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Alle ouders die ik ben tegengekomen, laten mij 
altijd weten dat zij het beste voor de kinderen 
wensen. Maar bij een scheiding is jammer ge-
noeg de uitwerking daarvan bij de ene ouder nog 
wel eens in strijd met die van de andere ouder. 

Ik was aangenaam getroffen toen van de week 
in mijn mediation-praktijk een stel zich meldde 
voor het opstellen van een echtscheidings-
convenant, met de mededeling dat zij zelf al 
een ouderschapsplan hadden opgesteld en 
ondertekend. Uit hun hele verhaal bleek dat, 
hoe verdrietig ook, de relatie niet langer het 
beste in elkaar boven bracht, maar dat zij elkaar 
als ouders nog wel respecteren. 

Hoe anders dan het stel dat slechts uren daar-
voor bij mij was. In de mediation spraken beide 
ouders telkens over ‘mijn’ kind, in plaats van 
over ‘ons’ kind. Beiden willen op hun eigen wijze 
‘het beste’ voor hun kind, maar samenwerken 

‘Ik wil het beste 
voor mijn kind’

met de andere ouder staat op gespannen voet 
met wat zij als het beste zien. En zo maken zij 
het kind tot speelbal van hun uiteenlopende 
visies op wat het beste zal zijn.

Als mediator én als mens zou ik aan alle ouders 
willen vragen, juist wanneer het moeilijk is: 
breng respect op voor de andere ouder.  
Al was het maar voor het welzijn van jullie kin-
deren. De genen van jullie kinderen zijn immers 
samengesteld voor de helft uit die van jou, en 
voor de andere helft uit die van de andere ou-
der. Op het moment dat je slecht spreekt over 
de andere ouder, spreek je dus slecht over de 
helft van jullie kind. En dat strookt toch niet met 
‘het beste’ voor de kinderen? Een praktijkvoor-
beeld van hoe het niet moet: ‘Je vader /moeder 
is niet te vertrouwen!’ En dan kort daarop zeg-
gen: ‘Wat lijk je toch op je vader / moeder’.

Laten we ons dus dagelijks voornemen om be-
ter met elkaar te communiceren. Dat hoeft niet 
suikerzoet te zijn, maar in ieder geval respect-
vol. Want de gebroken droom van een relatie 
die je bent aangegaan, hoeft niet te eindigen 
in verbittering die aan jezelf vreet. Hoe zou 
ons leven eruitzien als we kunnen terugkij-
ken op de relatie die is geëindigd en kunnen 
blijven waarderen wat het aan positiefs heeft 
gebracht, in plaats van te rouwen om datgene 
wat het je níet heeft gebracht? En als de relatie 
jullie kinderen heeft gebracht, dan wil je toch 
dat dat gevierd kan blijven worden in plaats 
van betreurd?
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Effectief scheiden en samenleven 
via (online) mediation
- Scheidingsconvenant
- Ouderschapsplan
- Omgangsregeling
- Stiefouderplan

Kitty Duell MAS, MfN Registermediator en 
eigenaar van MediationKit, is nationaal en 
internationaal geaccrediteerd family- en 
relatiemediator. Zij is gespecialiseerd in 
het begeleiden van complexe scheidingen 
of juist het (blijven) samenleven in bijzon-
dere gezinssituaties. Bijvoorbeeld wanneer 
sprake is (geweest) van huiselijk geweld, 
incest of ontvoering van een kind door 
een ouder. De emotionele en de zakelijke 
kanten krijgen de professionele aandacht 
die nodig is. 

MediationKit werkt op verwijzing door 
het Juridisch Loket, de rechtbank, en 
rechtstreeks in opdracht 
van partijen.

Neem vrijblijvend 
contact op voor 
een persoonlijk 
oriëntatiegesprek.

Goede voornemens? Rond de jaarwisse-
ling het ultieme moment om ze te hebben, 
maar tegen deze tijd van het jaar zijn ze 
al snel weer vergeten, of hebben ze je tot 
frustratie gedreven. Volgens mij nemen 
ouders, bewust of onbewust, zich ieder 
dag voor om ‘het’ goed te doen voor hun 
kinderen. Wat ‘het’ is, kan veel betekenen, 
van een dak boven het hoofd tot gezellig-
heid; van de soort school tot aan de soort 
sport; kortom: van basis tot luxe. Maar 
hoe gaat dat, als ouders uit elkaar gaan?


