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Aan tafel met

negen kinderen

◀ Sigrid de Haan begint deze
maand als stiefcoach in
Amersfoort. 
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Stiefcoach Sigrid
de Haan (48) helpt
samengestelde
gezinnen met
problemen. Uit eigen
ervaring weet ze hoe
moeilijk het kan zijn
om thuis de vrede te
bewaren. Samen met
haar man runt ze een
samengesteld gezin
met negen kinderen.

Johan Hardeman

S
amengestelde gezinnen
zonder strubbelingen zijn
zeldzaam. De cijfers spre-
ken boekdelen. Tweederde
van de samengestelde ge-

zinnen valt binnen vijf jaar uit elkaar.
Stiefvaders en stiefmoeders komen
haast onvermijdelijk in conflict met
hun stiefkinderen, hun eigen kinde-
ren of elkaar, blijkt uit onderzoek.

,,Mensen die na hun scheiding op-
nieuw gaan samenwonen of trou-
wen, werken vaak hard om een sa-
mengesteld gezin tot een succes te
maken. Maar dat is niet altijd genoeg.
Kinderen uit verschillende huwelij-
ken zijn verschillende opvoedstijlen
gewend. En ze moeten een eigen
plekje in het nieuwe gezin veroveren.
Dat gaat gepaard met spanningen’’,
zegt Sigrid de Haan.

De stiefcoach is aangesloten bij de
organisatie Stiefgoed en opent deze
maand haar praktijk aan de Compu-
terweg in Amersfoort. Daarvoor
werkte ze vanuit huis in Nijkerker-
veen. Ze is één van de weinige hulp-
verleners voor samengestelde gezin-
nen in de regio. Terwijl hier, net als
in de rest van het land, hun aantal
hard groeit. Het gaat inmiddels om
een tiende van alle gezinnen met
kinderen.

De Haan komt in haar praktijk al-
lerlei complexe gezinssituaties tegen.
Stiefmoeders die hun stiefkinderen
onderwerpen aan extreem strenge
regels omdat ze onzeker zijn over
hun eigen positie in het gezin. Een
vader die altijd in de bres springt
voor zijn kinderen en zo de band tus-
sen zijn kinderen en hun stiefmoe-
der in de weg staat. En pubers die de
nieuwe gezinssituatie niet accepte-
ren en daarom vaak heftige ruzie ma-
ken of volledig hun eigen gang gaan.

Samengestelde gezinnen zien de
gang naar een stiefcoach vaak als laat-
ste redmiddel, zegt De Haan. ,,Als ze
bij mij belanden, staan ze vaak al op
het punt om opnieuw te scheiden.
Zonde, want de liefde is er vaak wel.’’

Spanning
Partners beginnen vaak met onrealis-
tische verwachtingen aan een samen-
gesteld gezin, zegt De Haan. ,,Ze gaan
er vanuit dat dit hetzelfde is als een
kerngezin, maar dat is niet zo. Bij een
samengesteld gezin zijn er van het be-
gin al kinderen. Die hebben ook nog
eens heel verschillende achtergron-
den. Dan ontstaat er al snel wrijving.’’

Volgens De Haan moeten ouders
begrijpen dat hun kinderen vaak
moeizaam aarden in een nieuwe ge-
zinssituatie. ,,Uit onderzoek blijkt dat
kinderen het leven in een samenge-

steld gezin stresvoller vinden dan de
scheidingsperiode van hun biologi-
sche ouders. Ik adviseer ouders: luis-
ter naar je kinderen, praat met hen en
geef hen het gevoel dat ze gezien
worden. Dat ontbreekt vaak. Probeer
je te verplaatsen in elkaar en blijf
communiceren.’’ 

De Haan is ervaringsdeskundige.
Samen met haar man runt ze een sa-
mengesteld gezin met negen kinde-
ren, vijf van haar, vier van hem. In
2008 overleed haar eerste man bij een
ongeluk. Twee jaar later kreeg ze een
relatie met haar huidige man Meile,
die toen net gescheiden was. Weer
twee jaar later trouwden ze en be-
stond het gezin plotseling uit twee
volwassenen en negen kinderen.

Dat was niet makkelijk. ,,Al gauw
ontstond er onderhuidse spanning
bij de kinderen van mijn man. Ze
gingen regelmatig naar hun eigen
moeder, waardoor hun vader meer
tijd doorbracht met mijn kinderen
dan met hen. Dat vonden ze moeilijk.
Ze gingen steeds meer hun eigen
gang.’’

Ook haar eigen kinderen liet de
nieuwe situatie niet onberoerd.
,,Mijn oudste dochter was plotseling
niet meer de oudste. Daarmee veran-
derde haar positie in het gezin. Ook
zat ze nog midden in het rouwproces
na het overlijden van haar vader. Ze
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Kinderen
moeten een
plekje in het
nieuwe
gezin
veroveren.
Dat zorgt
voor 
spanningen 
—Sigrid de Haan

liet school versloffen en zocht haar
toevlucht buiten de deur bij steeds
wisselende vriendjes. Meile en ik
moesten alle zeilen bijzetten. Terwijl
het met negen kinderen al lastig ge-
noeg is om alle ballen in de lucht
houden. De situatie van de kinderen
maakte me onzeker. Alsof ik iedereen
tekort deed.’’

Worstelen
De lastige thuissituatie zette ook druk
op haar relatie. ,,Vanwege de bloed-
band heb je andere gevoelens over je
eigen kinderen dan die van de ander.
Daardoor reageer je soms verschillend
op dezelfde gebeurtenis. Ook kwam ik
weleens scherper uit de hoek dan ik
wilde. Genoeg mensen die ons zagen
worstelen, zeiden: ‘Stop er toch mee’.
Maar wij wilden perse bij elkaar blij-
ven.’’

Met veel praten kwam het echtpaar
de problemen uiteindelijk te boven.
,,Toen bleek al snel ook hoe leuk het
leven in een samengesteld gezin kan
zijn. Je leert van elkaar en van nieuwe
situaties en je kunt samen veel ple-
zier hebben.’’

In 2016 begon De Haan haar eigen
praktijk. Met haar hulp komen de
meeste gezinnen er weer bovenop.
,,Stellen die het zelf even niet meer
weten, hebben soms gewoon een
duwtje in de goede richting nodig.’’


