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Plusouderschap: de context
• Grote meerderheid gescheiden ouders ‘herpartnert’ snel
• ‘Sociaal’ ouderschap

• Co-ouderschap als norm
• Vervangouders worden ‘plusouders’
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Ouderschap in meervoud: kansen
• Nieuwe partners (plusouders) zijn dé opvoedingspartners van
gescheiden moeders en vaders
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• Nieuwe partners (plusouders) zijn dé opvoedingspartners van
gescheiden moeders en vaders
• Kinderen hebben vaak een goede band met plusouders, ook al zijn ze
geen genetische nakomelingen
=> Plusouders zijn additionele socialisatiefiguren in het leven van
kinderen: intergenerationele solidariteit (resources & care) en sociale
mobiliteit

Ouderschap in meervoud: bedreigingen
• Confrontatie van verschillende gezins’culturen’
• Complexe intergenerationele overdracht van
resources & solidariteit
• Risico op rol-ambiguïteit
• Meerdere rollen door zelfde ouder
• Meerdere ouders
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Ouderschap in meervoud: hulpbronnen
• Gebruik opvoedings-/gezinsondersteunende diensten is heel beperkt
• Eén op twee ouders die geen hulp zocht, heeft onvervulde
behoefte/nood
• Structurele drempels
• Prijs
• Onduidelijkheid/onbekendheid/… aanbod, ook van grote ‘spelers’
• Lange wachtlijsten
“Je bent dan zeer emotioneel en dan al die
praktische beslommeringen… Als je
dan nog moet zitten graven naar juiste informatie of
moet wachten op een afspraak die na weken pas kan
doorgaan, wat het geval is bij vele instellingen... De
drempel zou veel lager moeten liggen.
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Ouderschap in meervoud: hulpbronnen
Eigenlijk blijft scheiden
zowat in een
taboesfeer. Je gaat uit
elkaar en niemand
moet het weten. Je wil
zoveel mogelijk zelf
oplossen onderling.

• Attitudegerelateerde drempels
• Denken dat de problemen vanzelf zullen overgaan
• De problemen zelf willen oplossen

• Sociale ongelijkheden in hulpbronnen & copingstrategieën
• Ouders vragende partij voor concrete tips & info
• Nood aan sociaal contact en uitwisseling met ouders in een
gelijkaardige situatie
Op de school van de jongens was er op
hetzelfde moment als mij ook toevallig een
mama aan het scheiden. Met haar heb ik
veel gesproken. Zo van: hoe gaat het met
jou, wat doe je nu zo, hoe pak je dat aan?

Conclusie: plusouderschap biedt kansen
• Twee-oudermodel versus meervoudig ouderschap (multiparentalité)
• Nieuwsamengestelde gezinnen nog steeds ‘incomplete institution’
• Verschillende discours rond sociaal ouderschap naargelang:
• Context van het ouderschap: binnen versus buiten huwelijk, heteroseksuele versus
homoseksuele koppels (mee-ouderschap), donorkinderen, adoptiekinderen,
draagmoeders, pleeggezinnen, …
• Het maatschappelijk domein: erfrecht, sociaal statuut, familierecht, …

• Toekomstig OZ: welke uitdagingen ervaren professionals die werken met
gezinnen door diverse vormen van sociaal ouderschap?
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Conclusie: plusouderschap kent uitdagingen
• Nood aan toegankelijke ondersteuning

• Betrouwbaar, Bereikbaar, Bruikbaarheid, Betaalbaar, Bekend, Beschikbaar,
Begrijpbaar

• In ontwikkeling: ‘koffer’ voor gezinnen tijdens en na relatiebreuk & nieuwe
partnerrelatie
• Wat?

• Wegwijs doorheen bestaande aanbod aan diensten, hulpverlening, informatie, bronnen, …
• Toegankelijke taal
• Reflectiekaarten, gespreksmethodiek

• Hoe?

• Modulair: voor professionals, ouders, kinderen/jongeren (grootouders, sociaal netwerk)
• Beschikbaar via bibliotheken en organisaties & diensten die werken met gezinnen

…

Wat mag volgens u niet
ontbreken in onze koffer voor
nieuw samengestelde gezinnen?

Mail jouw ideeën naar sofie.vanassche@arteveldehs.be!

