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Inleiding

De vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediatoren (de vFAS) is de 

grootste specialisatievereniging van familierechtadvocaten. Zij hebben de Dag van de 

Scheiding in het leven geroepen waarop aandacht wordt gevraagd voor de persoonlijke en 

maatschappelijke impact die een scheiding heeft en voor het belang van het inzetten van 

specialisten bij de afwikkeling hiervan.

De Dag van de Scheiding vindt dit jaar op 9 september 2022 plaats en staat in het thema van 

het samengestelde gezin, waar dit onderzoek over gaat. Het aantal samengestelde gezinnen 

groeit. Tegelijkertijd gaat twee derde van de samengestelde gezinnen binnen vijf jaar weer uit 

elkaar (Bron: CBS, 2020).

Om inzicht te krijgen in de stand van zaken binnen het samengestelde gezin (o.a. de band met 

de kinderen, financiën en zorgtaken) heeft Kantar Public een onderzoek uitgevoerd onder ruim 

600 personen die ouder zijn in een samengesteld gezin.

In het onderzoek zijn personen ondervraagd die één van de ouders zijn in een samengesteld 

gezin. We definiëren een samengesteld gezin als een gezin dat bestaat uit twee partners die 

thuiswonende kinderen hebben uit een vorige relatie. Het kan zijn dat beide partners kinderen 

hebben. Maar ook dat een van de partners kinderen heeft.
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Conclusie en 
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Conclusie

▪ De fysieke afstand tussen de twee ex-partners en de onderlinge afspraken over 

zorgtaken en financiën spelen een belangrijke rol in de slagingskans van het 

nieuwe gezin.

▪ Niet alle samengestelde gezinnen hebben een positieve start: een kwart 

vindt/vond het een lastig/moeizaam proces. Respondenten die in de afgelopen 5 

jaar een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan de het nog steeds 

een lastig proces te vinden.

▪ Eén op de vijf gezinnen is na een aantal jaren nog steeds niet hecht of zelfs 

minder hecht geworden. Voor bijna de helft (48%) van de respondenten heeft 

het even geduurd voordat het samengestelde gezin hechtheid kreeg.

▪ De helft van de respondenten heeft een ‘plezierige’ relatie met hun 

stiefkind(eren). Bij acht op de tien respondenten kunnen de kinderen goed met 

elkaar overweg. 

▪ Partners in samengestelde gezinnen leven een stuk vaker ongehuwd samen 

dan met hun ex-partner (65%). 30% van hen heeft geen samenlevingscontract. 

Als zij uit elkaar gaan, is de kans op meer problemen een stuk groter, omdat zij 

niets geregeld hebben.

▪ Bij een derde van de samengestelde gezinnen worden de kosten van de 

kinderen van de respondent volledig door de respondent en de nieuwe 

partner betaald. Opvallend is dat in bijna de helft van de gevallen (44%) de 

ex-partner helemaal niet mee betaalt aan de kosten van het eigen kind.

▪ Een derde heeft in onderling overleg nieuwe financiële regelingen en 

zorgtaken geregeld. Bij een even groot deel zijn de financiën met tussenkomst 

van een derde persoon (mediator, advocaat, rechter) vastgesteld. Naarmate 

de vorming van het samengestelde gezin langer geleden is (meer dan 5 jaar), 

zijn financiële zaken beter geregeld.

▪ Co-ouderschap komt relatief weinig voor bij deze groep (25%). In 29% van de 

gevallen wordt er niet met de ex-partner overlegd over zaken als bijvoorbeeld 

schoolkeuze en opvang. Dat blijkt ook niet altijd mogelijk, omdat bij 17% van 

de ondervraagden de ex-partner volledig uit beeld is of is overleden. Wat ook 

opvalt is dat 62% van de kinderen niet betrokken wordt bij belangrijke 

beslissingen binnen het gezin.
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Samenvatting (1)

Stand van zaken samengestelde gezinnen

Vier op de tien respondenten geven aan dat er een stiefvader aanwezig is in het 

gezin. Bij 29% is er alleen een stiefmoeder aanwezig en in ruim een kwart van de 

gezinnen is zowel een stiefmoeder als een stiefvader. De samengestelde gezinnen 

zijn gemiddeld 7 jaar geleden, in 2015, ontstaan.

Bij 38% van de respondenten zijn er 2 kinderen in het samengestelde gezin. De 

gemiddelde leeftijd van de kinderen is 13 jaar en ruim driekwart is nog 

thuiswonend. Bijna de helft van de kinderen is van een ex-partner. Bij bijna een 

kwart wonen de kinderen alleen bij de respondent en partner, aangezien de ex-

partner overleden of uit beeld is. Bij een kwart van de respondenten wonen de 

kinderen evenveel bij de respondent als bij de ex-partner. De woonsituatie van de 

kinderen van de partner verschilt onder de respondenten. Hier is geen eenduidig 

beeld te zien. Bij een op de zes wonen de kinderen van de partner alleen bij de 

respondent en partner. De ex-partner woont in bijna een kwart van de gevallen op 

meer dan 30 kilometer.

Zes op de tien respondenten waren getrouwd met een ex-partner, terwijl maar 35% 

getrouwd is met hun huidige partner en 30% samenwoont zonder 

samenlevingscontract. Vergeleken met het (vorige) gezin met de ex-partner, wordt 

in een samengesteld gezin minder vaak getrouwd en is er vaker sprake van 

samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst. 5% had niets op papier 

geregeld of woonde niet samen met ex-partner.

Opvallend is dat in ruim een kwart van de gezinnen sprake is van eenhoofdig 

gezag over de kinderen van de respondent. Bij 73% hebben zowel de respondent 

als de ex-partner het ouderlijk gezag. De meerderheid van de respondenten geeft 

aan geen alimentatie te betalen of te ontvangen. Respondenten waarvan de ex-

partner niet meer in beeld is, hebben vaker alleen (of samen met hun nieuwe 

partner) het ouderlijk gezag over de kinderen van de respondent.

Band met kinderen van partner

De helft van de respondenten heeft een ‘plezierige’ relatie met hun 

stiefkind(eren). Twee derde geeft aan dat de band met de eigen kinderen 

hechter is. In ruim een op de tien gezinnen is de relatie afstandelijk, 

ongemakkelijk en gespannen. Bij 7% zelfs vervelend en ergerlijk. 19% kiest 

alleen negatieve termen om de relatie te beschrijven, 66% alleen positieve 

termen. Bij 48% van de respondenten heeft het wel even geduurd voordat het 

samengestelde gezin als hecht werd ervaren. Ruim een derde van hen geeft 

aan dat het tussen 6 maanden en een jaar heeft geduurd. Voor drie op de tien 

respondenten is het samengestelde gezin altijd hecht geweest. Bij een op de vijf 

is het gezin nog (steeds) niet hecht of juist minder hecht geworden.

De meerderheid heeft zo nu en dan conflicten binnen het gezin. Binnen 7% van 

de gezinnen is dat zelfs best wel vaak. Bij ruim een derde vinden deze vooral 

plaats tussen de respondent en hun partner. 

Meer dan de helft van de respondenten vindt dat de kinderen uit hun 

samengestelde gezinnen elkaar echt als broers en zussen zien. In een op de 

tien gezinnen hebben de kinderen geen hechte of zelfs een slechte band met 

elkaar.

Meer dan de helft gebruikt voornamen binnen het gezin. Bij acht op de tien 

respondenten kunnen de kinderen ook goed met elkaar overweg. Bij de 

respondenten waar dit niet goed gaat (12%), geeft 35% aan dat daardoor de 

relatie met de partner onder druk is komen te staan.
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Samenvatting (2)

Financiën en zorgtaken

Voor ongeveer de helft van de respondenten is er niks veranderd in de zorgtaken 

en de financiën tussen de respondenten en hun ex-partner. Wanneer er wel iets in 

de financiën veranderde, was dat vooral de aanpassing van kinderalimentatie (al 

dan niet met tussenkomst van een rechter).

In bijna de helft van de gevallen betaalt de ex-partner helemaal niet mee als het 

gaat om de kosten voor zijn/haar kinderen in het samengestelde gezin. Bij een 

derde van de respondenten worden de kosten voor de kinderen van de respondent 

volledig door de respondent en de nieuwe partner betaald.

Ongeveer drie op de tien respondenten hebben de financiën met tussenkomst van 

een derde persoon (mediator, advocaat, rechter) geregeld. Een ongeveer even 

groot aandeel heeft de veranderingen in financiële regelingen en zorgtaken in 

overleg met hun ex-partner gedaan.

Bij de meerderheid dragen de respondenten en partners enigszins of volledig bij 

aan de kosten van andermans kinderen en wordt er geen onderscheid gemaakt 

tussen de kinderen van de respondent en van de nieuwe partner. In 29% van de 

gezinnen wordt er niet overlegd met de ex-partner over zaken als bijvoorbeeld 

school en opvang. Meer dan de helft geeft aan dat over dat soort zaken wordt 

overlegd met de ex-partner.

Voor 46% is de vorming van het samengestelde gezin gegaan zoals de 

respondent het voor ogen had. Een kwart vindt/vond het een lastig/moeizaam 

proces, 2% heeft spijt en bij 4% heeft het niet goed uitgepakt. Bij het nemen van 

belangrijke beslissingen heeft 32% van de kinderen een stem. Twee derde van 

de kinderen wordt niet betrokken bij dit soort beslissingen. Vooral de respondent 

(82%) en de nieuwe partner (78%) hebben hierbij een stem.

Voor ongeveer een kwart is het nooit acceptabel dat de stiefouder papa of mama 

wordt genoemd. Voor ruim een derde is dat alleen acceptabel als de moeder of 

vader daar mee akkoord gaat en voor vier op de tien is het altijd acceptabel. 
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Een kwart van de respondenten heeft zelf kinderen uit een vorige relatie én heeft een partner 
met kinderen uit een vorige relatie. De rest van de respondenten is ongeveer gelijk verdeeld 
over de verschillende situaties.

13%

13%

15%

15%

18%

26%

Ik heb 1 of meer kinderen uit een vorige relatie, mijn partner heeft 1 of meer
kinderen uit een vorige relatie en we hebben samen ook 1 of meer kinderen

Ik heb 1 of meer kinderen uit een vorige relatie, mijn partner heeft geen kinderen
uit een vorige relatie, we hebben samen ook 1 of meer kinderen

Ik heb geen kinderen uit een vorige relatie, mijn partner heeft 1 of meer kinderen
uit een vorige relatie, we hebben samen ook 1 of meer kinderen

Ik heb geen kinderen uit een vorige relatie, mijn partner heeft 1 of meer kinderen
uit een vorige relatie en samen hebben we geen kinderen

Ik heb 1 of meer kinderen uit een vorige relatie, mijn partner heeft geen kinderen
uit een vorige relatie en samen hebben we geen kinderen

Ik heb 1 of meer kinderen uit een vorige relatie, mijn partner heeft 1 of meer
kinderen uit een vorige relatie, maar samen hebben we geen kinderen

Q001: Welke van onderstaande situaties is van toepassing op uw samengestelde gezin?| Basis: totale steekproef, n=621
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Vier op de tien respondenten geven aan dat er een stiefvader aanwezig is in het gezin, in ruim 
een kwart van de gezinnen is zowel een stiefmoeder als een stiefvader. De samengestelde 
gezinnen zijn gemiddeld 7 jaar geleden ontstaan

Bij 29% is er alleen een stiefmoeder aanwezig en bij 28% is zowel een 

stiefvader als een stiefmoeder aanwezig. 

De gemiddelde respondent is in 2015 met hun partner gaan samenwonen. 

De mediaan ligt op 2017. 

41%

29%

28%

1%

0%

Een stiefvader

Een stiefmoeder

Zowel een stiefmoeder
als een stiefvader

Twee stiefmoeders

Twee stiefvaders

Q002: Zijn er in uw samengestelde gezin:| Basis: totale steekproef, n=621

Q004: Kunt u aangeven in welk jaar u met uw partner bent gaan samenwonen waardoor u een samengesteld huishouden werd? | Basis: totale steekproef, n=621

1%

3%

14%

27%

44%

12%

1993-1998

1999-2004

2005-2010

2011-2016

2017-2022

Weet ik niet
meer
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Bij 38% van de respondenten zijn er 2 kinderen in het samengestelde gezin. Ruim vier op de 
tien kinderen zijn ouder dan 15 jaar en ruim driekwart is nog thuiswonend. Bijna de helft van 
de kinderen is van een ex-partner.

Aantal kinderen

(gemiddelde: 2-3 kinderen

Q003: Kunt u per kind aangeven wat de leeftijd is, of het kind thuiswonend is en of het kind van u en uw nieuwe partner is, van u en uw ex-partner of van uw nieuwe partner en zijn/haar ex-partner is? | 

Basis: aantal kinderen, n=572; Leeftijd kinderen, n=1.464; Uit- of thuiswonend, n=1.517; partner, n=1.047

18%

38%

25%

12%

5%

2%

1 kind

2 kinderen

3 kinderen

4 kinderen

5 kinderen

6 kinderen

10%

19%

28%

42%

< 5 jaar

5-10 jaar

10-15 jaar

>15 jaar

19%

48%

33%

Kind met nieuwe
partner

Kind met ex-
partner

Kind van nieuwe
partner

Leeftijd kinderen

(gemiddelde: 13 jaar) Thuiswonend Partner

77%

23%

Thuiswonend Uitwonend
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Bij bijna een kwart wonen de kinderen alleen bij de respondent en partner, aangezien de ex-
partner overleden of uit beeld is. Bij een kwart wonen de kinderen van de respondent evenveel 
bij de respondent zelf als bij de ex-partner. Deze respondenten wonen ook significant vaker op 
‘slechts’ 1-5 kilometer van de ex-partner vandaan. 
Waar wonen uw kinderen doorgaans (waar zijn ze de meeste tijd)? Hoeveel kilometer woont uw ex-partner bij u vandaan? 

33%

24%

22%

14%

7%

Ze zijn meer bij ons
dan bij mijn ex-partner

Ze wonen ongeveer
evenveel bij ons als

bij mijn ex-partner

Ze wonen alleen bij
ons, mijn ex-partner is

uit beeld/overleden

Ze zijn meer bij mijn
ex-partner dan bij ons

Anders, namelijk

Q005: Waar wonen uw kinderen doorgaans (waar zijn ze de meeste tijd)?| Basis: respondenten met kinderen, n=433

Q006: Hoeveel kilometer woont uw ex-partner bij u vandaan? | Basis: respondenten waarvan de kinderen ook bij de ex-partner wonen, n=337

34%

22%

16%

9%

19%

1-5 km

5-10 km

11-20 km

21-30 km

> 30 km
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De woonsituatie van de kinderen van de partner verschilt onder de respondenten. Ook hier 
wonen kinderen significant vaker evenveel bij beide ouders wanneer er 1-5 km tussen de 
woningen ligt. Bij een op de zes wonen de kinderen van de partner alleen bij de respondent en 
partner. De ex-partner woont in bijna een kwart van de gevallen op meer dan 30 kilometer
Waar wonen de kinderen van uw partner doorgaans (waar zijn ze de 

meeste tijd)?

Hoeveel kilometer woont de ex-partner van uw nieuwe partner bij u 

vandaan? 

25%

24%

21%

16%

14%

Ze zijn meer bij de ex-
partner dan bij ons

Ze zijn meer bij ons dan bij
de ex-partner

Ze wonen ongeveer
evenveel bij ons als bij de

ex-partner

Ze wonen alleen bij ons, de
ex-partner is uit
beeld/overleden

Anders, namelijk

Q007: Waar wonen de kinderen van uw partner doorgaans (waar zijn ze de meeste tijd)? | Basis: respondenten waarvan de partner kinderen heeft, n=428

Q008: Hoeveel kilometer woont de ex-partner van uw nieuwe partner bij u vandaan? | Basis: respondenten waarde kinderen van de partner ook bij de ex-partner wonen, n=300

31%

23%

15%

8%

23%

1-5 km

6-10 km

11-20 km

21-30 km

> 30 km
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Zes op de tien waren getrouwd met een ex-partner, terwijl maar 35% getrouwd is met hun huidige partner 
en 30% samenwoont zonder samenlevingscontract. Vergeleken met het gezin met de ex-partner, wordt in 
een samengesteld gezin minder vaak getrouwd en is er vaker sprake van samenwonen zonder 
samenlevingsovereenkomst. 5% had niets op papier geregeld of woonde niet samen met ex-partner

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of een 

samenlevingsovereenkomst met uw huidige partner?

Was u met uw ex-partner getrouwd, had u een geregistreerd partnerschap 

of een samenlevingsovereenkomst?

35%

30%

16%

12%

7%

Getrouwd

Samenwonend zonder
samenlevingsovereenkomst

Samenwonend met
samenlevingsovereenkomst

Geregistreerd partnerschap

anders, namelijk

Q010: Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst met uw huidige partner? | Basis: totale steekproef, n=621

Q011: Was u met uw ex-partner getrouwd, had u een geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst? | Basis: respondenten met kinderen, n=433

61%

18%

10%

6%

5%

Getrouwd

Samenwonend zonder
samenlevingsovereenkomst

Samenwonend met
samenlevingsovereenkomst

Geregistreerd partnerschap

anders, namelijk
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Opvallend is dat in ruim een kwart van de gezinnen sprake is van eenhoofdig gezag over de 
kinderen van de respondent. Bij 73% hebben zowel de respondent als de ex-partner het 
ouderlijk gezag. De meerderheid van de respondenten geeft aan geen alimentatie te betalen of 
te ontvangen.

Kunt u aangeven of u alimentatie ontvangt of betaalt? Hoe is het ouderlijk gezag over uw kinderen geregeld?

21%

4%

19%

4%

3%

54%

Ik ontvang
kinderalimentatie

Ik ontvang
partneralimentatie

Ik betaal kinderalimentatie

Ik betaal
partneralimentatie

Geen antwoord

Geen van deze

Q009: Kunt u aangeven of u alimentatie ontvangt of betaalt? | Basis: totale steekproef, n=621

Q012: Hoe is het ouderlijk gezag over uw kinderen geregeld? | Basis: respondenten met kinderen, n=433

73%

17%

4%

6%

Zowel mijn ex-partner
als ik hebben

ouderlijk gezag

Alleen ik heb ouderlijk
gezag

Alleen mijn ex-partner
heeft ouderlijk gezag

Mijn nieuwe partner
en ik hebben het

ouderlijk gezag over
mijn kinderen
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De helft van de respondenten heeft een ‘plezierige’ relatie met hun stiefkind(eren). Twee derde 
geeft aan dat de band met de eigen kinderen hechter is. In ruim een op de tien gezinnen is de 
relatie afstandelijk, ongemakkelijk en gespannen. Bij 7% zelfs vervelend en ergerlijk. 66% kiest 
alleen positieve termen om de relatie te beschrijven, 19% alleen negatieve termen

50%

43%

28%

23%

13%

10%

9%

7%

4%

1%

8%

1%

3%

Plezierig

Harmonieus en liefdevol

Geïnteresseerd

Sterk

Afstandelijk

Ongemakkelijk en gespannen

Ambivalent, tweeslachtig

Vervelend, ergerlijk

Conflictueus, ruzie-achtig

Agressief

Anders, namelijk...

Weet niet

Geen van deze

Welke van de onderstaande termen beschrijven de relatie die u heeft 

met uw stiefkind(eren) het beste? 
Kunt u aangeven in hoeverre de band met de kinderen van uw partner 

anders is dan die met uw eigen kinderen? 

“Geen contact meer mee helaas’’

‘’De ene keer heel gezellig en de andere keer moeilijk’’

‘’Soms moeizaam en afstandelijk maar meestal harmonieus”

“Stiefkind is uitwonend”

Q014: Welke van de onderstaande termen beschrijven de relatie die u heeft met uw stiefkind(eren) het beste? | Basis: respondenten waarvan de partner kinderen heeft, n=428

Q015: Kunt u aangeven in hoeverre de band met de kinderen van uw partner anders is dan die met uw eigen kinderen? | Basis: respondenten waarbij de respondent en partner kinderen hebben, n=333

67%

2%

26%

4%

De band met mijn eigen
kind(eren) is hechter

De band met mijn
stiefkind(eren) is hechter

De band is gelijk

Weet niet
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Bij 48% van de respondenten heeft het wel even geduurd voordat het samengestelde gezin als 
hecht werd ervaren. Ruim een derde van hen geeft aan dat het tussen 6 maanden en een jaar 
heeft geduurd. Voor drie op de tien respondenten is het samengestelde gezin altijd hecht 
geweest. Bij een op de vijf is het gezin nog (steeds) niet hecht of juist minder hecht geworden

30%

36%

12%

7%

6%

6%

3%

Ja, dat is altijd al zo geweest

Ja, het was wel even wennen, maar dat
ging vrij snel goed

Ja, inmiddels wel, maar dat heeft wel
enige tijd geduurd

Eerst wel, maar dat is in de jaren steeds
minder geworden

Nee nog niet, dat heeft nog even tijd
nodig. We hebben er vertrouwen in dat

dat goed komt

Nee, wij zijn geen hecht gezin

weet niet

Ziet u uw samengestelde gezin als een hecht gezin? Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd? 

Q016: Ziet u uw samengestelde gezin als een hecht gezin?| Basis: totale steekproef, n=621

Q017: Hoe lang heeft dat ongeveer geduurd? | Basis: respondenten die een hecht gezin zijn geworden, n=298

10%

35%

22% 22%

10%

t/m 0,5 jaar 0,5 jaar t/m 1
jaar

1 jaar t/m 2
jaar

2 t/m 5 jaar 5 t/m 30 jaar
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De meerderheid heeft zo nu en dan conflicten binnen het gezin. Binnen 7% van de gezinnen is 
dat zelfs best wel vaak. Bij ruim een derde vinden deze vooral plaats tussen de respondent en 
partner. 
Zijn er binnen uw gezin wel eens conflicten? 

Tussen wie vinden deze conflicten het meeste 

plaats?

Kunt u beschrijven tussen wie het laatste conflict 

ging, waarover het ging en wat de uitkomst was? 

37%

21%

20%

18%

16%

16%

13%

13%

12%

3%

Tussen mij en mijn nieuwe
partner

Dat verschilt sterk

Tussen mijn partner en mijn
kinderen

Tussen mijn partner en zijn/haar
kinderen

Tussen mijn kinderen onderling

Tussen mij en mijn stiefkinderen

Tussen alle kinderen onderling

Tussen mij en mijn kinderen

Tussen de stiefkinderen
onderling

anders, namelijk...

7%

55%

38%

Ja, best wel vaak

Ja, zo nu en dan

Nee, nauwelijks of
nooit

Q022: Zijn er binnen uw gezin wel eens conflicten? | Basis: totale steekproef, n=621. Q023: Tussen wie vinden deze conflicten het meeste plaats? | Basis: respondenten waarbij weleens conflicten zijn 

binnen het gezin, n=383. Q024: Denkt u eens aan het laatste conflict in uw gezin. Kunt u beschrijven tussen wie dit ging, waarover het ging en wat de uitkomst was? | Basis: respondenten waarbij weleens 

conflicten zijn binnen het gezin, n=383

“Opvoeding van de kinderen’’

“Tussen ons als ouders en de kinderen over 

meehelpen met klusjes in en om het huis’’

“Mijn partner en zijn dochter. Het ging over iets wat 

bij haar moeder wel/niet mag en waar wij een 

andere mening over hebben.”

“Tussen mij en bonus dochter. Ging over 

pubergedrag”

“Tussen ouders en kinderen in verband met 

opruimen”

“Schermtijd van bonuskinderen. Zonder limiet 

zitten ze er de hele dag achter. De schermtijd is in 

het algemeen beperkt”
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Meer dan de helft van de respondenten vindt dat de kinderen uit hun gezinnen elkaar echt als 
broers en zussen zien. In één op de tien gezinnen hebben de kinderen geen hechte of zelfs een 
slechte band met elkaar. Meer dan de helft gebruikt voornamen binnen het gezin.

Kunt u aangeven welke uitspraak of uitspraken goed bij de kinderen uit uw 

samengestelde gezin passen? 

Welke van de onderstaande termen worden er wel eens in uw samengetelde 

gezin gebruikt?

54%

18%

15%

7%

7%

2%

5%

6%

Ze zien elkaar als echte broer(s) en/of
zus(sen)

Ze houden ietwat afstand maar
respecteren elkaar

Het zijn nieuwe vrienden/vriendinnen
geworden

Ze spannen samen als ze iets van ons 
gedaan willen krijgen en verder gaat ieder 

z’n eigen gang

Er is weinig liefde onderling maar wel
respect

Ze hebben een hekel aan elkaar en steken
dat niet onder stoelen of banken

Weet niet

Geen antwoord

Q018: Kunt u aangeven welke uitspraak of uitspraken goed bij de kinderen uit uw samengestelde gezin passen? | Basis: respondenten waarbij de respondent eigen kinderen heeft, n=416

Q019: Welke van de onderstaande termen worden er wel eens in uw samengetelde gezin gebruikt? | Basis: totale steekproef, n=621

53%

34%

32%

29%

9%

9%

6%

2%

1%

4%

2%

We gebruiken de voornamen

Vader/moeder of zoon/dochter

Bonusouder of bonuskind

Broer of zus

Stiefouder of stiefkind

Bonusbroer of bonuszus

Stiefbroer of stiefzus

Plusouder of pluskind

Plusbroer of pluszus

anders, namelijk...

weet niet
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Bij acht op de tien respondenten kunnen de kinderen goed met elkaar overweg. Bij de 
respondenten waar dit niet goed gaat (12%), geeft 35% aan dat daardoor de relatie met de 
partner onder druk is komen te staan. 

Kunnen uw kinderen en de kinderen van uw partner volgens u goed met 

elkaar overweg? Welk effect heeft dat op de relatie met uw partner?

46%

35%

8%

4%

8%

Ja, heel goed

Ja, tamelijk goed

Nee, niet zo goed

Nee, helemaal niet zo goed

Weet niet

Q020: Kunnen uw kinderen en de kinderen van uw partner volgens u goed met elkaar overweg? | Basis: respondenten waarbij de respondent en partner kinderen hebben, n=333. 

Q021: U geeft aan dat de kinderen van u en uw partner niet (zo) goed met elkaar overweg kunnen. Welk effect heeft dat op de relatie met uw partner? | Basis: respondenten waarbij de kinderen niet goed 

met elkaar overweg kunnen, n=40

35%

18%

15%

13%

3%

3%

3%

3%

15%

10%

Onze relatie is onder druk komen te staan.

Onze relatie is er beter op geworden

Als de kinderen van mijn partner er zijn, dan zorg ik
dat ik er zo min mogelijk ben en vice versa

We hebben besloten dat de kinderen om en om bij
ons zijn

Wij zijn in therapie gegaan

Mijn nieuwe partner is (tijdelijk) ergens anders gaan
wonen

Ik ben (tijdelijk) ergens anders gaan wonen

We staan op het punt om onze relatie te
beëindigen.

anders, namelijk...

Geen van deze
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Financiën en zorgtaken
4



De meerderheid is niet van mening dat ze wel eens worden uitgespeeld door de (stief)kinderen. 
Bij 24% gebeurt het wel eens en bij 4% gebeurt dat vaak

Heeft u (of uw ex-partner) wel eens het idee dat u door uw (stief)kinderen wordt uitgespeeld?

Q027: Heeft u (of uw ex-partner) wel eens het idee dat u door uw (stief)kinderen wordt uitgespeeld? | Basis: respondenten met kinderen, n=433

29%

34%

24%

4%

8%

Nee, er zijn duidelijke afspraken

Nee, dat maken we (nog) niet mee

Ja, dat gebeurt wel eens

Ja, dat gebeurt (heel) vaak

Weet niet
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Voor ongeveer de helft van de respondenten is er niks veranderd in de zorgtaken en de 
financiën tussen de respondenten en hun ex-partner. Wanneer er wel iets in de financiën 
veranderde, was dat vooral de aanpassing van kinderalimentatie (al dan niet met tussenkomst 
van een rechter)
Weet u nog - met de samenstelling van het nieuwe gezin - wat er allemaal 

veranderd is in de zorgregeling met betrekking tot de kinderen? 

Weet u nog - met de samenstelling van het nieuwe gezin - wat er allemaal 

veranderd is in de financiën tussen u en uw ex-partner?

Q028: Weet u nog - met de samenstelling van het nieuwe gezin - wat er allemaal veranderd is in de zorgregeling met betrekking tot de kinderen? | Basis: respondenten met kinderen, n=433

Q029: Weet u nog - met de samenstelling van het nieuwe gezin - wat er allemaal veranderd is in de financiën tussen u en uw ex-partner? | Basis: respondenten waarbij de ex-partner nog in beeld is, n=360

48%

11%

9%

6%

5%

1%

3%

6%

17%

Er is toen niks veranderd in de zorgtaken tussen mij
en mijn ex-partner

Ik en mijn ex-partner hebben in overleg een nieuw
ouderschapsplan voor onze kinderen opgesteld

Alleen de zorgregeling (de verdeling van zorgdagen
tussen mij en mijn ex-partner) is in overleg

aangepast

De zorgregeling is – met tussenkomst van een 
rechter – aangepast

Wij hebben nieuwe afspraken gemaakt over het
nemen van beslissingen over de kinderen: ook de

nieuwe partners spelen hierin een rol

Wij hebben speciaal voor het samengestelde gezin
een stief(ouder)plan opgesteld

Anders, namelijk..

Weet niet

N.v.t. Mijn ex-partner is overleden/uit beeld

49%

14%

11%

10%

8%

4%

2%

1%

4%

6%

Er is toen niks veranderd in de financiën tussen mij
en mijn ex-partner

De kinderalimentatie is in overleg aangepast

De kinderalimentatie is – met tussenkomst van een 
rechter – aangepast

Ik heb mijn testament herzien

De verdeling van de kosten van de kinderen, die wij
via een kinderrekening voldoen, is in overleg

aangepast

De partneralimentatie is in overleg aangepast

Ons beider testament is herzien

De partneralimentatie is – met tussenkomst van een 
rechter – aangepast

Anders, namelijk..

Weet niet
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In bijna de helft van de gevallen betaalt de ex-partner helemaal niet mee als het gaat om de 
kosten voor zijn/haar kinderen in het samengestelde gezin. Bij een derde worden de kosten 
volledig door de respondent en de nieuwe partner betaald 
Welke van de onderstaande beschrijvingen sluit het beste bij uw situatie aan 

als het gaat om de kosten voor uw kinderen in het samengestelde gezin?
U gaf aan dat er veranderingen waren in uw partner- en/of kinderalimentatie. 

Kunt u aangeven wat deze veranderingen voor u betekenen?

Q030: Welke van de onderstaande beschrijvingen sluit het beste bij uw situatie aan als het gaat om de kosten voor uw kinderen in het samengestelde gezin? | Basis: respondenten met kinderen, n=433

Q031: U gaf aan dat er veranderingen waren in uw partner- en/of kinderalimentatie. Kunt u aangeven wat deze veranderingen voor u betekenen? | Basis: respondenten waarbij er veranderingen in de 

alimentatie waren, n=102

34%

20%

10%

25%

1%

10%

De kosten worden volledig door mij en mijn
nieuwe partner betaald. Mijn ex-partner betaalt

hier niet aan mee

De kosten worden door zowel mijzelf als mijn
ex-partner betaald. Mijn nieuwe partner betaalt

hier niet aan mee

De kosten worden alleen door mijzelf betaald.
Zowel mijn ex-partner als mijn nieuwe partner

betalen hier niet aan mee

De kosten worden door zowel mijzelf, mijn
nieuwe partner als mijn ex-partner betaald

De kosten worden volledig door mijn ex-partner
betaald

Geen van deze

4%

22%

24%

25%

10%

4%

12%

De partneralimentatie die ik van mijn ex-partner
ontvang is verhoogd

De partneralimentatie die ik van mijn ex-partner
ontvang is verlaagd/stopgezet

De kinderalimentatie die ik van mijn ex-partner
ontvang is verhoogd

De kinderalimentatie die ik van mijn ex-partner
ontvang is verlaagd/stopgezet

anders, namelijk...

Weet niet

Geen antwoord
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Bij de meerderheid dragen de respondenten en partners bij aan de kosten van andermans 
kinderen. Een derde geeft minder per kind uit, maar ruim vier op de tien zeggen juist meer uit 
te geven per kind. 

8%

9%

31%

38%

20%

13%

17%

18%

19%

14%

12%

12%

53%

65%

40%

33%

Wij geven meer uit per kind, want we hebben meer financiële ruimte

Wij geven (gedwongen) minder per kind uit, omdat de totale kosten van het
samengesteld gezin zijn gestegen

Ik draag nu ook bij aan de kosten van mijn stiefkind(eren)

Mijn nieuwe partner draagt nu ook bij aan de kosten van mijn kinderen

Helemaal op mij van toepassing Enigszins op mij van toepassing Een beetje op mij van toepassing Niet op mij van toepassing

Q041: Kunt aangeven in hoeverre onderstaande situaties op u van toepassing zijn? | Basis: totale steekproef, n=621
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Bij 45% van de respondenten dragen de respondent en de nieuwe partner naar rato van 
inkomen bij in de kosten van alle kinderen. 

52%

25%

23%

10%

15%

20%

13%

14%

8%

16%

9%

15%

4%

11%

10%

28%

2%

5%

6%

18%

20%

23%

39%

15%

Mijn nieuwe partner wil niet meebetalen aan de kosten van de kinderen,
terwijl wij één huishouden hebben

Met zoveel onderhoudsplichtige ouders is het lastig vast te stellen wie wat
moet bijdragen

Mijn ex-partner wil minder bijdragen, omdat hij/zij vindt dat mijn nieuwe
partner ook kan bijdragen

Ik en mijn nieuwe partner dragen naar rato van inkomen bij in de kosten
van alle tot ons gezin behorende kinderen

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens

Mee eens Helemaal mee eens Weet niet/niet van toepassing

Q033: Kunt aangeven in hoeverre onderstaande situaties op u van toepassing zijn? | Basis: totale steekproef, n=621
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Ongeveer drie op de tien respondenten hebben de financiën met tussenkomst van een derde 
persoon (mediator, advocaat, rechter) geregeld. Een ongeveer even groot aandeel heeft de 
veranderingen in financiële regelingen en zorgtaken in overleg met hun ex-partner gedaan.

Q034: Veranderingen in financiële regelingen tussen u en uw ex-partner en veranderingen met betrekking tot zorgtaken kunnen grote impact hebben. Kunt u aangeven hoe die mogelijke veranderingen tot 

stand gekomen zijn? | Basis: respondenten met kinderen, n=433

29%

13%

9%

9%

6%

6%

29%

Dat hebben mijn ex-partner en ik in onderling overleg gedaan

Dat hebben mijn ex-partner en ik met behulp van een mediator
gedaan

Mijn ex-partner en ik hebben beiden een advocaat in de arm
genomen en wij hebben dit met hun hulp geregeld

Mijn ex-partner en ik kwamen er niet uit, de rechter heeft beslist

Op een andere manier namelijk....

Weet niet

Niet van toepassing
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In 29% van de gezinnen wordt er niet overlegd met de ex-partner over zaken als bijvoorbeeld 
school en opvang. Meer dan de helft geeft aan dat over dat soort zaken wordt overlegd met de 
ex-partner. Voor de meerderheid van de respondenten wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de kinderen van de respondent en van de nieuwe partner. 

5%

9%

22%

9%

10%

23%

9%

11%

14%

22%

35%

15%

30%

19%

5%

25%

16%

21%

In ons huishouden wordt geen onderscheid gemaakt tussen kinderen van mij en/of
van mijn nieuwe partner

Binnen het huis waar wij wonen, gelden onze regels. Voor andere zaken
(bijvoorbeeld school, opvang, en de sportvereniging) wordt overlegd met de ex-

partner

Samen met onze exen bepalen we de regels waar we ons in beide huizen aan
houden. We voeden het kind op conform de regels die met de andere ouder zijn

vastgesteld

Helemaal mee oneens Mee oneens Niet mee oneens, niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Weet niet/niet van toepassing

Q035: Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende uitspraken? | Basis: totale steekproef, n=621
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Voor 46% is de vorming van het samengestelde gezin gegaan zoals de respondent het voor 
ogen had. Een kwart vindt/vond het een lastig/moeizaam proces, 2% heeft spijt en bij 4% heeft 
het niet goed uitgepakt. Bij het nemen van belangrijke beslissingen heeft 32% van de kinderen 
een stem. Twee derde van de kinderen wordt niet betrokken bij dit soort beslissingen.

Hoe kijkt u terug op de vorming van het samengestelde gezin? 

Als er belangrijke beslissingen binnen het gezin moeten worden 

genomen, wie hebben daar dan allemaal een stem in? 

Q036: Hoe kijkt u terug op de vorming van het samengestelde gezin? Welk antwoord past het beste bij u? | Basis: totale steekproef, n=621

Q037: Als er belangrijke beslissingen binnen het gezin moeten worden genomen, wie hebben daar dan allemaal een stem in? | Basis: totale steekproef, n=621

46%

15%

15%

12%

4%

2%

6%

Het is gegaan zoals ik dat voor ogen
had en dat heeft goed uitgepakt

Ik heb er te makkelijk over gedacht
maar geen spijt

Het was een moeizaam proces
maar het is wel goed gekomen

Het is nog steeds een lastig proces

Het is gegaan zoals ik dat voor ogen
had en dat heeft niet goed uitgepakt

Ik heb spijt dat ik eraan begonnen
ben

Anders, namelijk...

82%

78%

32%

12%

9%

6%

Ik zelf

Mijn nieuwe partner

De kinderen

Mijn ex-partner

De ex-partner van mijn partner

anders, namelijk...
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Voor ongeveer een kwart is het nooit acceptabel dat de stiefouder papa of mama wordt 
genoemd. Voor ruim een derde is dat alleen acceptabel als de moeder of vader daar mee 
akkoord gaat en voor vier op de tien is het altijd acceptabel. 

40%

36%

24%

Ja, dat is altijd acceptabel

Dat is alleen acceptabel als de
moeder of vader daar expliciet

mee akkoord gaat

Nee, dat is nooit acceptabel

Vindt u het acceptabel dat de stiefouder papa of mama wordt genoemd? 
Welke uitdagingen bent u tegen gekomen bij de vorming van uw 

samengestelde gezin? 

‘’ Respect verdienen’’

‘’ Compleet verschillende manier van opvoeden en geld uitgeven’’

‘’ Elkaar leren kennen, regels bespreken, leren hoe overleg plaats vind met 

de moeder’’

“Plaatsbepaling binnen het gezin/acceptatie dat er 2 huizen met elk andere 

regels en afspraken zijn/uitspelen als ze hun zin wilde”

“Voldoende ruimte voor iedereen, niet te krampachtig de sfeer goed willen 

houden”

“Vooral de band met de stiefkinderen, die is toch anders dan met eigen 

kinderen”

“Acceptatie”

“Weerstand van de kinderen”

Q038: Vindt u het acceptabel dat de stiefouder papa of mama wordt genoemd? | Basis: totale steekproef, n=621

Q039: Welke uitdagingen bent u tegen gekomen bij de vorming van uw samengestelde gezin? | Basis: totale steekproef, n=621
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Verdieping
5



Inwoners van grote steden en randgemeenten wonen minder vaak dan gemiddeld op 1-5 

km afstand van hun ex-partner (17% vs. 34%). Inwoners van het noorden van Nederland 

wonen minder vaak dan gemiddeld op 6-10 km km afstand van hun ex-partner (7% vs. 

22%). 

Inwoners van grote steden en randgemeenten ontvangen vaker dan gemiddeld 

partneralimentatie (9% vs. 4%) en betalen vaker dan gemiddeld kinderalimentatie (32% 

vs. 19%). Inwoners van het noorden van Nederland betalen vaker dan gemiddeld 

partneralimentatie (9% vs. 4%). Let op die 9% zijn slechts 6-7 respondenten.

Inwoners van het noorden geven vaker dan gemiddeld aan dat alleen hun ex-partner het 

ouderlijk gezag heeft (14%% vs. 4%). 

Inwoners van het noorden beschrijven hun relatie met de stiefkinderen vaker dan 

gemiddeld als agressief (4% vs. 1%). Let op die 4% zijn slechts 3 respondenten.

Inwoners van het noorden geven minder vaak dan gemiddeld aan dat de kinderen elkaar 

als echte broer of zus zien (40% vs. 54%). Toch geven ze vaker dan gemiddeld aan dat er 

geen onderscheid wordt gemaakt tussen hun eigen kinderen en die van de nieuwe partner 

(28% vs. 14%). 

Inwoners van het westen van Nederland geven vaker dan gemiddeld aan dat ze niet 

bijdragen aan de kosten van hun stiefkinderen (51% vs. 40%). Inwoners van grote steden 

en randgemeenten geven vaker dan gemiddeld aan enigszins bij te dragen aan de kosten 

van hun stiefkinderen (33% vs. 17%), maar ook dat hun nieuwe partner niet wil 

meebetalen aan de kosten van hun kinderen (14% vs. 6%). Zij vinden het ook vaker dan 

gemiddeld lastig vast te stellen wie wat moet bijdragen met zoveel onderhoudsplichtige 

ouders (28% vs. 16%). 

Mannen geven significant vaker aan dat de kinderen ongeveer evenveel bij hun als bij hun 

ex-partner zijn (37% vs. 17%) of meer bij hun ex-partner zijn dan bij hun (33% vs. 4%) dan 

vrouwen. Vrouwen zeggen vaker dat kinderen meer bij hun wonen dan bij hun ex-partner 

(41% vs. 18%) of dat ze alleen bij hun wonen (30% vs. 7%). 

Mannen beschrijven de relatie met hun stiefkinderen vaker als harmonieus en liefdevol 

(50% vs. 39%) en sterk (30% vs. 19%). Vrouwen noemen de relatie vaker ongemakkelijk 

en gespannen (12% vs. 5%) en vervelend/ergerlijk (9% vs. 4%).

Vrouwen geven vaker aan dan mannen dat de band met eigen kinderen hechter is (76% 

vs. 54%) en mannen geven vaker aan dat de band gelijk is (41% vs. 16%). 

Vrouwen zeggen vaker dat er nog tijd nodig is voordat het samengestelde gezin hecht is 

(8% vs. 3%) of dat ze geen hecht gezin zijn (8% vs. 3%). 

Mannen zegen vaker dat de kinderen in het samengestelde gezin vrienden/vriendinnen 

zijn geworden (20% vs. 12%) en dat hun kinderen en de kinderen van hun partner goed 

met elkaar overweg kunnen (86% vs. 76%)

Vrouwen zeggen vaker dat ze (heel) vaak het idee hebben dat ze door hun (stief)kinderen 

worden uitgespeeld (6% vs. 1%). 

Mannen zeggen vaker dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen eigen en 

stiefkinderen (60% vs. 47%). Mannen geven ook vaker aan samen met hun ex de regels 

te bepalen waar ze zich in beide huizen aan moeten houden (26% vs. 17%). 

Mannen vinden het vaker altijd acceptabel dat de stiefouder papa of mama genoemd 

wordt (46% vs. 37%). 

Verschillen Geslacht en Regio

Q005, Q014, Q015, Q018, Q020, Q027, Q035, Q038

Man vs. Vrouw Gemiddelde vs. Grote steden/randgemeenten, Noord, Oost, Zuid, West

Q006, Q009, Q012, Q014, Q018, Q041, Q033, Q035 
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Respondenten waarvan de ex-partner nog wel in beeld is geven vaker aan 

kinderalimentatie te betalen (28% vs. 3%). 

Respondenten waarvan de ex-partner niet meer in beeld is, zijn vaker getrouwd met hun 

huidige partner (43% vs. 31%). 

Respondenten waarvan de ex-partner niet meer in beeld is, hebben vaker alleen het 

ouderlijk gezag (46% vs. 8%) of samen met hun huidige partner het gezag (19% vs. 2%). 

Respondenten waarvan de ex-partner nog wel in beeld is, delen vaker het ouderlijk gezag 

met de ex-partner (84% vs. 34%). 

Respondenten waarvan de ex-partner nog in beeld is, hebben vaker het idee dat ze door 

hun (stief)kinderen worden uitgespeeld (32% vs. 17%). 

Respondenten waarvan de ex-partner nog wel in beeld is, delen de kosten van de 

kinderen vaker met hun ex-partner (26% vs. 2%) of met zowel hun ex-partner als hun 

huidige partner (30% vs. 8%). Respondenten waarvan de ex-partner niet meer in beeld is, 

geven vaker aan de kosten volledig met hun nieuwe partner te betalen (72% vs. 23%). 

Respondenten waarvan de ex-partner niet meer in beeld is, geven vaker aan dat hun 

nieuwe partner nu ook bijdraagt aan de kosten van hun kinderen (89% vs. 57%).

Respondenten waarvan de ex-partner niet meer in beeld is, geven vaker aan dat zij en 

hun huidige partner naar rato van inkomen bijdragen in de kosten van alle tot het gezin 

behorende kinderen (54% vs. 42%). 

Respondenten waarvan de ex-partner niet meer in beeld is, vinden het vaker altijd 

acceptabel dat de stiefouder papa of mama wordt genoemd (56% vs. 33%). 

Respondenten waarvan de ex-partner nog wel in beeld is, vinden het vaker nooit 

acceptabel (30% vs. 11%). 

Respondenten die dichtbij hun ex-partner wonen geven vaker aan dat hun kinderen 

evenveel bij de respondent als bij de ex wonen (41% vs. 18%). Respondenten die ver van 

hun ex-partner wonen geven vaker aan dat de kinderen meer bij hun ex-partner zijn (26% 

vs. 12%). 

Respondenten die ver van hun ex-partner wonen geven vaker aan partneralimentatie te 

betalen (7% vs. 3%) en dat alleen hun ex-partner het ouderlijk gezag heeft (9% vs. 2%). 

Respondenten die dichtbij hun ex-partner wonen, geven vaker aan dat conflicten het 

meest plaatsvinden tussen hun partner en hun kinderen (30% vs. 17%). 

Respondenten die dichtbij hun ex-partner wonen geven vaker aan dat er duidelijke 

afspraken zijn gemaakt en daardoor niet het idee hebben dat ze door hun stiefkinderen 

worden uitgespeeld (34% vs. 21%). Respondenten die dichtbij hun ex-partner wonen 

geven vaker aan geen onderscheid te maken tussen eigen kinderen en die van hun 

nieuwe partner (56% vs. 45%). 

Respondenten die dichtbij hun ex-partner wonen geven vaker aan dat er met de 

samenstelling van het nieuwe gezin niks is veranderd in de zorgtaken tussen hun en hun 

ex-partner (63% vs. 50%). 

Respondenten die ver van hun ex-partner wonen geven vaker aan dat hun ex-partner 

minder wil bijdragen omdat hij/zij vindt dat hun nieuwe partner ook kan bijdragen (25% vs. 

16%). 

Respondenten die dichtbij hun ex-partner wonen geven vaker aan dat veranderingen in 

financiële regelingen tussen hun en hun ex-partner in onderling overleg zijn gedaan (45% 

vs. 23%). Respondenten die ver van hun ex-partner wonen geven vaker aan dit met 

behulp van een mediator gedaan te hebben (20% vs. 11%). 

Verschillen woonafstand partner en aanwezigheid ex-partner van respondent

Q005, Q009, Q012, Q023, Q012, Q028, Q033, Q034, Q035

Woonafstand ex-partner dichtbij (1-10 km) vs. Ver weg (>10 km) Ex-partner is in beeld vs. ex-partner is niet in beeld (of overleden)

Q009, Q010, Q012, Q020, Q030, Q033, Q038, Q0341
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Respondenten die in de afgelopen 5 jaar een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan kinderalimentatie te betalen (22% vs. 16%). 

Respondenten die langer dan 5 jaar geleden een samengesteld gezin zijn geworden, beschrijven de relatie met hun stiefkinderen vaker als ongemakkelijk en gespannen (13% vs. 7%). 

Respondenten die in de afgelopen 5 jaar een samengesteld gezin zijn geworden, beschrijven de relatie vaker als geïnteresseerd (35% vs. 21%) en plezierig (62% vs. 40%).

Respondenten die langer dan 5 jaar geleden een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan dat de kinderen van beide partners elkaar als echte broers en zussen zien (64% vs. 

48%). Respondenten die in de afgelopen 5 jaar een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan dat de kinderen van beide partners nieuwe vrienden/vriendinnen zijn geworden (21% 

vs. 9%). 

Respondenten die langer dan 5 jaar geleden een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan dat de kosten voor de kinderen volledig door hun en hun nieuwe partner worden 

betaald (42% vs. 29%). Respondenten die in de afgelopen 5 jaar een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan dat de kosten door zowel hun als hun ex-partner betaald worden 

(25% vs. 12%). 

Respondenten die langer dan 5 jaar geleden een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan dat hun nieuwe partner nu ook bijdraagt aan de kosten van hun kinderen (64% vs. 

49%). Respondenten die in de afgelopen 5 jaar een samengesteld gezin zijn geworden, vinden het vaker lastig vast te stellen wie wat moet bijdragen met zoveel onderhoudsplichtige ouders 

(19% vs. 12%). 

Respondenten die in de afgelopen 5 jaar een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan dat veranderingen in financiële regelingen tussen hun en hun ex-partner in onderling 

overleg zijn gedaan (36% vs. 26%). Respondenten die langer dan 5 jaar geleden een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan er niet uit te komen met de ex-partner waardoor de 

rechter heeft beslist (12% vs. 5%). 

Respondenten die in de afgelopen 5 jaar een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan de vorming van het samengestelde gezin nog steeds een lastig proces te vinden (14% vs. 

8%). 

Respondenten die langer dan 5 jaar geleden een samengesteld gezin zijn geworden, geven vaker aan de kinderen een stem te geven wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten 

worden (36% vs. 27%). 

Verschillen periode samenstelling nieuw gezin 

Q009, Q014, Q014, Q018, Q030, Q033, Q034, Q036, Q037

Samenstelling nieuw gezin <5 jaar geleden vs. >5 jaar geleden
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Onderzoeksspecificaties

Doelgroep

In juni heeft er een screening plaatsgevonden waarbij Nederlandse panelleden van 18 jaar en ouder zijn gevraagd of ze ouders zijn van een 

samengesteld gezin en of er kinderen aanwezig zijn in het samengestelde gezin. 

Steekproefbron

De steekproefbron is getrokken uit ons consumentenpanel NIPObase.

Respons

Uit de screening zijn bruto n= 1.012 respondenten uitgenodigd. Uiteindelijk hebben n= 621 respondenten deelgenomen (respons 61%). 

Online methode

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een online vragenlijst (CAWI: computer assisted web interviewing). Respondenten ontvingen een e-mail met 

daarin informatie over het onderzoek en een link naar de online vragenlijst.

Vragenlijst

De vragenlijst is opgesteld door Kantar Public in samenspraak met vFAS. De gemiddelde invulduur bedroeg 9 minuten.

Veldwerkperiode

Het veldwerk heeft gelopen van 12 t/m 20 juli 2022. 
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