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01 De scheidingsmelding: vertel het je partner

Hoe vertel je aan je partner dat je van hem of haar wilt
scheiden?  Als je er voor jezelf uit bent dat je niet meer
samen verder wilt, komt direct de vraag: hoe vertel ik
het mijn partner? 

De zogenaamde scheidingsmelding is een belangrijk
moment. Misschien ziet je partner het al aankomen,
omdat jullie al vaak hebben gesproken over
veranderingen in de relatie. Misschien komt de
mededeling als een donderslag bij heldere hemel,
omdat jullie juist nooit spraken over jullie toekomst
samen. 

Emotioneel zal het zeker zijn.  De scheidingsmelding is
belangrijk, omdat je partner moet weten dat je er serieus
over hebt nagedacht en achter je besluit staat. Pas dan
kan je partner gaan verwerken en accepteren dat jullie
niet langer bij elkaar horen.

Jullie zullen samen de komende tijd over veel zaken
een besluit moeten nemen. Wees dan ook duidelijk over
de scheiding en behandel je altijd partner met respect.
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Bereid het gesprek goed voor. De ervaring leert dat een scheiding
soepeler verloopt als de scheidingsmelding tactvol en met begrip
wordt gebracht.
Doe het persoonlijk en zorg dat er genoeg tijd is om het gesprek
te voeren. Voer het gesprek zonder andere personen en zonder
de kinderen. Jullie vertellen op een later moment samen aan de
kinderen dat jullie gaan scheiden. Hierover lees je meer op deze
pagina
Geef je partner de ruimte. Een emotionele reactie is logisch. De
persoon die de scheiding aankondigt, is al een stapje verder in het
proces. Ga in deze fase niet in op verwijten en ga een discussie
uit de weg. Maak nog geen afspraken, maar geef wat tijd aan je
partner om de boodschap te verwerken.
Wees duidelijk en draai niet om de hete brij heen.
Hou het positief. Gebruik positieve woorden en blijf weg van
verwijten. Het helpt om de boodschap vanuit je eigen gevoel te
brengen (ik voel, ik ben van mening, …).
Vertel het pas aan familie, vrienden en anderen nadat jullie samen
de kinderen hebben verteld dat jullie gaan scheiden. Wacht echter
niet te lang zodra jullie het de kinderen hebben verteld. De
kinderen hoeven dan niet met een geheim rond te lopen of het
gevoel te hebben dat zij het moeten vertellen.

Tips voor scheidingsmelding
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02 Het paraplugesprek: vertel het de kinderen

Als jullie uit elkaar gaan en jullie hebben kinderen dan
komt er een moment dat aan de kinderen verteld moet
worden dat jullie gaan scheiden. Een lastig gesprek.
Want hoe vertel je kinderen dat je gaat scheiden?

Wanneer je het de kinderen vertelt, is uiteraard aan
jullie. Wacht in ieder geval met vertellen totdat het
besluit om uit elkaar te gaan definitief is. Vertel het niet
te lang, maar ook niet te kort van tevoren.

Vertel het pas aan familie, vrienden en anderen nadat
jullie samen de kinderen hebben verteld dat jullie gaan
scheiden. Wacht daarna niet te lang met het informeren
van familie, vrienden en en anderen. De kinderen
hoeven dan niet het gevoel te hebben dat zij met een
geheim rondlopen of dat zij juist moeten vertellen dat
hun ouders gaan scheiden. 

Hoe dan ook wil je voorkomen dat de kinderen van
iemand anders te horen krijgen dat jullie uit elkaar gaan.
Houd bij de manier waarop jullie het gesprek voeren
altijd rekening met de leeftijd van de kinderen!
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Vertel het samen. Jullie kinderen zien het dan als een boodschap
van hun ouders. Je laat merken dat jullie samen ouders blijven en
samen voor hen blijven zorgen. Bespreek van tevoren hoe jullie
de boodschap brengen en wie wat zal zeggen. Zorg ervoor dat je
elkaar niet tegenspreekt en dat er geen conflicten ontstaan. Het
gesprek draait om de kinderen. Er moet ruimte zijn voor hun
gevoelens en vragen.
Kies een plek waar de kinderen zich veilig voelen. Dit zal meestal
thuis zijn, bijvoorbeeld in de keuken of de woonkamer.
Neem de tijd voor het gesprek en kies een rustig moment. Vertel
het niet vlak voor het slapen gaan, want dan is er geen
mogelijkheid om er over te praten als daar behoefte aan is. Vertel
het bijvoorbeeld in het weekend, op een zaterdag- of
zondagochtend.
Wees duidelijk en draai er niet om hen. Als de kinderen iets
vragen waar jullie het antwoord (nog) niet op weten, geef dan aan
dat jullie het niet weten, maar daar snel op terug zullen komen. En
doe dat dan ook!
Belast de kinderen nooit met jullie oordeel over de andere ouder
of de reden van de scheiding.
Veel kinderen voelen zich schuldig over de scheiding van hun
ouders. Benadruk daarom altijd dat het niet aan de kinderen ligt
dat jullie uit elkaar gaan.
Het is goed om school zo snel mogelijk in te lichten nadat jullie het
aan de kinderen hebben verteld. De leerkracht heeft een
vertrouwensband met jullie kinderen en kan hen opvangen en
troosten. Ook kan de leerkracht eventuele gedragsveranderingen
dan in het juiste perspectief plaatsen en in de gaten houden.
 

Tips voor het paraplugesprek
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03 Vertel het familie en vrienden 

Wat de beste manier is, hangt natuurlijk van jullie
situatie af. Wat bij de ene familie goed werkt, kan bij de
andere familie juist voor extra spanning zorgen. Het
hangt er ook vanaf of bijvoorbeeld opa en oma ook
betrokken zijn bij het oppassen of dat ze wat verder
wonen en de kleinkinderen wat minder vaak zien. 

Denk na over wie het dichtst bij je staat en bij wie het
ook belangrijk is om het persoonlijk te vertellen. Je
partner vindt misschien andere personen belangrijk om
te informeren dan jij. Bespreek dit met elkaar en geef
elkaar hier ook de ruimte. Het is belangrijk om steun te
vinden bij familie en vrienden en bij wie dat goed voelt
kan voor ieder van jullie anders zijn. 

Je hoeft echt niet de hele familie persoonlijk te
informeren. De personen die het meest deel uitmaken
van jullie dagelijkse leven zijn het belangrijkst, daarna
doet de tamtam meestal zijn werk.  
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Vertel het hen persoonlijk en niet via appjes of een (algemene)
email. Het bericht van jullie scheiding zal ook bij hen zwaar
kunnen vallen en dan is een persoonlijk bericht wel zo prettig.  
Geef aan dat jullie geen conflict willen en dat jullie je best doen
om de scheiding goed te regelen en samen afspraken te maken.
Geef ook aan dat jullie dat zelf fijn vinden, maar het ook doen om
vooral het belang van de kinderen niet uit het oog te verliezen.  
Geef aan dat ze geen kant hoeven te kiezen, maar dat je hun
steun in deze emotionele tijd wel kan gebruiken.
Geef daarbij aan wat je van hen zou willen of wat je verwacht.
Vaak willen mensen wel helpen, maar weten ze niet goed hoe. 
Familie en vrienden zullen allerlei vragen hebben en op sommige
wil of kun je geen antwoord geven. Geef dat ook aan!
Het kan helpen als jullie vooraf samen bespreken wat jullie
antwoorden op de vraag waarom jullie uit elkaar gaan. Dan kun je
die boodschap ook duidelijk overbrengen naar je omgeving.  
Laat je niet meeslepen in alle goedbedoelde adviezen. Familie en
vrienden zijn met je begaan en willen je helpen. Hun adviezen en
tips zijn dus wat gekleurd. En het zal niet de eerste keer zijn dat
hierdoor juist conflicten ontstaan. Hoor de adviezen aan, maar
volg vooral jullie uitgestippelde koers. 
Soms is het voor familieleden en vrienden lastig dat ze geen kant
hoeven te kiezen. Ze willen zo graag laten zien dat ze achter je
staan dat ze zich soms negatief uitspreken over je partner. Geef
duidelijk aan dat je dat niet wilt. 

Tips voor inlichten familie en vrienden
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04 Oriëntatie: denk vast na over wat je belangrijk vindt 

Nu iedereen die het moet weten op de hoogte is van
jullie scheiding, is het goed om alvast eens na te
denken over wat er straks allemaal geregeld moet
worden.

Natuurlijk laten jullie je bijstaan door een advocaat of
mediator om de scheiding te regelen. Hij of zij helpt je
bij het op een rij zetten van alle zaken die geregeld
moeten worden. 

Voordat je echt begint met de scheidingsprocedure kun
je al wel voor jezelf nagaan wat er geregeld moet
worden en wat voor jou belangrijk is. Denk aan jullie
kinderen: de omgang, de opvoeding, alimentatie? 

Wil je in de woning blijven of heb je iets anders op het
oog? Kun je dat ook betalen? Heb je een onderneming?
Hoe wil je dat regelen? Hoe zit het met eventuele
schulden?

Straks zullen afspraken gemaakt moeten worden en
deze eerste oriëntatie laat je nadenken over hoe jij het
graag zou zien.
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05 Blijf gefocust op je doel

Als je de vorige stappen hebt gezet dan ben je goed op
weg naar een respectvolle scheiding. Je hebt dan
namelijk eigenlijk al besloten dat je zonder conflict uit
elkaar wil. 

Maar sinds je besloten hebt te willen scheiden, is er ook
veel gebeurd en rollen de emoties soms misschien wel
over elkaar heen. Weet dan dat dit normaal is. Een
scheiding doet natuurlijk iets met je. Je laat iets achter
en je weet nog niet hoe de toekomst er uit ziet. Hoe
zeker je ook bent, twijfel slaat toe. Die emoties doen
misschien gekke dingen met je waardoor je soms denkt
'laat ook allemaal maar' of 'ik met mijn goede gedrag:
bekijk het maar!' 

Het is dan goed om jezelf te herinneren aan waarom je
het op deze manier wilde doen. Je wilt geen ruzie, je zet
het belang van de kinderen voorop, de scheiding nu
goed regelen en samen afspraken maken betekent later
meer rust, omdat je geen discussies hoeft aan te gaan.
Of misschien is je doel wel een prettige afsluiting van
jullie relatie om een nieuwe toekomst te beginnen.

Houd in gedachten wat je wilt bereiken! 
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06 Zoek de juiste hulp 

Een scheiding kun je op meerdere manieren regelen. 
En je moet doen wat voor jou goed voelt. Je kan allebei
een advocaat zoeken of je zoekt samen een mediator.
De meeste mensen die in overleg de scheiding willen
regelen, kiezen voor een erkende mediator met
specialisatie scheiding. 

Hoe goed jullie voornemen ook is en hoe goed jullie ook
nog met elkaar omgaan, het valt niet altijd mee om aan
te geven wat je wilt en daarbij ook nog eens rekening
proberen te houden met je partner. Dus een beetje hulp
is welkom. 

Door begeleiding van een mediator kunnen jullie samen
duidelijke, eerlijke en weloverwogen afspraken maken
waarbij jullie beiden een goed gevoel hebben! Je krijgt
een goed overzicht van alle financiële, fiscale en
juridische gevolgen van de scheiding en tegelijkertijd is
er alle ruimte om jullie zorgen en wensen te bespreken.
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Welke keuze? 

Als je de stappen hebt gelezen en hopelijk ook hebt gezet (of gaat
zetten), dan is het nu tijd om te kiezen door wie je jullie scheiding laat
begeleiden. 

Hoe zou het voor je zijn als?
De toekomst er niet meer zo onzeker uitziet, omdat je weet dat de
scheiding is geregeld en dat je precies weet hoe het er financieel voor
staat. De scheiding is met zo min mogelijk impact voor de kinderen
geregeld en ze kunnen zichzelf zijn bij beide ouders. 

Hoe zou het zijn als je kan zeggen dat het is gelukt samen afspraken
te maken, waar jullie allebei blij mee zijn, en dat ook de kinderen de
scheiding een plekje hebben kunnen geven.

Dat is mogelijk als…
Jullie kiezen voor het scheidingstraject ‘van A tot Z’. Alles geregeld
van afspraken over de kinderen tot zorgen voor inschrijving van de
echtscheiding. Een traject met aandacht voor je emoties, omdat dit
uiteindelijk helpt om betere afspraken te maken met elkaar. Maar het
traject betekent ook tijd voor al je vragen over gevolgen van de
scheiding, zoals de omgang met de kinderen, wonen, financiën en het
pensioen. Indien nodig ondersteund door experts op een bepaald
gebied. Ook een gesprek met de kinderen kan onderdeel zijn van het
traject. Zo maken we de weg vrij voor een nieuw begin. Voor jullie
allebei.
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Ja, dat wil ik!

https://qua-mediation.nl/contact/


Scheiden

Begint

Nu 

D e  e e r s t e  s t a p p e n  z i j n  g e z e t

J u l l i e  w e t e n  n u  h o e  j u l l i e  h e t  w i l l e n  e n
z o e k e n  n a a r  i e m a n d  d i e  j u l l i e  b e g e l e i d t  b i j

d e  s c h e i d i n g s p r o c e d u r e .  

Neem contact op
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