Nieuwsbrief
1e kwartaal 2022
Beste leden,
Allereerst willen we jullie en jullie kinderen een fantastisch, veilig, rustig en gelukkig 2022
wensen! We gaan in 2022 ‘moedig voorwaarts, voor de vrijheid van kinderen om met zichzelf en
anderen verbonden te zijn’. (Joke de Jong)
Maar eerst blikken we nog even terug op 2021. Dat was een bewogen en productief jaar!
Een jaar waarin de toeslagenaffaire licht wierp op uithuisplaatsingen gebaseerd op aannames
en algemeenheden. De parallellen tussen deze casussen en die van ons werden pijnlijk
zichtbaar. Rechter Nathalie van Waterschoot die in mei dit jaar haar verhaal deed over hoe zij
en haar kinderen klem kwamen te zitten in het huidige jeugdzorgbeleid.
En de documentaires ‘In het belang van het kind’, ‘Goede moeders’ en ‘Jason’ die een
schrijnende inkijk geven hoe het huidige jeugdzorgbeleid kinderen niet beschermd, zelfs
beschadigd. Maar ook binnen onze groep werden, tijdens de online meetings, heftige verhalen
gedeeld. Het lijkt alsof jeugdzorg nog meer verhard en men nog sterker vast blijft houden aan de
aannames die gelden als het om ‘complexe scheidingen’ gaat.
Ondertussen blijven we onverminderd de nadruk leggen op het inhoudelijk werken. Want hoe
kun je een kind beschermen als je je blijft baseren op aannames als ‘waar twee vechten, hebben
twee schuld’ en ‘het kind zit klem tussen ouders’?
Juist nu men steeds bewuster wordt van de problemen en de fouten die worden gemaakt is het
aan ons om met oplossingen te komen. Om constructief te blijven werken aan
deskundigheidsbevordering en kennis over de problematiek in de gehele keten. Zodat iedereen
tools krijgt om oplossingsgericht te zijn en de focus op het kind te leggen.
Hoe zag dat er concreet uit in 2021?
Op LinkedIn hebben we een account gemaakt voor de vereniging. Binnen een maand hadden
we al bijna 200 volgers.
Momenteel posten we bijna dagelijks uitspraken van ouders en kinderen. Doel is bekendheid
geven aan Neutraal Ouderschap en bewustwording te creëren. De volgende stap zal zijn om
problemen aan te kaarten en concrete oplossingen te bieden om zo professionals en
ervaringsdeskundigen tools te geven in de bescherming van kinderen.
Een studente van de masteropleiding sociologie van de Vrij Universiteit Amsterdam gaat haar
masteronderzoek richten op Neutraal Ouderschap. Ze zit nu nog in de verkennende fase. In
januari zal duidelijk worden welke kant ze op gaat met haar onderzoek en wat ze daar voor
nodig heeft. Zij en haar scriptiebegeleider zijn enorm enthousiast over het onderwerp. De
studente hoopt met de uitkomsten van haar onderzoek een bijdrage te kunnen leveren aan
verbetering van de situatie voor kinderen in een ‘complexe scheiding’. Zodra hier meer over
bekend is, delen we dat uiteraard.
Er is een flyer ontworpen bedoeld voor zowel hulpzoekenden als professionals. Beide lopen
vast in het huidige systeem en zoeken naar oplossingen.
10.000 flyers zijn gedrukt, waarvan het grootste gedeelte is verspreid onder onze leden en
professionals. De volgende stap is verspreiding op locaties als wachtkamers van huisartsen,

consultatiebureaus, bibliotheken, et cetera. We zijn ontzettend blij om met deze flyer meer
mensen te kunnen bereiken!

De documentaire ‘In het belang van het kind’ is vorig jaar al in première gegaan maar werd
voor volgende voorstellingen helaas gehinderd door de corona maatregelen. Bioscopen
moesten weer hun deuren sluiten waardoor de geplande vertoningen werden uitgesteld.
Ontzettend jammer want deze documentaire geeft een duidelijk beeld van waar wij allemaal zoal
tegenaan lopen in het systeem.
Omdat oplossingen pas kunnen komen als men weet wat het probleem is, is het heel belangrijk
dat de docu in 2022 volop in filmhuizen en bioscopen te zien zal zijn wanneer de maatregelen dit
weer toelaten.
We hopen elkaar ook dit jaar weer te treffen in real life. Voor fysieke bijeenkomsten hebben we
ondervonden dat de woensdagmiddag voor veel mensen niet haalbaar is. Om die reden plannen
we de bijeenkomsten (met kinderen) dit jaar op zaterdagen. Om zo veel mogelijk rekening te
houden met alle soorten omgangsregelingen doen we dit afwisselend in even of oneven
weekenden. We proberen de bijeenkomsten ook in andere provincies dan Utrecht te
organiseren.Er zijn plannen voor een bijeenkomst voor kinderen (knutselen) met een
parallelprogramma voor ouders. Zodra we meer informatie hebben, laten we jullie dat weten.
Iedere derde maandagavond van de maand is onze online bijeenkomst. Deze is van 20.30 uur
tot 22.00 uur. Een uitnodiging krijg je altijd vooraf per mail.
Omdat niet iedereen op maandagavond in de gelegenheid is voor een online bijeenkomst,
hebben we dit jaar de bijeenkomst een paar keer op een woensdagavond gepland.
In het voorjaar en in het najaar krijgen de leden vanuit VSNO een gratis workshop Neutraal
Ouderschap aangeboden. Deze zullen plaatsvinden in De Bilt en zijn onder voorbehoud van

https://neutraalouderschapbijscheiding.nl/

eventuele maatregelen.
Tijdens de online bijeenkomst van 17 januari houden we een Algemene Leden Vergadering
waarin de balans van 2021 en de begroting van het nieuwe jaar, die jullie vooraf per mail
hebben ontvangen, zal worden gepresenteerd.
Ma 17 januari
Dinsdag 8 februari (middag)
Ma 21 februari
Wo 21 maart
Za 2 april (oneven weekend)
Wo 13 april (i.v.m. 2e paasdag)
Ma 16 mei
Ma 20 juni
Za 18 juni (even weekend) of
Za 25 juni (oneven weekend)
Ma 18 juli
Ma 15 augustus
In de week van 5 tot 9 september
(precieze datum wordt nog bepaald)
Wo 19 september
Za 8 oktober (even weekend)
Ma 17 oktober
Ma 21 november
Za 10 december (oneven weekend)
Ma 19 december

Online bijeenkomst (jaarverslag en planning
2022)
Workshop Neutraal Ouderschap in De
Bilt(onder voorbehoud vd maatregelen)
Online bijeenkomst
Online bijeenkomst
Fysieke bijeenkomst (invulling en locatie nog
niet bepaald)
Online bijeenkomst
Online bijeenkomst
Online bijeenkomst
Fysieke bijeenkomst (invulling en locatie nog
niet bepaald)
Online bijeenkomst
Online bijeenkomst
Gratis workshop Neutraal Ouderschap in De
Bilt (onder voorbehoud vd maatregelen)
Online bijeenkomst
Fysieke bijeenkomst (invulling en locatie nog
niet bepaald)
Online bijeenkomst
Online bijeenkomst
Fysieke bijeenkomst (invulling en locatie nog
niet bepaald)
Online bijeenkomst

Voor 2022:
Oproep ‘Laat het ons weten’:
-Ken je locaties voor bijeenkomsten in je regio die er gezellig uitzien, functioneel zijn én
betaalbaar,laat het ons weten!
-Wil je zelf een bijeenkomst in je regio organiseren? Wij kunnen je helpen!
-Wil je flyers verspreiden? Laat het ons weten en we sturen ze naar je op!
-Ken je goede professionals? (rechters, mediators, gezinsvoogden, psychologen, etc.) Laat het
ons weten! Dan kunnen ze op de lijst.
Mail hun info naar data@neutraalouderschapbijscheiding.nl

https://neutraalouderschapbijscheiding.nl/

-Heb je connecties bij filmhuizen of bioscopen? Of een buurthuis waar de documentaire
vertoond kan worden zodat we aansluitend een workshop kunnen organiseren voor
professionals. Of aansluitend een bijeenkomst voor ervaringsdeskundigen. Laat het ons weten!
-Ben je een kei in fondsen werven? Laat het ons weten!
Heb je andere ideeën voor/ met de vereniging? Laat het ons weten!
Tot slot willen we jullie bedanken voor jullie betrokkenheid en inzet in 2021 en we zien jullie
graag, in real life of online, in 2022!
Met hartelijke groet,
Miriam, Susanne, Arie en Kim
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