
Relaties en voorkomen huiselijk geweld en kindermishandeling     
-Beter omgaan met elkaar in relaties en na scheiding- 
 
‘Wanneer we ons tot elkaar aangetrokken voelen, ontdekken we elkaar; 
Wanneer we een relatie startten, worden we een stel; 
Als verliefden, geliefden worden, dan worden ze partners in een relatie, 
Als deze partners in de relatie een kind krijgen, dan worden ze een gezin; 
Maar als er geen liefde (meer) is en partners uiteengaan, nog altijd de kinderen er door beiden zijn, 
wat ben je dan van elkaar?’ 
 
Nelly Snels-Dolron, Expertisecentrum Kind en Scheiding 
 
Het aantal kinderen betrokken* bij de scheiding van hun ouders wisselt jaarlijks. Het zijn 
er altijd te veel. Elk kind geeft ooit wellicht weer de start van een eigen nieuw 
(familie)systeem. Kinderen met gescheiden ouders hebben een hogere kans om zelf ook 
weer te gaan scheiden.  
Wat als we de aantallen relaties met problemen en scheidingen kunnen verminderen of 
kunnen voorkomen? Relaties die niet lekker lopen, tijdig kunnen ondersteunen en 
voorkomen dat wat ooit startte als liefde iets lelijks wordt met nare, soms heel nare 
gevolgen en herinneringen? 
 
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding** bedacht het (online) KIES Kindermuseum om 
kinderen én volwassenen met elkaar in gesprek te brengen over relaties, situaties waar 
het mis gaat (huiselijk geweld en kindermishandeling) en scheiding. Hierbij werkt kunst 
en cultuur bij zo’n heftig thema, drempelverlagend om het ‘aan te kijken’ en 
bespreekbaar te maken. 
Samen met de Gemeente Heusden is dit idee ingebracht als bijzondere expositie binnen 
de regionale campagne ‘Leven ze nog lang en gelukkig?’  
 
In oktober en november 2022 wordt een unieke tentoonstelling van jonge semi- én 
volwassen professionele kunstenaars getoond bij Abdij Mariënkroon te Vlijmen. 
Deze expositie komt tot stand in tussen het Expertisecentrum Kind en Scheiding, de 
gemeente Heusden en in samenwerking met plaatselijke partners Kinderopvang Mikz, 
KIES coaches en jongerenwerk Bijeen, Toneelvereniging Ernst en Luim, 
Creativiteitscentrum De Ark, Cultuurtoren Honsoirde. De kunstwerken worden na de 
expositie digitaal getoond via de website www.kiesvoorhetkind.nl  
 
*In 2020 waren 28.305 minderjarige kinderen betrokken bij een echtscheiding van hun 
ouders. In 2019 ging het om 29.327 kinderen. Aangezien het aantal echtscheidingen is 
gedaald, is de daling van het aantal minderjarige betrokken  kinderen betrokken een 
logisch gevolg.  Zowel het aantal scheidingen (van al dan niet gehuwden) als het aantal 
betrokken kinderen, was volgens voorlopige cijfers in 2020 niet hoger dan in 2019 
(Centraal Bureau voor de Statistiek, 2021). 
 
**Het Expertisecentrum Kind en Scheiding sinds 2002 voor innovatie voor werkende hulp 
bij scheiding. Ze ontwikkelden voor informatie, begeleiding en hulp aan kinderen en hun 
gescheiden ouders, de door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen 
interventie en methode KIES. Voor de rechten van kinderen bij scheiding ontwikkelden 
ze het KIES Kindplan (te downloaden op www.kiesvoorhetkind.nl) 


