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Speciaal voor jou
Dit is mijn e-book: Stief buiten de gebaande paden. Hierin beschrijf ik twee heel belangrijke inzichten voor jou als
stiefmoeder. Fundamentele inzichten die verder gaan dan tips, do’s en don’ts. Door deze inzichten ben je in staat
meer regie te nemen, is er meer ruimte voor je en kun je je rol meer ontspannen vormgeven.
Naast deze inzichten komen ook concrete tips aan de orde.
Veel leesplezier,
Marike Smilde
Stiefmanagement
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Je leven is al complex genoeg
Al een aantal jaren ben je stiefmoeder. Je houdt veel

Praten met vriendinnen helpt maar even. Ze herkennen

van je geliefde, maar leven met elkaar en zijn kinderen

veel van je verhaal omdat ze in hun eigen leven deze

is soms erg ingewikkeld, ook al gaat het tussen jou en

gevoelens ook ervaren. En ze geven je weliswaar advie-

zijn kinderen meestal heel aardig. Jullie zijn niet im-

zen over issues rond ‘stief”, maar ten diepste hebben

pulsief gaan samenwonen, af en toe lees je wat over

ze geen idee hoe het is in een samengesteld gezin, of

samengestelde gezinnen: jullie zijn verstandig bezig.

als stiefmoeder. Thema’s in samengestelde gezinnen
zijn vaak de gebruikelijke kwesties in een oorspron-

Zo ging het een aantal jaren best goed. Je wist dat het

kelijk gezin, maar dan in het kwadraat. Je blijft na die

niet meteen rozengeur en maneschijn zou zijn. Maar

gesprekken vaak eenzaam achter. Bij je geliefde kun je

nu, zoveel jaren later, heb je het gevoel dat je met lege

altijd terecht. Maar over hoe jij je nu voelt? Je onzeker-

handen staat. Je weet dat geven en nemen tussen ou-

heden? Die ook te maken hebben met zijn kinderen?

ders en kinderen niet in evenwicht is. En dat jij als stief-

Dat is een stuk lastiger.

moeder daar extra last van hebt. Je hebt een drukke

“Praten met
vriendinnen helpt
maar even”

baan en wilt ook graag een leuk leven. Je bent moe, op

Het hoeft niet zo te zijn. Er is een oplossing die ruimte

het werk is het druk en thuis ook. Je hebt steeds vaker

geeft. Die jou in staat stelt een gelukkige relatie te

het gevoel: “Is dit wat ik wilde?” Het maakt je onzeker.

hebben, een ontspannen stiefmoeder te zijn en boven-

Soms ga je zelfs twijfelen aan jullie relatie. Is dit het

al: er is ruimte voor jou. Rust en ruimte, klinkt dat niet

allemaal waard? Je hebt veel voor anderen over, maar

aantrekkelijk?

nu heb je het gevoel dat je jezelf inlevert, dat vind je
moeilijk. Je bent een krachtige vrouw, maar hoe moet
je nu verder?
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Is dit wat je wilde?
Vanuit liefde ben je in het samengestelde gezin gerold.

“Regelmatig komt
de vraag op: wat is
nu mijn plek en
mijn positie?”

Je doet wat er van je wordt verwacht, ook door jezelf.

Stief of niet

Als je eerlijk bent, heb je de dynamiek en de uitdagin-

Het woord stiefmoeder heeft een negatieve klank,

gen van het stiefmoederschap onderschat. Voor de

vanuit sprookjes en mythen, terwijl er veel liefde-

buitenwereld is het eenvoudig. Zo ingewikkeld is het

volle en goede stiefvaders en stiefmoeders zijn. De

toch niet, dat stiefmoeder zijn? “Je wist toch waar je

letterlijke betekenis van stief is: beroofd, zonder

aan begon?” Het algemene idee is dat een samenge-

bloedband. In sprookjes gaat het altijd over beeld-

steld gezin een soort voortzetting is van het oorspron-

taal, symboliek. Sprookjesfiguren zijn oerbeelden en

kelijke kerngezin (ook wel het eerste gezin genoemd).

aspecten van ons eigen zieleleven. De stiefmoeder

En daarin heb jij een ‘soort’ moederrol. Niet te na-

in sprookjes is deel van onze eigen schaduwkanten.

drukkelijk natuurlijk, want vaak (na echtscheiding) is

De stiefmoeder staat voor de afwijzende, jaloerse

de moeder er nog en je wordt niet geacht haar plek in

en uitbuitende aspecten van jezelf. Dat beeld heeft

te nemen. Wat is je positie? Er wordt van je verwacht

niets te maken met echte stiefmoeders. Vanwege de

dat je geeft, je eigen behoeften grotendeels onderge-

nare associatie kiezen velen voor alternatieven als

schikt maakt en soepel invoegt in het samengesteld

bonusmoeder, cadeaumoeder, plusmoeder. Zolang

gezin. Maar je vraagt je regelmatig af: “wat is mijn plek,

we echter woorden als stiefmoeder vermijden blijft

mijn positie?”

dit negatieve imago in stand. Wij gebruiken thuis de
term ‘stief’ juist als een geuzennaam. En het is ook
praktisch: iedereen weet wat ermee wordt bedoeld,
uitleg is niet nodig. Ik gebruik dus welbewust het
woord ‘stief’.
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Hoe wordt de rol van de stiefmoeder
nu meestal ingevuld?
Binnen onze maatschappij is het idee dat een samen-

neemt de stiefmoeder haar plaats niet in.

gesteld gezin een soort kerngezin is nog altijd domi-

Vanuit ervaring, toegenomen kennis en onderzoeken,

nant. In ons gemeenschappelijk geheugen is de rol van

is vaak bekend wat wel en niet werkt. Wat goed is voor

stiefmoeder behoorlijk helder. Stiefmoeders kwamen

de kinderen en wat niet. Op basis van al die toegeno-

bijna altijd in beeld als de moeder was overleden, de

men kennis zijn er voor alle deelnemers in het stiefsys-

stiefmoeder werd haar plaatsvervanger. Sinds de jaren

teem do’s en don’ts; daarbij worden volop eisen aan

zestig van de vorige eeuw zijn er veel stiefmoeders bij-

stiefmoeders gesteld.

gekomen, omdat het aantal echtscheidingen toenam.
De meeste stiefmoeders hebben dan ook te maken

Ondanks alle demografische veranderingen en daaruit

met de moeder van de kinderen. Haar ruimte geven en

voortkomende nieuwe gezinsvormen, is ons beeld over

niet haar plek innemen lijk vanzelfsprekend. Ook als

stiefmoeders nauwelijks bijgesteld. Veel stiefmoeders

de moeder is overleden, is er nog ruimte voor haar en

leven in een aangepaste kopie van het kerngezin.

“Veel stiefmoeders
leven in een
aangepaste kopie van
het kerngezin”
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Wat als je niks zou doen?
Als je niks zou doen, wordt in ieder geval je gevoel van

dat met je relatie met de kinderen? Wat gebeurt er

‘Is dit wat ik wilde?’ sterker. De geest gaat niet weer

tussen jou en je geliefde? Eerst slik je de verwijten in,

terug in de fles. Je wordt ongelukkiger. De relatie met

maar die komen onherroepelijk een keer naar buiten.

je geliefde komt onder druk te staan. Ik hoor van stief-

Wat gebeurt er met jou? Met je zelfvertrouwen, je

moeders die oververmoeid raken of veel stress erva-

gezondheid en de trouw aan jezelf? Het is tijd voor een

ren. Jezelf inleveren kost veel energie. Soms proberen

doorstart. Er bestaat een andere invalshoek.

stiefmoeders de tijd maar uit te zitten tot de kinderen
uit huis gaan. Dat is geen gelukkige strategie. Wat doet

“De geest gaat
niet meer terug in
de fles”
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Twee belangrijke inzichten voor
je persoonlijk geluk
Je avontuur als ontdekkingsreiziger begint. Anno nu
kent het stiefmoederschap geen gebaande paden.

• De persoon van de stiefmoeder en wie zij is, is daarbij essentieel.

Natuurlijk is er inmiddels aardig wat bekend over thema’s die vaak in samengestelde gezinnen spelen, zoals:

Inzicht 1:

loyaliteit, balans tussen geven en nemen, grenzen

Bewustwording bij jou en je partner dat je niet hoeft

stellen, omgaan met de ex-partner, andere gevoelens

te leven in een aangepaste kopie van het kerngezin.

voor eigen kinderen dan voor stiefkinderen, de relatie

Zowel de kinderen, als je partner, als jijzelf, hoeven niet

tussen jullie als partners, je eigen plek en positie.

genoegen te nemen met een tweedehands kerngezin.
Jullie kiezen zelf hoe jullie samengestelde gezin er-

Maar jij bent degene die op stap gaat. Er is niet één

uitziet. Jouw rolinvulling ligt niet vast. Ik vind dat elke

goede route en daarmee één goede rolinvulling van

vrouw die verliefd wordt op een man met kinderen, of

het stiefmoederschap. Jij zult zelf op zoek moeten

ze zelf nu wel of niet eigen kinderen heeft, de keuze

naar je gewenste rolinvulling, waarbij jij rust en ruimte

heeft op welke manier zij invulling geeft aan haar rol

ervaart en je happy voelt.

als stiefmoeder. Je leeft met een man die kinderen
heeft van een andere vrouw. Zij hebben een plek in je

Mijn specifieke invalshoek en visie kent

leven. Jij hebt het nodig dat jij kunt kiezen hoe je invul-

twee inzichten:

ling wilt geven aan je rol. Jouw eigen invulling. En die

• Kies jullie eigen gezinsinrichting. Hoe gaat jullie

bespreek je met je partner. Net zoals je geliefde kiest

samengestelde gezin eruitzien? Leef niet op de au-

voor zijn invulling van het stiefvaderschap als jij kinde-

tomatische piloot in een aangepaste kopie van het

ren hebt. Zo werken jullie samen aan de inrichting van

kerngezin;

jullie unieke samengestelde gezin.
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Wij mogen dan in de westerse wereld het ideaal van

eigen ogen of die van anderen. Als stiefmoeder hoor

het kerngezin hebben, maar dat is niet altijd zo ge-

je je stiefkinderen praten over hun moeder en je wordt

weest. In andere tijden waren er ook andere samenle-

vaak met haar vergeleken, hardop of in stilte. Het is

vingsverbanden. En ook in andere delen van de wereld

niet fair naar stiefmoeders om hen te vragen in een

zijn er andere gezins- en samenlevingsvormen. Als we

rol te stappen die niet de hare is. En ook niet fair naar

deze werkelijkheid accepteren en echt begrijpen, zul-

andere deelnemers van het stiefsysteem, zoals kinde-

len veel stiefmoeders minder problemen ervaren. Dan

ren en moeder. Er is maar één moeder. We zouden de

wordt de dominantie van het kerngezin gerelativeerd.

stiefmoeder moeten stimuleren zelf keuzes te maken

Dan zullen we begrijpen dat ieder gezin uniek is, ieder

voor haar rolinvulling en die te respecteren.Misschien

kerngezin en ieder samengesteld gezin.

wil je als stiefmoeder wel zorgen, misschien ook niet.
Alle keuzes zijn mogelijk: bijvoorbeeld de rol van de

Inzicht 2:

betrokken en mee-zorgende stiefmoeder of de rol van

De persoon en de achtergrond van stiefmoeder. Te

vriendin van vader en de familie.

vaak is de persoon van de stiefmoeder, wie ze is, met
haar kwaliteiten en geschiedenis, genegeerd. Ze werd

Kort gezegd komt het erop neer: wie ben jij als vrouw?

geacht te kunnen en willen wat er werd verwacht. Wel-

Wat kenmerkt jou? Wat ligt er achter je? Welke vreugde

ke rolinvulling bij je past, hangt samen met wie je bent,

en welk verdriet heb je gekend? Waar ben je blij mee

je geschiedenis en je levenservaringen.

van jezelf? Vanuit wie je bent, maak je keuzes. Alleen
als jij eigen keuzes maakt, die bij jou passen, kan je

Uit onderzoek blijkt dat de identiteit van vrouwen nog

unieke stiefmoederschap ontspannen zijn en een waar-

stevig verbonden is met haar bekwaamheid om te

devolle aanvulling op je leven.

‘moederen’. Van jongs af aan is ons geleerd dat het onze taak is om kinderen mee groot te brengen. Een stief-

Deze twee inzichten raken voor mij de kern:

moeder bevindt zich in de ongemakkelijke positie om

g
g

te ‘moederen’ over kinderen die niet de hare zijn. Als
ze dat niet zou doen, zou ze als vrouw kunnen falen. In

Het Wat: samen jullie gezinsinrichting bepalen
Het Hoe: jouw gekozen invulling van het
stiefmoederschap, waarbij wie je bent leidend is
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Hoe ga ik te werk?
Welke stiefissues kom jij tegen?
Mijn missie is: Verhelderen Verbinden Verdergaan. Ik
ondersteun vrouwen om persoonlijke groei door te maken, zodat zij bewust kiezen voor de rol en hun eigen
rolinvulling van het stiefmoederschap, waardoor zij

Wie is de vrouw achter de stiefmoeder?
Met welke geschiedenis? En wat drijft je?

meer rust en ruimte ervaren in hun leven.
Ik kom vaak met verrassende inzichten vanuit mijn
intuïtie, waardoor ingewikkelde vraagstukken worden
opgelost. Ik werk vanuit compassie en er is plaats voor
humor en luchtigheid.

Welke bronnen van kracht ondersteunen je?
We gaan met een paar aan de slag om te kijken
wat bij jou past.

Mijn klanten ervaren mij als: integer, analyserend,
zorgzaam, betrokken, nuchter, goed luisterend, ik kom
snel tot de kern, er is bij mij een goede balans tussen

“Resultaat:
je hoogstpersoonlijk
stiefmoederschap”

hart en ratio. Stiefmoeders vertellen vaak dat ze na een

Je waarden en je keuzes. Van waaruit maak je
keuzes? We onderzoeken welke waarden jij in
je leven belangrijk vindt.

gesprek weer lucht en ruimte ervaren.
Deze twee besproken inzichten vormen het fundament
van hoe ik stiefmoeders begeleid. Bij mij breng je als
stiefmoeder je eigen situatie in en je eigen doelen. Elk

Hoe wil jij stiefmoederen, op basis van wie
je bent? En vanuit welke waarden?

traject is uniek en persoonlijk. De volgende vijf thema’s
komen (meestal) aan de orde:

Jouw hoogstpersoonlijk stiefmoederschap is het resultaat.
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Waarom mijn aanpak werkt
Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat mijn leven als

Ik voelde me erg verantwoordelijk naar mijn jong-

stiefmoeder aangenamer en meer ontspannen werd

volwassen stiefkinderen. Marike liet me zien dat het

toen ik mezelf als persoon met mijn eigen kwaliteiten

volwassen huisgenoten zijn en niet kinderen voor wie ik

en geschiedenis serieus nam. Ik werd er een leukere

dingen ‘goed moet maken’ die in hun leven zijn gebeurd.

stiefmoeder van, niet alleen omdat ik leerde dat ik mijn

Rationeel wist ik het, maar nu voel ik het ook. Ik kan er op

eigen plek had, maar ook omdat ik merkte dat ik vanuit

een andere manier voor hen zijn. Stiekem had ik gepro-

wie ik ben dingen kon toevoegen.

beerd mijn rol te pakken alsof het een kerngezin was. Nu
weet ik wat ik kan geven en waar mijn grenzen liggen.

En inmiddels hebben ook stiefmoeders met wie ik

Marike is een fijn persoon en weet de juiste snaar te

werk(te) dit ervaren.

raken. Ze weet waar ze het over heeft (uit eigen ervaring)
en heeft mij op weg geholpen om anders naar zaken te

Ik was aan het eind van mijn latijn. Ik vroeg me zelfs af

kijken.

of ik wel verder kon in de relatie. Ik wist niet meer waar ik

“Als jij je rol invult
op je eigen wijze,
gaat het stromen”

zelf nog bleef. Door onze gesprekken heb ik veel meer oog

Wat ik herken als dé rode draad in coaching van stief-

voor mijn eigen belangen en geleerd dat dit oké is. Wat

moeders is dat het soepeler gaat lopen en minder

me enorm heeft geholpen zijn de erkenning en de herken-

ingewikkeld wordt, als stiefmoeders stoppen met doen

ning, ook de praktische adviezen. En wat wel en wat niet

wat ze denken dat er van hen wordt verwacht. Als ze

mijn verantwoordelijkheid is. Marike weet wat het is om

hun rol gaan invullen op hun eigen wijze, op basis van

stiefmoeder te zijn; hoe ingewikkeld soms. Ik heb Marike

wie ze zijn, gaat het stromen. Alles wordt dan gemak-

ervaren als heel begripvol en liefdevol. Ik heb nu weer de

kelijker.

regie over welke rol ik in wil nemen in ons stiefgezin.
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Ik ben er ook voor jou
“Is mijn probleem wel groot genoeg?”

eronder ligt. Maar niets doen, lost het niet op. Ik heb

Als je er last van hebt, heb je een probleem. En of het

nog niet meegemaakt dat de conclusie is dat de lief-

groot genoeg is? Dat wordt bepaald door de last die

desrelatie maar beter kan stoppen. Aan liefde is er vaak

je ervan hebt, in je leven, in je relatie thuis. Soms kan

geen gebrek tussen stiefmoeder en vader. Wat er wel

het juist de moeite waard zijn om ernaar te kijken als

gebeurde: dat stiefmoeders bang waren dat de relatie

het probleem nog niet enorm groot is, omdat het dan

zou stranden als er niéts zou gebeuren. En ja, je kunt

gemakkelijker is er iets aan te doen. Jij bent degene die

dit. Als je de moed hebt om de kinderen van je geliefde

bepaalt of je er iets aan wilt doen, omdat jij er last van

in je leven toe te laten, heb je ook de skills en moed

hebt.

om zelfonderzoek te doen, begeleid door mij. Veilig, in
jouw tempo, met jouw vragen.

“Moet ik het niet zelf kunnen?”

“Ook als sterke
vrouw hoef je niet
alles zelf te kunnen”

Bijna alle stiefmoeders die ik coach zijn sterke vrouwen

“Kan ik dit wel maken naar mijn partner? Ben ik dan

die op veel terreinen krachtig in het leven staan. Dat

wel loyaal? Hang ik dan de vuile was niet buiten? Ik

kan ook je valkuil zijn, denken dat je alles moet kunnen

praat dan toch over hem, ons of zijn kinderen?”

oplossen. En misschien werkt dat ook een hele tijd.

Ja, het is onontkoombaar dat je in gesprekken praat

Vaak komen stiefmoeders na jaren pas bij me. Dan is

over je partner en zijn of jullie kinderen. Veel stiefmoe-

het op. Op wilskracht houd je het lang vol, maar ook

ders vinden het fijn om eens alles op tafel te kunnen

wilskracht is eindig; het is een spier die moe kan wor-

leggen. Maakt je dat minder loyaal? Als je trouw bent

den. Als je goede keuzes maakt voor jezelf, is wilskracht

aan jezelf en voor jezelf zorgt? Als je aan het werk gaat

niet nodig.

om te zorgen dat je kunt floreren in het samengestelde
gezin? Dat je je plek vindt en dat je weer ontspannen

“Kan ik dit wel? Durf ik wel echt in de spiegel te kij-

kunt? Ik weet zeker dat je partner je dit gunt. Als het

ken? Wat als blijkt dat we niet bij elkaar passen?”

goed is voor jou, is het ook goed voor hem (en de kin-

Dat kan soms eng zijn, stenen optillen om te kijken wat

deren).
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Drie concrete tips die werken
Vaak hoor of lees ik vergelijkbare reacties op proble-

Er zijn ook nogal wat stiefmoeders die zorgvuldigheid

men die stiefmoeders ervaren en die ze delen met hun

naar zijn kinderen belangrijk vinden (eens!) en dan de

geliefde.

gaten dicht gaan lopen van vader. “We gaan samen een
week op vakantie en mijn partner heeft het zijn kinde-

Eén is een klassieker, als stiefmoeder zichzelf vaak

ren nog niet verteld, dus dat moet ik dan maar doen”.

heeft ingehouden en nu haar grenzen begint aan te

Stop! Dat is zijn verantwoordelijkheid. Betrokkenheid is

geven: “Wat doe je nu toch moeilijk. Het loopt toch

mooi, maar neem zijn verantwoordelijkheid niet over.

goed?” Pas op: voor je het weet, zou je weer in je
schulp kruipen. Realiseer je dat je geliefde misschien

In mijn twee wekelijkse Stiefinspiratie behandel ik

overvallen is en bovendien: niemand houdt echt van

regelmatig dit soort inzichten.

veranderingen. Houd wel voet bij stuk. Een goede
reactie kan zijn: “Dat klopt, het loopt voor de meeste
gezinsleden goed, maar niet voor mij. Daar wil ik graag
over praten”. Houd het op de agenda, neem jezelf
serieus.
Of de zeer betrokken stiefmoeder, die bekaf is van alle
gedoe rond haar bijna volwassen stiefdochter en bang
is dat haar relatie dit niet trekt. “Wat wil je het liefste?”
“Vaak samen met mijn man zijn en minder betrokken
zijn bij zijn dochter”. Mijn advies is dan ook precies dat:
je te richten op jullie liefdesrelatie en jouw rol als echtgenote en wat minder actief te zijn als stiefmoeder.
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Bio
Ik ben stiefmoeder sinds 2000 (van een jongen en meisje van destijds 5 en 3 jaar oud) en onder andere opgeleid als coach en mediator. Uiteraard waren er ook wel
uitdagingen, maar het is bij ons goed gegaan. Ik werd
verdrietig om te zien en te horen (vooral via de kinderen) hoe het vaak ook anders liep. Mede daarom ben
ik mijn boek Stiefmanagement gaan schrijven in 2013.
Hierin beschrijf ik het stiefsysteem met alle deelnemers en hoe zij met elkaar kunnen leven - niet slechts

Nieuwsgierig geworden?

overleven - in een harmonieus samengesteld gezin.

Wil je een keer met me van gedachten wisselen?

En hoe stiefouders hun rol zo kunnen vervullen dat zij

Mail me op marike@stiefmanagement.nl en ik

zelf ook ruimte ervaren. Daarnaast blog ik al jarenlang

beantwoord je e-mail. Als je je telefoonnummer

met veel plezier tweewekelijks voor stiefmoeders. In

vermeldt, bel ik je op een af te spreken tijdstip.

de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in coaching
van stiefmoeders, al dan niet samen met hun partners.
Ik merk in mijn contact met stiefmoeders dat het een
voordeel is dat ik er ‘voorbij’ ben. Mijn stiefkinderen

Bronvermelding:

wonen niet meer thuis, ik zit er niet meer middenin.

Ik heb onder andere gebruik gemaakt van een artikel

Ik kan er anders op reflecteren, ook op wat ikzelf

van Erin Careless, PHD, in het Stepmom magazin.

anders zou hebben gedaan. Gaandeweg ben ik het

http://www.stepmommagazine.com. Erin doet ook

stiefmoederschap als een verrijking van mijn leven

onderzoek naar samengestelde gezinnen. Zij is ook

gaan ervaren.

online te vinden op http://www.steplife.biz
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