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In een samengesteld gezin is de kans op een fikse ruzie aan de kerstdis  
waarschijnlijk groter dan in een ‘normale’ familie. Een samengesteld gezin is  

sowieso een hele uitdaging: nog vaker dan in ‘gewone’ gezinnen gaat  
het mis. Hoe maak je er een succes van?

Happy new family

Eén op de tien Nederlandse  
gezinnen is een  
samengesteld gezin
BRON: NEDERLANDS JEUGDINSTITUUT

Hulptroepen
Omdat zestig procent van de  
samengestelde gezinnen het 
niet redt is een beetje hulp geen 
overbodige luxe. Stiefgoed is 
een landelijke organisatie die 
coaching, therapie en work- 
shops aanbiedt voor ieder lid 
van het samengestelde gezin. 
Fijn idee: de hulpverleners heb-
ben zelf ook ‘stief-ervaring’. Op 
hun website vind je alvast veel 
informatie over samengestelde 
gezinnen, bijvoorbeeld vlogs  
van kinderen uit samengestelde  
gezinnen en handige boeken.
stiefgoed.nl

DE KWESTIE
Na jaren afreizen naar familie en 
(ex-)schoonfamilie, wil ik deze kerst 
gewoon thuis met ons nieuwe gezin 
vieren. Hoe kaart ik dit aan bij onze 
families? 

Patricia Heije, oprichter van Stiefgoed: 
‘Normaliter is de druk die men voelt 
op de kerstdagen al groot, maar voor 
samengestelde gezinnen is er vaak 
dubbele druk, ook op de kinderen. 
Maanden van tevoren moet er een 
planning rond zijn, waarbij de kinderen 
bij vier verschillende opa’s en oma’s 
kerst mee kunnen pikken – naast de 
kerstviering in hun eigen twee huizen. 
En daarbij wil je natuurlijk niemand 
teleurstellen. Bedenk eerst: wat heeft 
je tot deze beslissing gebracht? En 
zijn je kinderen het ermee eens? Van 
welk gedeelte van de feestdagen wil je 
afscheid nemen, en geldt het voor alle 
families? Bespreek dit met je partner 
en probeer zo inzicht te krijgen in wat 
je wil veranderen, en vooral: waaróm. 
Het waarom moet je namelijk kunnen 
uitleggen aan de families. Voor hen 
wordt het op die manier makkelijker 
om het te accepteren.’ LIJSTJE

Vijf dingen die je als   
stiefmoeder nooit moet zeggen
☛ ‘Hou je van me?’
☛   ‘...want ik hou echt heel veel van jou!’
☛  ‘Je mag me ook mama noemen, hoor. Of bonusmama.’
☛  ‘Nou, jullie moeder is me er eentje hè!’
☛  ‘O wee als je vader dit hoort!’
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