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Beste leden, 

Als vereniging zitten we niet stil! 

Als eerste willen we jullie laten weten dat we het als heel prettig hebben ervaren dat we elkaar hebben 
ontmoet via Zoom, tijdens de Algemene Leden Vergadering op 22 februari. Het was even wennen voor 
ons om zoiets online te organiseren. Maar op wat technische puntjes na, zijn we tevreden over hoe het is 
verlopen. We waren blij verrast met de opkomst (18 deelnemers). 

Jullie input tijdens deze vergadering maakte ons nog enthousiaster dan we al waren en we zijn blij te 
merken dat we zo veel actieve leden hebben. 

De leden die de vergadering om wat voor reden dan 
ook niet hebben bijgewoond; wees niet getreurd! 22 
maart staat alweer de volgende online bijeenkomst op 
de agenda. En als je liever fysiek een bijeenkomst 
bijwoont; 21 april staat een bijeenkomst gepland waar 
ook de kinderen welkom zijn. Uiteraard afhankelijk van 
de maatregelen op dat moment. We zullen jullie hier 
tijdig van te voren over inlichten. 

Maar ook hierin geldt; je mag ook rustig lid zijn, de kat 
uit de boom kijken , de informatie die we geven tot je 
nemen en meer niet.  

Als je wel een actieve bijdrage wilt leveren, weet ons 
dan te vinden via ons emailadres 
info@neutraalouderschapbijscheiding.nl of via de 
besloten Facebookgroep. 

Bijgaand in de mail treffen jullie de notulen van de 
Algemene Leden Vergadering van 22 februari j.l.  

 

Tijdens de vergadering is gesproken over ‘standaard’ documenten die je op weg kunnen helpen in het 
verspreiden van de kennis over Neutraal Ouderschap. Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind je een 
document dat kort samenvat wat Neutraal Ouderschap is. 

Dit document mag verspreid worden. 

Voor meer informatie of ondersteuning tijdens gesprekken met bijvoorbeeld een wethouder of een 
instantie die geïnteresseerd is kun je altijd bij ons terecht. Wij zullen je dan van de nodige documenten  
voorzien en eventueel met je meegaan naar een gesprek. 

 



https://neutraalouderschapbijscheiding.nl/ 

Tot slot wensen we iedereen een zonnig voorjaar en hopen we iedereen te treffen tijdens onze volgende 
online meeting op 22 maart. 

 

Hartelijke groet, 

 

Arie, Kim, Suzanne en Miriam 

 

 

Nieuws 
 
Verkiezingen 

 
-De verkiezingen staan voor de deur en uiteraard zijn we naarstig op zoek naar 
politici/partijprogramma’s die onze visie (en oplossingen!)op het huidige jeugdzorgbeleid ondersteunen. 
We hebben gemerkt dat het niet meevalt om inhoudelijke beargumentatie te vinden over de visie van de 
partijen op jeugdzorg. 
 
Hieronder een link waarin (summier)staat beschreven wat de partijen voor ogen hebben met jeugdzorg; 
https://www.rondomvandaag.nl/regio/leeuwarden/verkiezingen/23605/welke-partij-maakt-zich-zorgen-
om-jeugdzorg- 

Ook is er een ‘partij voor de kinderbelangen’. Deze partij heeft een bepaalde visie op o.a. jeugdzorg. 
Helaas sluit ook deze partij niet volledig aan bij onze visie op ouderschap, jeugdzorg en scheiding. (zoals 
50/50 regeling als standaard); 

https://pvdkb.nl/ 

Webinar  

Op 4 februari heeft er een webinar ‘ouderverstoting’ plaats gevonden vanuit Scheiden zonder Schade. 
Aan tafel zaten Steven Pont, minister Sander Dekker, familierechter Cees van Leuven en André Rouvoet. 

Informatie over dit webinar en het expertteam van Scheiden zonder Schade is hier terug te vinden: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/ouderschap-en-scheiding 
 
We merken dat dit webinar veel heeft gedaan binnen ‘jeugdzorgland’. Minister Sander Dekker wil de 
teugels hard(er) aantrekken voor de ouders die zich schuldig maken aan ouderverstoting. Op zich een 
goede ontwikkeling alleen pleiten wij voor deskundigheidsbevordering en kennis van de problematiek, 
bij hulpverleners. Wanneer zij niet de juiste tools in handen hebben en daardoor blijven signaleren op 
basis van aannames, lopen de gezonde ouders en hun kinderen alleen maar een groter gevaar. 



https://neutraalouderschapbijscheiding.nl/ 

https://www.parool.nl/nederland/minister-dekker-zet-speciale-agent-in-tegen-
vechtscheidingen~bbd1e080/ 
 
  



https://neutraalouderschapbijscheiding.nl/ 

Data: 

- 22 maart hebben we weer een online bijeenkomst om 20.30 uur via zoom 
- 21 april hebben we een bijeenkomst buiten of bij slecht weer in een accommodatie binnen. Een 

ontmoeting met kinderen en ouders. We proberen om de activiteit voor alle leeftijden leuk te 
maken. Suggesties zijn altijd welkom! 

- Zo nodig kunnen we weer 31 mei weer online samen komen.  

 

 


