

Zelf ben ik niet opgegroeid in een samengesteld

gezin, maar mijn moeder is hertrouwd waardoor ik

van dichtbij heb meegemaakt dat het niet altijd

makkelijk is om deel uit te maken van een

samengesteld gezin. Voor zowel het kind/de

kinderen, de biologische ouder én de stiefouder. Dit

onderzoek maakt dat ik nog veel meer wil weten

over dit onderwerp. Meer ervaringen ophalen, om

zo te helpen om de slagingskans van

samengestelde gezinnen te vergroten.”

Mijn Wens
“Ik hoop dat er uiteindelijk meer (basis)kennis in de

maatschappij en bij hulpverleners komt over het

samengestelde gezin. Dat er meer bewustzijn komt

dat het (vaak) een lastige situatie is of kan zijn voor

elk gezinslid. Ik hoop dat er meer gepraat gaat

worden, met respect voor elkaar en dat er

afspraken gemaakt worden: Welke rol neemt de

stiefouder op zich, wat is oké en waar ligt de grens?

Voor alle partijen! Niet alleen voor het kind.

Hopelijk gaan er uiteindelijk ook steeds minder

samengestelde gezinnen uit elkaar en ontstaat er

een mooie band tussen kind(eren) en stiefouder.

Met respect voor iedereen, want juist dan kan er

iets moois ontstaan!”

 P.S. Ik ben geslaagd!

Wat me verbaasde was dat de online beschreven

valkuilen lang niet allemaal herkent worden door de

jongvolwassenen. Waaronder de valkuil over het te

snel introduceren van de nieuwe partner. Door wat er

online beschreven staat, ging ik er al bijna vanuit dat

iedereen dit dan wel zo zou ervaren. 

Op de vraag: “Door wie heb jij je gezien en
gehoord gevoeld,” kwamen er, voor mij,
verrassende antwoorden."

Zo blijkt de sociale kring een grote rol te spelen, maar

ook de stiefouder werd genoemd. Dit geeft voor mij

maar aan dat er een mooie, goede en sterkte band

kan ontstaan tussen kind en stiefouder.”

Conclusie
“Kijkend naar de onderzoeksvraag is een belangrijke

uitkomst dat leeftijd een verschil kan maken in de

beleving van de loyaliteit aan de stiefouder. Tieners

lijken vaker problemen te hebben met een stiefouder

en verzetten zich eerder wanneer deze te snel een

opvoedende rol op zich neemt. De meeste

jongvolwassenen aan het onderzoek zeggen loyaal te

zijn aan de stiefouder. Dit varieert sterk van hoe ze de

relatie omschrijven: van ‘oppervlakkig’ en ‘ups en

downs’ naar ‘voor elkaar klaarstaan’ en ‘elkaar helpen’.

Ondanks deze variatie was er altijd sprake van respect

wanneer de jongvolwassenen over de stiefouder sprak.

Daarnaast geven de jongvolwassenen aan
met hun gevoelens en ervaringen bij
verschillende personen in hun omgeving
terecht te kunnen, waaronder ook bij de
stiefouder.

Als het gaat om kennis, kan dit volgens mij het

verwachtingspatronen over samengestelde gezinnen

bijstellen. Wat ertoe kan leiden dat kinderen en

stiefouders sneller hun plek vinden in een

samengesteld gezin. Dit kan vervolgens weer

bijdragen aan de slagingskans van het samengesteld

gezin.

Van de jongvolwassenen die terugkijken naar het

opgroeien in samengestelde gezinnen zijn ze

gemiddeld genomen positief over de loyaliteit aan de

stiefouder. De stiefouder heeft in het opbouwen van

de relatie met de kinderen een groot aandeel.”

"REGELMATIG HERKENDE IK EEN ERVARING DIE OOK IN DE THEORIE BESCHREVEN STAAT,
MAAR OOK ANDERE ERVARINGEN WERDEN AANGEHAALD. EN JUIST OVER DIE ERVARINGEN
STAAT NIKS GESCHREVEN. ZONDE!"


