Het samenstellen van een nieuw gezin verloopt volgens een redelijk vast patroon,
dat je in vier fases kunt opdelen. Van droom naar wakker liggen, nachtmerries hebben
en in de werkelijkheid terechtkomen. Drie families vertellen.
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Het
is
een
fase!

‘Ik geniet nu
meer van het
gezin dat we zijn:
met z’n drieën
of vieren’

‘D

e rozengeur- en maneschijnperiode
duurde niet lang. Ik leerde mijn man
kennen en al snel wilde zijn dochter mij
ook ontmoeten. De eerste tijd kwam ze vaak mee
naar mijn appartement, waar ik een meisjeskamer
had ingericht. We waren al snel twee handen op
één buik. Heel mooi, maar daardoor trok ik me
ook vlug meer en meer aan. Ik ging direct zorgen
voor de praktische zaken van Jitske, zoals naar de
kapper, tandarts, steunzolen aanmeten, en merkte
niet dat ik daarmee de verantwoordelijkheden
bij haar moeder wegnam. Verzorgingsproducten,
de zomerjas, zelfs de kleren voor haar plechtige
communie kocht ik. Ik wíst dat ik de mama niet
was, toch nam ik die rol volledig. Mijn zorg ging
heel ver. Had ze maagklachten in de week dat ze
bij haar moeder was, dan bracht ik medicijnen
naar school. Haar vriendinnen dachten dat ik haar
mama was, want een stiefmoeder doet dat toch
niet?
Uitgeput
Emiel werd geboren toen we twee jaar samen
waren. Ik kreeg het moeilijk: ik was Jitskes
stiefmama, Emiels echte mama. Opeens wist
ik niet meer hoe ik stiefmoeder moest zijn. Ik
stak ontzettend veel energie in haar opvoeding
en daardoor voelde ik me leeg, uitgeput. Daar

Katleen (39) is zeven jaar samen met Mat (46)
en zijn dochter Jitske (14). Zoon Emiel werd
vier jaar geleden geboren.

kwam bij dat er veel spanningen waren rondom
haar moeder, die nog vaak een beroep deed op
mijn man. Om financiële redenen of bijvoorbeeld
als haar relatie uitging. Ik vond mijn weg in
het stiefouderschap niet en alle bijkomende
spanningen en stress resulteerden in een burn-out.
Bij een stiefouder-pluscoach voor een
persoonlijkheidstraject zag ik in dat ik verkeerd
bezig was. Al mijn goede bedoelingen ten spijt: ik
ben Jitskes moeder vaak voorbijgelopen. Ik schreef
haar een mail. Enerzijds met mijn excuses: dat
ik haar vaak niet als moeder erkend heb, door al
die dingen voor Jitske te regelen. Anderzijds om
de verantwoordelijkheden weer aan haar over te
dragen. Mijn excuses waren oprecht. Ook al máák
je geen verschil, er ìs wel degelijk onderscheid
tussen een plusmama en een biologische mama.
Praktische zaken horen thuis bij de vader en
moeder en met mijn mail gaf ik die aan hen
terug. Alle info die nodig is om in de toekomst zelf
bijvoorbeeld de schoolboeken te bestellen schreef
ik erbij.’
Mat & Katleen
Mat: ‘Katleen nam al snel dingen van me over en
daardoor trok Jitske ook meer naar haar toe. Voor
mij was dat vooral heel makkelijk. Natuurlijk is
het even wennen dat er nu weer meer op mijn
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schouders komt, maar ik weet dat ik dat kan.’
Katleen: ‘Mijn boodschap was duidelijk en moet
waarde hebben. De uitdaging is mezelf eraan
te houden. Na zes jaar worstelen geef ik mijn
grenzen nu veel beter aan. Ook voor Mat en mij is
het goed: we blijven leren. Om elkaar beter aan te
voelen in ons nieuw samengestelde gezin volgden
we ook een tijdje relatietherapie. Dit heeft ons zo
vooruit geholpen, ongelooflijk.’
Mat: ‘Ik merk verschil, positief. Zonder ingrijpende
verandering is onze relatie verbeterd.’
Katleen: ‘Mat leert grenzen stellen naar zijn exvrouw, zodat haar privéproblemen geen belasting
meer zijn voor ons gezin. Ook stuur ik erop aan
dat hij bewust aandacht geeft aan Jitske: af en
toe de tijd nemen en samen iets leuks doen. Dat
doe ik overigens ook: binnenkort gaan Jitske en ik
shoppen in Maastricht. Girls-dag!’
Schuldig
Katleen: ‘Het blijft moeilijk voor mij om de zorg
los te laten. Is ze bij haar mama en is ze ziek, dan
sms ik welke medicatie ze kan innemen. Maar
ik geniet nu meer van het gezin dat we zijn: met
z’n drieën of met z’n vieren. Was ik eerst ook met
Jitske bezig als ze niet bij ons was en vond ik dat
alle leuke dingen moesten wachten tot de week
dat ze weer bij ons was, nu geniet ik ook van tijd
met ons gezin van drie zonder me schuldig te
voelen naar haar. Of ze er nu bij is of niet, er is
meer quality time.’

Wat zegt de professional?
Stiefcoach/relatietherapeute Saskia Engels
is eigenaresse van Stiefgoed Rotterdam. Zij
leeft ruim 12 jaar in een samengesteld gezin
en kent de fases en dynamieken door en
door. Saskia: ‘Een (te) grote mate van zorg
legde een te zware last op de schouders van
Katleen. Zij zocht naar haar rol, en leerde
gaandeweg te bepalen: wat doe ik wel en
wat doe ik niet? Een coach hielp dat verschil
in te zien. Mat leerde zijn ouderschap
meer vorm te geven en de toegevoegde
waarde van Katleen kan voortaan worden
onderstreept. Beiden stelden hun
verwachtingen bij en accepteerden de
situatie. Dat bracht ontspanning in het gezin.
Katleen geeft aan dat het soms nog steeds
zoeken is. Herkenbaar: in een samengesteld
gezin is niets vanzelfsprekend.’

‘We hebben al
een hele wereld
gehad voordat we
elkaar kenden’

‘L

ange tijd woonde ik deels al bij Bert en
zijn zoon en de rest van de tijd nog in
het huis bij mijn kinderen, waar mijn ex
en ik elkaar afwisselden. Het klikte goed, maar
ik moest ook erg wennen. Ik kreeg er opeens
een kind bij dat bijna altijd thuis is, terwijl mijn
eigen kinderen er niet altijd zijn, wat überhaupt
al vreemd voelt. Mijn ex verhuisde naar Brabant
en onze zoons gaan een of twee weekenden per
maand naar hem toe. Het is een hele organisatie
om het gelijk te laten lopen met het schema van
mijn stiefzoon en zijn moeder. Veel tijd ging
verloren aan het wegbrengen of ophalen van mijn
zoons, tot er een rechtstreekse busverbinding
kwam. Nu kunnen ze zelf reizen en blijft er weer
wat meer weekend over, heel fijn!
Regels
Wat het betekent om een samengesteld gezin te
hebben, heb ik onderschat. Ik vind het best pittig
af en toe. Mensen zeggen: je wist toch waar je
aan begon? Maar nee, dat weet je echt niet. In het
begin ben je verliefd. De zorg voor het kind van
je partner heb je dan nog niet. Pas later zie je hoe
anders de ander opvoedkwesties aanpakt en wel op
een manier waar jij zelf niet altijd blij van wordt.
Toch is het dan voor een deel opeens ook jouw
verantwoordelijkheid.

Marinka (46), moeder van Noah (17) en Luca
(15). Sinds vijf jaar samen met Bert (55), en zijn
zoon Milan (14).

Mijn stiefzoon ging weinig naar zijn moeder.
Omdat ik vind dat een moeder heel belangrijk is
in de opvoeding van een zoon, stuurde ik erop
aan dat hij haar weer vaker zou gaan zien. Met
name door met Bert te bespreken dat hij zijn zoon
hierbij kan helpen. Uiteindelijk is dit gelukt, maar
het heeft de nodige energie gekost. Soms merk je
dat we allemaal al een hele wereld hebben gehad
voordat we elkaar kenden.
Met de regels rondom uitgaan, zoals alcoholgebruik en het tijdstip van thuiskomen ga ik
anders om met Luca en Noah, dan mijn vriend van
plan is te doen met Milan. Een ander terugkerend
thema is dat we verschillend denken over eten:
hoe ziet een gezond eetpatroon eruit? En hoe
belangrijk is het? Eén lijn trekken klinkt ideaal,
maar moet dat wel per se? Als je het je kind maar
uitlegt, hoeft niet alles precies gelijk te zijn.
Stilstaan
Het is lastig als je van de zes weken beschikbare
zomervakantie maximaal tien dagen weg kunt
gaan vanwege de schema’s van de ouders. In een
samengesteld gezin heb je met zó veel mensen
te maken. Ik word soms helemaal gek van al het
plannen rondom vakanties en afspraken.
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Het gaat heel goed met de kinderen. Ik vind dat zo
knap! Ze waren geen vrienden van elkaar, kenden
elkaar niet en toch vonden zij vanaf het begin
een weg met zijn drieën. Ze zouden het allemaal
niet anders willen dan hoe het nu is. Ik weet dat
Milan tevreden is met mij als stiefmoeder. Verder
investeer ik niet zoveel in mijn relatie met hem,
ik laat hem zo veel mogelijk zijn eigen gang gaan.
Soms ga ik wel de strijd aan of grijp ik in: brutaal
zijn bijvoorbeeld accepteer ik niet. Van geen van
drieën.
Stilstaan met hoe we met dergelijke situaties
omgaan geeft veel inzicht in de nieuwe posities in
ons samengestelde gezin. Wat vaak gebeurt, is dat
ik van me afbijt, terwijl mijn vriend het liever zou
sussen. Het is de kunst dat we elkaar respecteren
en ons wat meer in de ander verplaatsen. Je hebt
te maken met andere ideeën én met drie kinderen.
Loslaten
Dat we ons samenlevingscontract en testament
geregeld hebben geeft ons beiden veel rust. De
angst om alles kwijt te raken als het misgaat of
bij overlijden speelt nu wat minder, en we kijken
met meer vertrouwen naar de toekomst. Als we
eerst nog wat beter leren communiceren, kunnen
we daarna misschien wel trouwen, om het te
bezegelen. Zo moet ik wat meer gaan loslaten;
je kunt nu eenmaal niet alles maar blijven
bespreken. Mijn belangrijkste advies: steek tijd in
je relatie. Wij gaan best vaak uit eten, shoppen,
wandelen – die echte tijd voor elkaar hebben we
hard nodig om op te laden.’

‘Ik word soms
helemaal gek van
al het plannen
rondom vakanties
en afspraken’

Wat zegt de professional?
Saskia Engels: ‘De ruimte die in het gezin
van Marinka kan worden gegeven aan elkaar
en elkaars verschillen, geeft ontspanning.
De verwachting van een regulier gezin is
losgelaten en er ligt geen druk meer op dat
het allemaal hetzelfde moet zijn. Bovendien
zijn financieel/juridische zaken geregeld, ook
een voorwaarde voor rust.’

‘Stief was iets
negatiefs. Nu
maakt het me
juist trots’

‘I

n het begin denk je de hele wereld aan te
kunnen. Toch bleven we met beide benen
op de grond en lieten we de kinderen nog
even buiten beeld. Een investering waar we nu
nog blij mee zijn. Na een half jaar planden we
een uitje met de kinderen. We gedroegen ons
gewoon gezellig, niet als stelletje. Wilden zien
hoe de kinderen op elkaar zouden reageren.
Langzaamaan brachten we het geheel steeds meer
samen. Tegen de tijd dat ik met mijn kinderen op
vakantie zou gaan, zeiden John en Pim: “Leuk! Wij
willen wel mee.” Onvoorbereid dus, maar het is
heel leuk geweest en goed gegaan.
Overdosis
Toen we wilden samenwonen, zochten we een
psycholoog op, gespecialiseerd in samengestelde
gezinnen. We wilden ons goed voorbereiden.
Helaas troffen we iemand die alleen de beren
op de weg benoemde: “O, jullie krijgen nog
zo’n zware weg.” Dat is juist níet wat je wilt
horen op zo’n moment, dus bleef het bij die
ene keer. Een betere ervaring hadden we tijdens
een informatieavond waar we meer stiefouders
ontmoetten, naar wiens ervaringen en adviezen
we konden luisteren. John en Pim hebben alles
achtergelaten toen ze naar ons verhuisden. We
hebben alles verbouwd, kochten nieuwe meubels

Marion (41), moeder van David (9) en Anne (6).
Ruim vier jaar samen met John (41) en zijn zoon
Pim (9).

en iedereen kreeg een nieuwe slaapkamer: zo werd
het een huis van ons allen. Ik moest wennen dat er
een nieuw kind bijgekomen was. Soms voelde het
als een overdosis Pim en dat lag echt niet aan hem.
Alles is vreemd, ik doe het graag goed en ook mijn
eigen kinderen zijn er nog. Hoe blijft er balans?
Ik zocht manieren om rust te creëren in mijn
hoofd, wilde niet gaan malen. Met vriendinnen
heb ik een appgroepje waarin ik veel kwijt kan,
daar ben ik dankbaar voor. Met de hond gaan
lopen helpt ook. En ik leerde dat gesprekken niet
altijd over de kinderen moeten gaan.
Mokken
Spannend zijn feestjes, en cadeautjes. Wij hebben
geen invloed op wat ze krijgen van hun andere
ouders. Maar brengt Pim iets mee naar huis, dan
zijn de andere twee blij voor hem. “Hoera, we
mogen meespelen!” En David en Pim zijn allebei
even oud. Dat botst weleens. Als ze ruzie hebben,
trekt John automatisch partij voor Pim en ik voor
David. Dat is echt onze valkuil. Vaak zijn wij nog
aan het mokken, zitten zij alweer gezellig samen
te spelen! Onderling voelen ze zich echt broers en
zus. Als Pim naar zijn moeder gaat, zou Anne soms
best met hem mee willen gaan.
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‘Ik heb geleerd
niet een
basisgezin te
willen zijn’
Ik ben blij dat John en ik veel met elkaar praten.
Soms zegt hij: “Ik vind het óók moeilijk.”
Daardoor weet ik dat we echt alles met elkaar
kunnen bespreken. Het is heel goed geregeld voor
de kinderen. David en Anne bezoeken hun vader
en hij komt bij ons. Bij Pim en zijn moeder gaat
het ook zo. Op een verjaardagsfeest zijn de exen
én hun families aanwezig, bij de hockeytraining
staan de mannen regelmatig samen langs de lijn.
Bijzonder dat dat kan!
Stief
Ik heb geleerd dat we niet moeten proberen een
traditioneel basisgezin te zijn, maar trots te zijn
op hoe het is. Eerst vond ik het verschrikkelijk als
de kinderen ons bij onze voornamen noemden,
omdat anderen dan meteen wisten dat we een
samengesteld gezin zijn. “Stief” was iets negatiefs.
Nu maakt het me juist trots als Pim me Marion
noemt in het bijzijn van anderen. Dat is echt
veranderd.’

fase 1
DROMEN

Jullie zijn verliefd en alles lijkt vanzelf te gaan.
Vanzelfsprekend sluit je de kinderen van je
nieuwe partner in je hart en je bent vastbesloten: ‘dit gaat ons lukken!’ De positieve
energie van jou en je geliefde slaat over op alle
gezinsleden. Laat dit maar eeuwig duren…!

fase 2
WAKKER LIGGEN

Wat zegt de professional?
Saskia Engels: ‘Treffend hoe Marion fase 1
beschrijft; bij Stiefgoed noemen we dat de
droomperiode. Marion en John waren goed
voorbereid op de mogelijke obstakels van
het samenwonen. Zij namen de tijd voor
de fusie van twee gezinnen en dat heeft
zich uitbetaald. Echt grote onrust in fase 3
bleef uit. Toch herken je de fases waar je
nu eenmaal met elkaar doorheen gaat en
lees je hoe er rust kwam op het moment
van acceptatie. Op de naam Stief is trots
gekomen, dat is mooi. Een geuzennaam.’

Steeds vaker knaagt je nieuwe leven aan je.
Je doet zo je best, maar weet niet hoe je
met al die nieuwe situaties moet omgaan.
Er zijn momenten waarop je pijn voelt of
ziet dat een van de gezinsleden zich ergens
doorheen worstelt. Je schrikt van de reacties
van je partner, vindt je stiefkind soms echt
onhebbelijk of voelt de grote invloed van de
ex. Je ligt er wakker van en wilt een oplossing
bedenken.

fase 3
NACHTMERRIES

Zoveel teleurstellingen en frustraties later lukt
het je niet langer je negatieve gevoelens te
verbergen. Je gevoel van onmacht groeit en
steeds vaker kun je je niet beheersen. Vrijwel
dagelijks zijn er spanningen en conflicten. Er
móet iets gebeuren, maar wat?

fase 4
WERKELIJKHEID

Na die zware periode van escalaties en
onbegrip breekt ongemerkt de dag aan,
waarop de werkelijkheid mild voor je is. Dat
zachte, nieuwe gevoel wint steeds meer
terrein. Natuurlijk zijn sommige situaties
nog ingewikkeld of emotioneel, maar
samen verkennen jullie de fijne kant van het
samengestelde gezin. Tijd om te genieten!
Bron: Stiefgoed

Saskia Engels: ‘De drie gezinnen hebben
de vier fases doorlopen. Het is een
groeicyclus waar je doorheen gaat om
uiteindelijk tot rust en ontspanning te
komen. Tijd en het hebben van reële
verwachtingen zijn belangrijke factoren. De
sleutel is het accepteren van de situatie en
de verschillen. Dit is niet vanzelfsprekend;
vaak heb je met elkaar veel werk te
verzetten.’
Enkele inzichten:
Vaak worden de fases meerdere malen
doorlopen, in verschillende perioden. Ook
de volgorde wijkt af: sommige gezinnen
starten in fase 2 of 3. Bovendien gaan
gezinsleden vaak niet gelijk op met elkaar,
en doet elk van hen het ook weer anders.
In fase 3 hebben de stellen het over
het algemeen moeilijk. Vaak zijn de
partners elkaar dan zo kwijtgeraakt in de
complexiteit, dat ze op het punt staan om
uit elkaar te gaan. Met coaching kan fase 4
relatief makkelijk worden bereikt, natuurlijk
mits er genoeg liefde en bereidheid is. In
de meeste gevallen zijn die ruimschoots
aanwezig!
Geef gezinsvorming de tijd. Zo bouw
je door de fases heen aan jullie unieke
samengestelde gezin.
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