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Beste leden,
Nu het ledenaantal groeit en we de situaties van onze leden horen, blijft het ons iedere keer weer
verbazen wat een grote overlap al die verhalen hebben. Het geeft ons (wederom) de bevestiging dat er
écht een verandering van beleid moet komen omdat ‘een scheiding met een narcist’ nog steeds niet
wordt herkend en erkend bij de hulpverlenende instanties en de rechtbanken. We zijn dus op de goede
weg door ons te verbinden en op een positieve manier aandacht te vragen voor dit probleem en
oplossingen te bieden.
Het is fijn om onze verhalen met elkaar te delen en het
gedachtengoed van Neutraal Ouderschap uit te blijven dragen.
Naar je kind, je ex en de instanties.
Jullie hebben een uitnodiging ontvangen om elkaar te treffen op 9
december om ons als vereniging, letterlijk, te verenigen en elkaar
in het echt te ontmoeten. We hopen jullie daar te ontmoeten,
hopelijk met jullie kinderen. Het is allemaal kort dag met de
feestdagen voor de deur en alles wat in onze leven speelt, maar
we wilden toch graag een concrete afspraak maken ondanks
corona en de beperkingen hierdoor. Een aantal heeft aangegeven
op die dag niet te kunnen. Daarom zullen we in het nieuwe jaar
nog een extra datum prikken.
Daarnaast is het ook heel fijn dat we elkaar online kunnen treffen
via de besloten Facebookgroep.
We willen het gedachtegoed van Neutraal Ouderschap verder
gaan verspreiden bij buurtteams, zorgprofessionals, andere hulpverleners, rechters, advocaten,
mediators etc.
Achter de schermen worden er al vanuit de vereniging contacten gelegd. Als dit wat concreter is, zullen
we jullie hierover berichten.
Mocht je zelf professionals kennen die meer informatie willen over Neutraal Ouderschap, schroom niet
om ze door te verwijzen of om contact met ze te leggen. Vanuit de vereniging kunnen we ook altijd
kijken om een afspraak te maken om informatie te geven.
We hopen jullie te zien 9 december!
We wensen jullie en jullie kinderen hele fijne, zorgeloze feestdagen en een spetterend oud en nieuw!
Hartelijke groet,
Arie, Kim, Suzanne en Miriam

Interview Joke de Jong
In deze nieuwsbrief geven we het woord aan Joke de Jong, directeur en grondlegger Neutraal
Ouderschap. Hieronder lees je twee antwoorden op vragen met als thema ‘corona’ en ‘de feestdagen’ en
met tips hoe we autonomie kunnen blijven geven aan ons kind.
1.Wat kun je het beste doen wanneer je merkt dat de andere ouder de corona maatregelen niet goed
volgt wanneer het kind omgang heeft? (bijvoorbeeld te veel mensen uitnodigt, vaak met je kind op
stap gaat, geen oog voor hygiëne heeft)

‘De coronamaatregelen brengen dilemma's met zich mee. Soms is de verleiding groot om de
maatregelen zelf in te zetten als argument het kind dan maar niet naar de andere ouder te laten gaan.
Wat wijsheid is, hangt af van de omstandigheden. Dreigt er een direct gevaar voor het kind of een
kwetsbaar persoon in jouw gezin (met onderliggend lijden bijv.), dan hebben we geen andere keuze dan
een mail te sturen naar de andere ouder met goed onderbouwde argumenten en houden we het kind
thuis. We weten echter ook dat als wij het onwenselijke gedrag van de andere ouder aan kaarten, deze
het óf ontkent óf het juist gaat doen en we daarmee het kind en onszelf niet gaan beschermen.
Er zijn twee opties: We sterken het kind om zelf invloed te hebben op wat de andere ouder doet en laten
niets weten aan de andere ouder. Of we sturen een mail waarin we neutraal benoemen wat wij hebben
vernomen, hoe wij er goed mee omgaan in het belang van het kind en stellen een vraag aan deze ouder
om rekening te houden met het kind.
We laten onszelf en ons gezin er buiten, want de ander is nl. op ons gericht en het gaat ons om de
gevolgen voor het kind. Een optie kan zijn om de school te betrekken en deze verzoeken de regels t.a.v.
corona naar jou toe te sturen en hun advies hoe te handelen in het belang van het kind, zodat je daar
mee jouw verzoek kracht bij zet. Niet alleen het kind heeft last van het onwenselijke gedrag, maar school
eveneens. Als het kind na omgang in quarantaine moet en niet naar school kan of wél op school komt
maar later blijkt besmet te zijn, is de andere ouder hier voor verantwoordelijk geweest. School is nl. van
ons dilemma reeds op de hoogte.
De andere ouder besluit wat hij of zij doet altijd op basis van zijn eigen belang en weegt deze. Als een
derde partij hem of haar verantwoordelijk kan stellen voor wat hij of zij doet, dan zal eventueel het
gedrag van deze ouder veranderen. We weten ook dat de andere ouder ook dan zal trachten te bewijzen
dat niet hij of zij, maar jij verantwoordelijk en schuldig bent. De andere ouder kàn niet anders: Alles wat
goed is, wordt aan hem of haar zelf toegeschreven en alles wat fout is, aan de ander.
Ik zou ouders die nog in allerlei procedures en/of een OTS verwikkeld zijn, doch ook dringend willen
adviseren niet te snel over te gaan tot het opschorten van de omgang. Ik denk niet dat ik dit hoef uit te
leggen.’
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2. Met de feestdagen op de stoep; Wat doe je als je kind bij de andere ouder veel meer mag dan bij jou
en dat dat een probleem vormt wanneer het kind bij jou is? (bijvoorbeeld heel veel dure cadeaus krijgt
bij de andere ouder, heel veel snoep, alles mag)
‘In het Neutraal Ouderschap bekrachtigen wij het kind in zijn of haar
eigen relatie met de andere ouder. We weten dat het kind bij de
andere ouder in de war wordt gebracht en afwisselend wordt verleid
en genegeerd of gedenigreerd of anderzijds wordt belast en tegen
jou wordt opgezet met het doel dat het kind op de andere ouder
gericht raakt. Het betreft geen wederzijdse relatie, maar een relatie
waarin het kind in functie van de andere ouder beschikbaar is om jou
te kunnen diskwalificeren en buiten spel te zetten. Het kind mag
geen eigen mening ontwikkelen, maar staat ten dienste van de
macht (uit onmacht) om jou uit zijn of haar leven te bannen
(ouderverstoting). Het is onze taak om er voor te zorgen dat het kind
op basis van de eigen ervaringen in het contact met deze ouder
bewustzijn ontwikkelt en zelf oplossend vermogen. We behoeden
het kind voor verlies aan identiteit en maken het krachtig om vooral
zichzelf te kunnen beschermen. Het kind mág loyaal zijn aan zijn
eigen ouders, maar voor een gezonde ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid moet het kind onder
alle omstandigheden en wat het ook meemaakt altijd loyaal kunnen blijven aan zichzelf.
Nu wij op voorhand weten wat het kind 'aan de andere kant gaat meemaken c.q. waarmee het wordt
verleid om de andere ouder heel geweldig te vinden' kunnen we het kind hier ook vooraf over laten
meedenken. "Ik verwacht dat...., wat denk jij?". Is het kind zich al enigszins bewust dan zal het direct ook
zelf invullen waarom de andere ouder het overlaadt met cadeaus. "Ja hij wil graag dat ik hem of haar
leuker vindt dan jij, pap/mam.
Is het kind nog weinig bewust, dan kunnen we ook vragen waarom de andere ouder dit doet en het kind
zelf de conclusie laten trekken: "oh, maar hij of zij wil graag dit ik hem of haar leuker vindt dan jij. Is het
kind zich volledig bewust, dan kunnen we gewoon zeggen dat het maar flink moet genieten van al die
cadeaus....en "we kennen je vader/moeder toch?
Het kind mág het ook fijn vinden (of er gebruik van maken) dat de andere ouder deze verleidingstechniek
zelf nodig heeft. Het belangrijkste is en blijft altijd dat het zichzelf niet verliest en vrij blijft om een eigen
mening te ontwikkelen en zelf een stevig persoontje te zijn.
Vergeet nooit dat wat je ook meemaakt, je hier sterker en bewuster van kan worden als je wordt gezien
en erkend in jouw ervaringen.
Fijne kerst, ondanks corona!’
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Input vanuit de leden
In deze nieuwsbrief willen we jullie ook vragen waar jullie behoefte ligt om verder informatie over te
verkrijgen. Of misschien wil je zelf ook een aandeel leveren aan de nieuwsbrief. We vinden het fijn om
kennis en ervaringen zo veel mogelijk te delen omdat we daar allemaal iets aan hebben.
Mocht je vragen hebben over je eigen situatie, die we geanonimiseerd mogen delen in de nieuwsbrief,
mag je die mailen naar info@neutraalouderschapbijscheiding.nl We zullen dan zorgen dat je vraag
beantwoord wordt.

Ledenvergadering:
De ledenvergadering, jaarplanning en balans eind februari 2021 wordt online georganiseerd zodat we
niet afhankelijk zijn van de corona maatregelen.
De balans wordt eind februari opgemaakt en verstuurd naar alle leden. Graag willen we jullie verzoeken
om in de maand december het bedrag van lidmaatschap te voldoen onder vermelding van je
lidmaatschapsnummer. Jullie ontvangen hierover nog een email.

Leesvoer:
Zeer interessante jurisprudentie;
-‘De GI vindt dat ook de moeder strijd laat zien door aangiftes tegen de vader te doen en in beroep te
gaan tegen bijvoorbeeld de uithuisplaatsing. Het hof is van oordeel dat deze redenering van de GI niet
begrijpelijk is en dat de GI hiermee miskent dat als vaststaand gegeven de moeder meermalen slachtoffer
is geworden van strafbaar gedrag door de vader. Gedrag dat als zeer intimiderend en beangstigend kan
worden betiteld. Het is de moeder haar goed recht om aangifte te doen van strafbare feiten en het kan
niet als strijd worden betiteld als ze in beroep komt tegen de uithuisplaatsing, omdat ze meent dat de
kinderen beter bij haar thuis kunnen zijn. In ieder geval kan het niet leiden tot de conclusie dat de
kinderen niet bij de moeder kunnen wonen omdat er sprake zou zijn van strijd tussen ouders onderling.
Het hof ziet de situatie van de ouders als een ongelijkwaardige relatie waarbij de vader via zijn
destructieve gedrag in een machtspositie zit ten opzichte van de moeder en waarin hij tot nu toe
onvoldoende is afgeremd en begrensd door de GI. De moeder heeft geen andere middelen gehad hierin
dan het doen van aangifte en via de rechter haar verzoeken doen.’
https://www.split-online.nl/kennisbank/uitspraken/40204
-'Informele rechtsingang. Minderjarige wil pas weer naar haar vader als er een gesprek tussen haar en
vader heeft plaatsgevonden om bepaalde dingen uit te praten. Bijzondere curator is benoemd om advies
uit te brengen en te bemiddelen bij een gesprek. Dit is niet gelukt. Vader wil alleen op zijn eigen
voorwaarden met de minderjarige in gesprek. Verzoek minderjarige wordt toegewezen. Beschikking in
kindvriendelijke taal.'
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI%3ANL%3ARBOBR%3A2020%3A5326&showb
utton=true&fbclid=IwAR0XHtaeFZFYz2JqFm91CAnlEI9MqFiC98IDAWFKs33GaplsGjSbrtUTB0Y
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Graag zien we jullie op 9 december in de Meern onder genot van een hapje en drankje! Kennis maken,
kinderen die elkaar treffen in ontspannen sfeer.
Indien je verhinderd bent hopen we je spoedig in het nieuwe jaar te treffen. Zoals bij de online
leden/jaarvergadering of misschien wel ergens buiten in een voorjaarszonnetje.
Met hartelijke groet,
Het bestuur Arie, Miriam, Suzanne en Kim

https://neutraalouderschapbijscheiding.nl/

