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In deze bijdrage wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste onderzoeksresultaten uit
het promotieonderzoek van Simon de Bruijn naar de
effectiviteit van ouderschapsplannen en bemiddeling bij scheiding.
Scheiding is al lang niet meer ongebruikelijk. Ongeveer 30 à
40% van de getrouwde stellen gaat uiteindelijk scheiden3 en
dit percentage ligt hoger onder samenwonende stellen.4 Als
gevolg daarvan maakten ongeveer 33.000 kinderen in 2017
een echtscheiding van hun ouders mee.5 Deze kinderen blijken het gemiddeld genomen minder goed te doen dan kinderen wiens ouders bij elkaar zijn, zoals bijvoorbeeld blijkt
uit hun minder goede schoolprestaties en lager sociaalemotioneel welzijn.6 Het Nederlandse overheidsbeleid is er
dan ook op gericht om de negatieve gevolgen van scheiding
voor kinderen te verzachten. Eén van de maatregelen die
in de afgelopen decennia vaak ter sprake is gekomen in de
politiek, is het verplicht stellen van scheidingsbemiddeling.
Een andere maatregel is om ouders te verplichten om een
ouderschapsplan op te stellen, met daarin hun afspraken
over de kinderen. In tegenstelling tot scheidingsbemiddeling, zijn ouderschapsplannen sinds een nieuwe wet in 2009
verplicht gesteld voor ouders die gezamenlijk gezag uitoefenen.7 Net zoals verplichte scheidingbemiddeling controversieel is omdat het een ‘contradictio in terminis’ zou
zijn, heeft ook het verplichte ouderschapsplan geleid tot
kritiek. Zo zou een ouderschapsplan juist tot meer conflict
en juridische procedures kunnen leiden.8
In 2012/2013 is op de Universiteit Utrecht in samenwerking
met het Centraal Bureau voor de Statistiek een grootschalige enquête onder gescheiden ouders gestart naar de ef-
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fectiviteit van ouderschapsplannen en bemiddeling.9 Uniek
aan dit onderzoek is dat: (a) voormalig getrouwde ouders
én voormalig samenwonende ouders zijn ondervraagd; (b)
zowel ouders die voor als ouders die na de nieuwe wet zijn
gescheiden hebben meegedaan; en (c) er zowel naar procedurele uitkomsten (bijvoorbeeld of en hoeveel afspraken
zijn vastgelegd) als familie- en kind uitkomsten (bijvoorbeeld conflict tussen ouders, welzijn kind) is gevraagd. In
zijn promotieonderzoek heeft Simon de Bruijn deze gegevens geanalyseerd met de vraag of ouderschapsplannen en
bemiddeling werken.10
De verplichting tot ouderschapsplannen bleek maar in beperkte mate effectief volgens het onderzoek van De Bruijn.
Ja, de wettelijke verplichting tot ouderschapsplannen heeft
ertoe geleid dat méér voormalig gehuwde ouders hun afspraken over de kinderen schriftelijk vastleggen na de introductie van de wet dan daarvoor. Slechts een klein percentage van de ouders die na 2009 zijn gescheiden heeft geen
ouderschapsplan (9%). Ook blijken de afspraken van ouders
die na de introductie van de wet zijn gescheiden uitgebreider te zijn.11 Maar dit betreft vooral procedurele uitkomsten
die rechtstreeks voortvloeien uit wettelijke vereisten. En
het gaat hier dan ook nog om de groep van voormalig gehuwde ouders voor wie de wettelijke vereisten afdwingbaar
zijn omdat ze via de rechter moeten scheiden. Als gekeken
wordt naar voormalig ongehuwd samenwonenden en andere uitkomsten dan rijst een ander beeld. Onder voormalig
samenwonende ouders die na 2009 uit elkaar gingen blijkt
ongeveer de helft een ouderschapsplan te hebben opgesteld.12 Ook al is een ouderschapsplan ook voor deze groep
verplicht, een aanzienlijk deel blijkt slechts mondelinge
afspraken te maken (bijna een kwart) of helemaal geen afspraken te maken (ongeveer een achtste). Dat maar de helft
zich aan de wettelijke verplichting houdt, is waarschijnlijk
te wijten aan het feit dat samenwoners niet via de rechter
hoeven te scheiden en geen advocaat hoeven in te schakelen
om de scheiding aan te vragen. We zien wel dat het percentage dat een ouderschapsplan opstelt hoger is als voormalig
samenwonende ouders een advocaat of bemiddelaar hebben ingeschakeld.
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De beperkte effectiviteit van verplichte ouderschapsplannen blijkt ook uit het geringe effect op familie- en kind uitkomsten. De gedachte achter de nieuwe wet was dat ouders
niet alleen vaker en uitgebreidere afspraken zouden maken,
maar ook dat ouders elkaar beter zouden informeren over
de kinderen – afspraken op dit punt vallen zelfs onder de
wettelijke eisen aan een ouderschapsplan – en dat er minder conflict zou zijn tussen ouders omdat ze afspraken hebben doordacht en vastgelegd. Uiteindelijk zou dit moeten
leiden tot betere uitkomsten voor kinderen. De Bruijn en
collega’s laten echter zien dat er nauwelijks verschillen zijn
qua ouderlijk conflict, mate van contact tussen ouders en
het welzijn van kinderen tussen de groep ouders die een jaar
voor de wet van 2009 zijn gescheiden en de groep die daarna gescheiden is.13 ,14 Ook de uitgebreidheid van het ouderschapsplan maakt weinig uit voor het welzijn van kinderen.

dat ouders het opstellen van een ouderschapsplan zien als
formaliteit en een standaardformulier invullen (bijv. van internet). Ook bij bemiddeling zien we alleen voor specifieke
en kleine groepen een effect en is voorzichtigheid geboden
om hier vergaande conclusies aan te verbinden, zeker als
bemiddeling een verplicht karakter zou krijgen. Wel geven
de resultaten van De Bruijn’s onderzoek aanleiding om aandacht te geven aan de groep samenwonende ouders die uit
elkaar gaat. Juist deze ouders maken vaak geen afspraken
of slechts mondelinge afspraken. De inzet van een professional, zoals een advocaat of bemiddelaar, lijkt voor deze
groep een manier om tot (schriftelijke) afspraken te komen
en het welzijn van kinderen te vergroten.

Is scheidingsbemiddeling dan wel effectief? Dat hangt ervan af. Van de voormalig getrouwde ouders heeft ongeveer
de helft gebruik gemaakt van scheidingsbemiddeling, maar
voor het welzijn van kinderen maakt het niet uit of er een
bemiddelaar is ingeschakeld. Dat ligt anders bij voormalig
samenwoners. Ongeveer een derde van deze groep heeft
aan scheidingsbemiddeling gedaan en kinderen lijken daarvan te profiteren.15 De vraag is of dit aan bemiddeling ligt of
aan het feit dat er dan een derde partij wordt ingeschakeld.
Immers, bij gehuwden zien we geen effect en dat kan komen
omdat gehuwde ouders altijd een derde partij (advocaat of
advocaat-bemiddelaar) moeten inschakelen om te kunnen scheiden. Bij samenwoners is dit niet het geval, dus de
groep zonder bemiddeling is waarschijnlijk een groep waar
überhaupt geen derde partij meekijkt. Verder blijkt dat kinderen van bemiddeling profiteren wanneer ouders door de
rechter of een andere juridische partij zijn doorverwezen
naar een bemiddelaar. Dit zijn doorgaans gevallen waarbij
sprake is van veel conflict. Enige voorzichtigheid is hier op
zijn plaats: de groep die doorverwezen wordt is klein en de
groep ouders die het advies tot scheidingsbemiddeling dan
ook nog opvolgt kan selectief zijn.16
Al met al lijken verplichte ouderschapsplannen niet het
effect te hebben gehad dat oorspronkelijk door de wetgever was beoogd. De angst van critici is echter ook niet
bewaarheid geworden. Verplichte ouderschapsplannen
blijken geen negatieve maar ook geen positieve effecten
te hebben. Overeenkomstig eerdere bevindingen17 zien we
dat er feitelijk weinig is veranderd sinds 2009. Dit kan, zoals al eerder is gesuggereerd18 ,19 , komen omdat ook voor
2009 vaak al schriftelijke afspraken werden gemaakt of om-
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