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Beste leden, 
 
Allereerst hopen we dat jullie fijne feestdagen hebben gehad. We weten uit ervaring dat juist deze dagen 
vaak aanleiding zijn voor ‘de narcist’ om zijn/haar negatieve invloed te laten gelden. 
Ook maken de corona maatregelen de situatie soms nog moeilijker.  
 
Verbinding met professionals. 

Gelukkig zien we langzaamaan een kentering in ‘het denken’ van mensen. Er zijn steeds meer mensen 
die (online)opstaan en die, goed onderbouwd, onze visie delen.  
Dat er in onze situaties geen sprake is van twee 
vechtende ouders. Dat er serieus moet worden 
gekeken naar de geschiedenis van de relatie en of 
er sprake is van huiselijk geweld.  
Dat de huidige visie van ‘ouders moeten met 
elkaar communiceren en moeten elkaar weer 
leren vertrouwen’ et cetera, soms averechts 
werkt. Uiteraard zoeken we de verbinding met 
deze mensen die ‘de neus dezelfde kant op 
hebben staan’.  
 
We blijven ons als vereniging inzetten om onze kant van het verhaal te laten zien. Er zijn veel 
hulpverleners die wél willen, maar niet weten hoe. Hulpverleners die, op een andere manier als wij, ook 
klem zitten in het huidige systeem. Samen met hen kunnen we ruimte innemen. Niet door te 
‘schreeuwen’ maar door te laten zien dat de huidige werkwijze meer kwaad dan goed doet. En dat er 
oplossingen zijn. Het hoeft niet complex te zijn om degene die destructief gedrag vertoont, te 
herkennen. 
 
Bijeenkomsten. 

Verder gaat we ons het komende jaar nog meer inzetten om bijeenkomsten te organiseren. We vinden 
het belangrijk dat we elkaar leren kennen en kunnen vinden. Het werkt helend om te merken dat je niet 
de enige bent. Daarnaast vinden we het heel belangrijk om vooral iets voor onze kinderen te betekenen. 
Sommige van hen zitten in een isolement en hebben behoefte aan contact met lotgenoten.  
9 december j.l. was er een bijeenkomst van NOBS in een gymzaal in De Meern. De kinderen konden zich 
heerlijk uitleven op alle toestellen en de ouders konden laagdrempelig met elkaar in gesprek. Hapjes en 
drankjes en een fijn muziekje maakte de sfeer compleet. We hebben gemerkt dat kinderen, ook al wordt 
er niet gepraat over hun situatie (dat hoeft ook niet), tóch een band ervaren. De laagdrempeligheid is fijn 
omdat kinderen spelenderwijs met elkaar in contact komen en er op deze manier geen toestemming van 
de andere ouder nodig is.  
We willen activiteiten met kinderen uit gaan bouwen. We denken aan knutselmiddagen, wandelen in het 
bos of aan het strand en zeker nog een keer apenkooien. De activiteiten kunnen afgestemd worden op 
leeftijd. 
Daarnaast gaan we ook informatieve bijeenkomsten organiseren. Omdat het als vader of moeder heel 
belangrijk is om je hoofd boven water te houden. Maar ook om ergens terecht te kunnen met je vragen. 
 



https://neutraalouderschapbijscheiding.nl/ 

Vacatures 

Binnenkort zullen we een aantal vacatures delen. Als 
bestuur kunnen we het niet alleen en hebben we jullie hulp 
hard nodig. Vacatures geven een duidelijk beeld van wat 
we nodig hebben en zo kan iedereen kijken of hij of zij iets 
kan en wil betekenen. 
 
Tot slot willen we jullie bedanken dat jullie ook in 2021 lid 
zijn van de vereniging. Alleen samen kunnen we een 
verschil maken. We zijn ons ervan bewust dat voor de 
meesten van ons de contributie veel geld is. Om die reden 
proberen we het bedrag zo laag mogelijk te houden.  
Hartelijk dank voor jullie inzet in 2020 en op naar een 
gezond, positief en veilig 2021!!! 
 
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Het bestuur 
Arie, Kim, Suzanne en Miriam 
 

  



https://neutraalouderschapbijscheiding.nl/ 

Leesvoer:  
 
-Artikel 
Deze advocate legt uit in welke patstelling je wordt geplaatst als je slachtoffer bent van huiselijk geweld 
bent, in scheiding ligt en kinderen met de dader hebt. Dat het je onmogelijk wordt gemaakt je kinderen 
te beschermen en het handelen van hulpverlening, rechters et cetera absoluut niet strookt met het 
verdrag van Istanbul: 
https://www.vrouwenrecht.nl/2020/12/22/huiselijk-geweld-in-het-familierecht-een-ongemakkelijke-
waarheid 
 
-Boek 
‘Kinderen van de staat’ door Hélène van Beek 
https://www.bol.com/nl/p/kinderen-van-de-staat/9300000008459523/ 
 
 
-Jurisprudentie  
‘Eiseres heeft zich beroepen op art. 31 en 45 van het Verdrag van Istanbul, maar dit niet onderbouwd en 
ook niet duidelijk gemaakt welke gevolgen het beroep op deze artikelen zou moeten hebben. Daarom 
gaat het hof hieraan voorbij (r.o.5.7).’ 
https://www.vrouwenrecht.nl/wp-content/uploads/Hof-Amsterdam-29-mei-2018.pdf 
Tip: wanneer je je beroept op het verdrag van Istanbul, onderbouw dit dan voldoende en geef aan welke 
gevolgen het beroep zou moeten hebben! 


