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OPSOMMING 
 

„N GESINSBEMIDDELINGSPROSES 
MET INAGNEMING VAN DIE “CHILDREN‟S ACT, ACT 38 OF 

2005” 
 

 
Egskeiding is wêreldwyd 'n fenomeen wat toeneem. Indien dit nie korrek hanteer 

word nie, kan dit destruktiewe gevolge vir al die betrokkenes inhou. Die 

“Children’s Act, Act 38 of 2005” stel die beste belange van die kind as prioriteit 

en stel voorskrifte voor ten einde die kind se belange te bevorder. Wet 38 van 

2005 maak voorsiening vir bemiddeling om dispute tussen ouers te besleg, die 

kind se wense en sieninge in ag te neem, vir die ouers om gesamentlike sorg te 

beoefen en ouerskapplanne as werksdokument saam te stel. In die praktyk heers 

onkunde oor die toepassing van die oogmerke van Wet 38 van 2005.  

 

Hierdie navorsing handel dus oor die verkenning, beskrywing en toepassing van 

die oogmerke van Wet 38 van 2005 binne ŉ gesinsbemiddelingsproses waarby 

ouers sowel as hul kinders betrek word. Die oogmerk was om 

intervensienavorsing binne die konteks van toegepaste navorsing te doen en is 

die eerste vier fases van Rothman en Thomas (1994) se 

intervensienavorsingsmodel benut. 

 

Die probleem wat deur egskeiding veroorsaak word is geïdentifiseer en 'n doel 

en doelwitte is bepaal. Die doel was om met egskeiding 'n 

gesinsbemiddelingsproses saam te stel om die kind se beste belange te 

bevorder met egskeiding deur die volgende doelwitte na te streef, naamlik om die 

mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhoudings en die kwaliteit van 

ouerskap aan te spreek. 

 

'n Omvattende literatuurstudie het die benutting van bestaande inligtingsbronne, 

bestudering van natuurlike voorbeelde en die identifisering van funksionele 

elemente van suksesvolle modelle behels. Bestaande kennis is benut en nuwe 



kennis verkry om die leemtes wat die professionele persoon met die uitvoering 

van Wet 38 van 2005 in die praktyk ervaar, aan te spreek.  

 

Ten einde hierdie doel te bereik is die navorsingsproses deur middel van 

kwalitatiewe navorsing gerig as wyse waarop die implementering van die proses 

op 'n natuurlike manier waargeneem kon word. Doelgerigte 

steekproefwaarneming van vyf gevallestudies bestaande uit ouers en hul kinders 

is geselekteer. Spesifieke prosedure-elemente is geselekteer as ontwerp van 'n 

gesinsbemiddelingsproses en is op die vyf gevallestudies toegepas. 

 

SLEUTELTERME: 

  “Children’s Act, Act 38 of 2005”. 

 Gesinsbemiddeling. 

 Die insluiting van die kind. 

 Oueropvoeding en ouerleiding. 

 Ouerskapplanne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

A PROCESS OF FAMILY MEDIATION WITH REFERENCE TO THE 
CHILDREN‟S ACT, ACT 38 OF 2005 

 
 
Globally divorce is an increasing phenomenon. If not handled correctly it may be 

significantly destructive for the people involved. The new Children’s Act, Act 38 of 

2005 regards the best interests of the child paramount in all matters concerning 

the care, protection and well-being of a child. It underpins the importance of the 

full, or specific parental responsibilities of parents, the importance of a 

conciliatory and non-confrontational approach to the settlement of child-centred 

disputes. It also mandates that the child has the right to participate in an 

appropriate way in any matter concerning that child and that his views must be 

given due consideration. Further Act 38 of 2005, provides for parenting plans to 

be agreed upon determining the exercise of their respective responsibilities and 

rights. 

 

The goal of this research was to explore, develop and implement a process of 

family mediation with reference to Act 38 of 2005. Five families affected by 

divorce and their children were selected as case studies for qualitative research. 

Applied research was done within the context of intervention research and the 

first four phases of Rothman and Thomas’ Intervention Research model was 

used. Problems caused by divorce were identified and the goal was to address 

the best interests of the child by improving the co-parenting relationship, parent-

child relationships and the quality of parenting.   

 

Information gathering and synthesis took place by using existing information 

sources, studying natural examples and identifying functional elements of 

successful models. 

 



An observational system was designed. It included the natural observing of the 

five case studies, specific procedural elements and intervention. The design 

criteria were applied to the preliminary intervention concept. 

 

KEY TERMS: 

 Children’s Act, Act 38 of 2005. 

 Family mediation. 

 The inclusion of the child. 

 Parent education. 

 Parenting plans. 
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           “Children‟s Act, Act 38 of 2005” 
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HOOFSTUK  1 

ALGEMENE INLEIDING EN UITEENSETTING VAN DIE 

STUDIE 

 

1.1  INLEIDING  

 

Die nuwe ―Children‘s Act, Act 38 of 2005‖,1 stipuleer dat die beste belang van die 

kind2 ten alle tye, ook binne die konteks van egskeiding, moet geskied. Die 

implikasie hiervan – veral in ŉ omgewing waar hulpverlening met egskeiding van 

toepassing is, hetsy dit deur middel van bemiddeling of terapeutiese intervensie 

plaasvind – is op sigself ŉ komplekse en ingewikkelde proses. Die kompleksiteit 

word gevind in navorsing wat die aanpassing van kinders met ouers se egskeiding3 

uitwys.   

 

Wet 38 van 2005 bring in Suid-Afrika ingrypende veranderinge mee wat die kind 

met egskeiding raak en volg internasionale tendense wat reeds vanaf 1979 geld. 

Wet 38 van 2005 is ten gunste van gesamentlike sorg, bemiddeling om dispute op 

te klaar, die samestelling van ouerskapplanne en om die wense en sieninge van 

die kind in ag te neem in enige besluite rakende die kind. Ongelukkig is Wet 38 van 

2005 gebrekkig aan teoretiese perspektiewe en modelle en ook hoe om hierdie 

voorkeure in die praktyk te implementeer. Dit vereis dus dat bestaande teoretiese 

raamwerke, modelle vir bemiddeling met egskeiding, metodes om die kind in te 

sluit en die samestelling van ouerskapplanne, verken moes word. 

 

Uit hierdie navorsing blyk dat, vanuit die kind se perspektief, daar drie kritieke 

faktore vir sy aanpassing na egskeiding bestaan. Eerstens is dit die ouers se 

                                                 
1
 “Children’s Act, Act 38 of 2005”: Hierna slegs na verwys as Wet 38 van 2005. 

2
 Kind: Sluit ook die meervoud in en geen geslagsonderskeid word getref nie. 

3
 Egskeiding: Sluit ook vervreemding in en word dus nie deur die huwelikstaat van die ouers beperk nie 
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konflik wat na die egskeiding voortduur (Bauserman, 2002:91). Onopgeloste konflik 

kan vir kinders selfs erger wees as die uiteindelike egskeiding van hul ouers 

(Grych & Fincham, 1999:99; Hetherington & Elmore, 2003:194; Irving & Benjamin, 

2002:4; Rogers, 2004:144). Die emosionele ontwrigting van die kind met 

egskeiding word direk verbind met die vlak van die ouers se konflik (Emery, 

1999:61; Grych & Fincham, 1999:99; Sandler, Miles, Cookston & Braver, 

2008:282). 

 

Die tweede faktor wat kinders se aanpassing na egskeiding beïnvloed is dat 

egskeiding kan meebring dat die kind ŉ verlies aan een ouer ervaar (Bauserman, 

2002:91). Die emosionele band tussen ouer en kind word beskou as bepalend vir 

die kind se emosionele geestestoestand dwarsdeur sy lewe (Wallerstein & Corbin, 

1999:76; Gould, 1998:115; Gottman & DeClaire, 1997:34; Sandler et al, 2008:283). 

Die grootste nadeel van egskeiding vir die kind is die versteuring van sy 

verhouding met sy ouers (Wallerstein & Corbin, 1999:76). Elke ouer vertolk ŉ 

unieke en besliste rol in die kind se lewe (Gould, 1998:128). Dit blyk duidelik uit 

bogenoemde navorsingsbronne dat een ouer nie belangriker as die ander geag 

word nie. 

 

Die derde faktor wat die kind se aanpassing beïnvloed is dat ouers dikwels so 

gepreokkupeer is met hul konflik en persoonlike aanpassing by die egskeiding dat 

hulle nie dieselfde kwaliteit ouerskap beoefen as voor die vervreemding of 

egskeiding nie (Bauserman, 2002:91). Die kwaliteit van ouerskap speel ŉ 

belangrike rol in die kind se beskerming teen die negatiewe gevolge van 

egskeiding (Hetherington & Elmore, 2003:196). Dit is duidelik uit hierdie drie 

faktore dat die ouers se verhouding dus sowel die ouer-kind-verhouding as die 

kwaliteit van ouerskap met egskeiding kan beïnvloed.  

 

Die vraag word dus afgevra – hoe word die kind se beste belang tydens egskeiding 

gedien? Sou, soos hierbo uiteengesit, egskeiding kinders ontwrig – wat sou dan 

die mees toepaslike wyse wees om wel hul beste belang te dien? Hierdie studie 
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fokus op gesinsbemiddeling as moontlike oplossing vir hierdie gekompliseerde 

probleem. 

 

Internasionaal het bemiddeling die afgelope 25 jaar in gewildheid toegeneem as ŉ 

alternatief tot bestrede egskeidings en dispute oor die sorg van en kontak met die 

kind (Pruett & Johnston, 2004:92). Die belangrikheid van bemiddeling word deur 

Sanchez en Kibler-Sanchez (2004:555) beskryf as: “A new millennium is upon 

professionals who influence disputing families in a profound manner. It is 

imperative to work towards the refinement of intervention techniques and theory 

that will justify and support interventions”. Die vraag is tereg nie meer of 

bemiddeling werk nie, maar hoe dit kan werk, hoe die kind betrek kan word en 

onder watter omstandighede en met watter kort- en langtermyn gevolge? (Irving & 

Benjamin, 2002:347). Onkunde bestaan egter oor hoe bemiddeling en die insluiting 

van die kind daarby, behoort te geskied. Die moontlike e waarde van ‗n 

bemiddelingsproses vir al die betrokke partye indien beide ouers en die kinders 

ingesluit word, is onseker. 

 

Die opstel van ouerskapplanne met egskeiding word deur Kisthardt en Fines 

(2005:231) aanbeveel in alle gevalle waar daar oor die sorg van en kontak met die 

kind besluit moet word. Ouerskapplanne behoort sensitief saamgestel te word ten 

opsigte van verhoudings en lewensvaardighede van beide die ouers om elke 

betrokkene se verskillende behoeftes, kwellinge en omstandighede aan te spreek 

en moet terselfdertyd ook die beste belange van die kind voorop stel (Irving en 

Benjamin, 2002:212). Verder beklemtoon Ricci (1997:38-42) die belangrikheid van 

kommunikasiepatrone tussen ouers waarop die bemiddelaar behoort te fokus 

aangesien dit die ouers se verhouding definieer vir wanneer praktiese dag-tot-dag 

kwessies van kinderopvoeding aandag geniet. Sodoende kan ouers begrip 

ontwikkel dat dit nie, soos in die verlede, gaan oor die wen/verloor aspek van 

watter ouer sorg verkry nie, maar oor die huidige en die toekomstige en die 

betrokkenheid van albei ouers by die sorg van die kind (McKnight & Erickson, 

2004:129). Die belangrikheid van elke ouer se rol en waarde-toevoeging tot die 
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kind se opvoeding en versorging met egskeiding word dus erken en behoort in 'n 

ouerskapplan uiteengesit te word. 

 

Bestaande navorsingsgegewens moet dus op die praktyk gerig word om leemtes 

aan te spreek ten einde ŉ  gesinsbemiddelingsproses saam te stel om die ouer en 

die kind met egskeiding by te staan en die kind se beste belange te bevorder. 

 

1.2  MOTIVERING VIR DIE KEUSE VAN DIE ONDERWERP EN       
       PROBLEEMSTELLING VIR DIE STUDIE                                   
 
Verskeie faktore het bygedra tot die motivering van hierdie ondersoek. Volgens 

Statistics South Africa (2008:3) se jongste beskikbare statistieke is egskeiding-

syfers in Suid-Afrika hoog in vergeleke met ander ontwikkelende lande. Die syfers 

dui aan dat die totale aantal egskeidings in 2008, 28 924 was, met 26 947 

minderjarige kinders daarby betrokke. Vanuit die egskeidingsproses en 

verbrokkeling van gesinstrukture het die staat ten opsigte van wetgewing bepaalde 

strukture in plek gestel om die beste belang van die kind te probeer beskerm. 

Hierdie strukture is verskans in wetgewing wat onder meer volgens Wet 38 van 

2005 in Suid-Afrika die volgende behels: 

 Artikels 2(b), 7 en 9 lui dat die kind se beste belange gedien moet word in alle 

aangeleenthede rakende sorg, beskerming en welstand. Dit impliseer dat die 

staat deur middel van wetgewing verantwoordelikheid ten opsigte van die kind 

se reg tot lewe, ontwikkeling en grootword het. Verder behels die beste belang 

van 'n kind ŉ gesonde ontwikkelingsomgewing waar genoegsame 

ondersteunende maatreëls daarvoor bestaan. 

 Artikels 21, 30 en 31 ag dat beide ouers met egskeiding gelyke ouerlike 

verantwoordelikhede, pligte en regte het. Dit het ŉ invloed, nie net op hoe ouers 

hulself en mekaar sien nie, maar beïnvloed ook toekomstige optrede nadat 

egskeiding afgehandel is. Die regsposisie was voor die promulgering van Wet 

38 van 2005 dat die sorg van kinders met egskeiding meestal aan een ouer 

toegewys was, meestal die moeder (Basson, 2004:55). Wet 38 van 2005 plaas 

egter die klem op beide ouers se verantwoordelikhede, pligte en regte en word 

die een ouer nie belangriker as die ander geag nie. By implikasie word dus van 
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ouers verwag om hul kinders gesamentlik4 te versorg en om ŉ nuwe verhouding 

te vorm wat anders is as die huweliksverhouding, en dat ouerskap voortgesit 

word in aparte huishoudings. 

 Artikel 10 en 31(1)(a) bepaal dat indien 'n kind op grond van sy ouderdom, 

volwassenheid of ontwikkelingsfase, 'n sinvolle bydrae tot enige saak rakende 

hom of haarself kan maak, sodanige mening deeglik oorweeg moet word. Geen 

riglyne bestaan egter oor wanneer of hoe die kind se wense en sieninge in ag 

geneem moet word nie. 

 Artikel 31 bepaal dat ouers (persone met ouerskapsregte en ouerskaps-

verpligtinge) geen besluite ten opsigte van sekere belangrike aspekte sonder 

oorweging van die kind en ook mede-ouer se mening mag neem nie. Van die 

aspekte sluit in kontakregte, voogdyskap, die wesenlike verandering in die 

lewensomstandighede, opvoeding, gesondheid, persoonlike verhouding met 'n 

ouer of familie, en in die algemeen, die welstand van die kind.  

 Artikel 33 bied aan die ouers van ŉ kind die keuse om ŉ ouerskapplan saam te 

stel waarin die uitoefening van hul afsonderlike verantwoordelikhede en regte 

aangaande die kind uiteengesit word. ‘n Vereiste is dat indien ouers probleme 

ervaar in die uitoefening van hul verantwoordelikhede en regte, hulle of  bystand  

verkry van 'n gesinsadvokaat, maatskaplike werker of sielkundige of deur 

bemiddeling van 'n maatskaplike werker of ander geskikte opgeleide persoon 

bygestaan word om ŉ ouerskapplan saam te stel wat hul afsonderlike 

verantwoordelikhede en regte aangaande die kinders uiteensit. Hieruit blyk dit 

dat vanuit ŉ kindgefokusde benadering, die beste ouerskapplanne dié sal wees 

waar nie die mislukte huwelik of die egskeiding die fokus is nie, maar waar die 

ouerskapsrol voorop gestel word om sodoende die kind te verseker dat die 

gesin nie gebroke is nie, maar geherorganiseer. Die klem is dus die 

sistematiese en gedetailleerde beskrywing van ouers se verdeling van hul 

ouerlike verantwoordelikheid ten einde die beste belange van hul kind te dien.  

 Artikel 21(3)(a) voorsien dat indien 'n dispuut tussen die ongetroude ouers van 

'n kind ontstaan oor of die biologiese vader aan die vereistes van volle ouerlike 

                                                 
4
 Gesamentlike sorg: mede-houers dra mede-verantwoordelikheid, pligte en regte ten opsigte van die sorg van   

  die kind 
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verantwoordelikhede en- regte voldoen, moet die dispuut verwys word vir 

bemiddeling deur 'n gesinsadvokaat, maatskaplike werker, maatskaplike diens 

professionele persoon of enige ander geskikte opgeleide persoon. 

 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat Wet 38 van 2005 in Suid-Afrika alle aspekte van 

die beste belang van die kind in ag probeer neem. Dit sluit onder meer in ‗n 

gunstige klimaat vir gesamentlike sorg met egskeiding, die insluiting van die kind in 

besluitneming, die oplossing van dispute deur bemiddeling en ook die samestelling 

van ouerskapplanne. Die implikasie van hierdie wetgewing is dat daar teoreties 

gesproke strukture bestaan, maar dat die implementering hiervan wel bepaalde 

probleme oplewer. 

 

Vanuit hierdie artikels, soos omskryf in die wetgewing, spruit dit dat bemiddeling as 

alternatiewe dispuutoplossende metode, voorkeur behoort te geniet. Die leemte is 

egter dat bemiddeling nie duidelik genoeg omskryf word nie en dat die 

implementering daarvan oorgelaat word aan interpretasie in die praktyk. 

Bemiddeling wat daarop gerig is om slegs ooreenkomste tussen ouers te bereik en 

wat nie op emosies of verhoudings fokus nie, het ŉ beperkte invloed op sleutel 

mede-ouerskapsfaktore (Trinder, Connolly, Keller, Notley & Swift, 2006:99). Met 

verwysing na terapeutiese gesinsbemiddeling kon daar volgens Irving en Benjamin 

(2002:9) geen gestandaardiseerde prosedure daarvoor gevind word nie. Die woord 

―terapeuties‖ impliseer nie terapie in bemiddeling nie, maar wel die benutting van 

terapeutiese tegnieke om die doelwitte van gesinsbemiddeling te bereik. Tydens 

terapeutiese gesinsbemiddeling word klem geplaas op prosesse in verhoudings en 

het anders as bemiddelingsmodelle, wat hoofsaaklik op die bereiking van ŉ 

ooreenkoms gefokus is, ook addisionele doelwitte (Irving & Benjamin, 2002:18). 

Hierdie addisionele doelwitte is om die ouers se onopgeloste konflik te verstaan en 

hulle behulpsaam te wees om die oorgang van hul rol van huweliksmaat na dié van 

mede-ouer te verander. Daar moet gepoog word om gedrag wat moontlik 

produktiewe onderhandelinge tydens bemiddeling kan benadeel, te verander. 

Ouers moet ook aangemoedig word om enige gevoelens van vyandigheid teenoor 

die vorige lewensmaat te laat vaar en om egskeiding wat met ouerskap gepaard 
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gaan, te herdefinieer in positiewe terme, naamlik ŉ vorm van gesinsreorganisasie 

wat aan die betrokkenes ŉ geleentheid bied tot ŉ nuwe begin (Irving & Benjamin, 

2002:18). Pruett en Johnston (2004:110) benadruk dat terapeutiese strategieë en -

tegnieke saamgevoeg word tydens bemiddeling as ŉ wyse om werklik ŉ 

intervensie te skep wat die toekomstige gesondheid en welstand van sowel die 

kinders as hul ouers bevorder. Chen en George (2005:452) huldig die mening dat 

dit nie sinvol is om slegs terapeuties by die kind op ŉ een-tot-een-basis betrokke te 

raak nie. Tydens gesinsbemiddeling word dus sowel die ouers as die kind betrek 

en is dit noodsaaklik om aan die emosionele en verhoudingsdinamika tussen al die 

betrokkenes aandag te skenk. 

 

In Suid-Afrika bestaan, sover vasgestel kon word, geen formele 

bemiddelingsorganisasie wat spesifiek gesinsbemiddeling volg nie. FAMAC 

(Family Mediators‘ Association of the Cape)5 beklemtoon die onpartydige posisie 

van die bemiddelaar en ook ouers se reg op selfbeskikking. Dit impliseer dat die 

ouers geensins van raad of advies bedien mag word tydens bemiddeling nie.  Die 

navorser se interpretasie ten opsigte van wat verstaan word onder die beste 

belang van die kind, verskil dus van wat hierbo aangedui word en staan dus buite 

die beskrywing van wat FAMAC as bemiddeling sien. 

 

Hulpverlening tydens die bemiddelingsproses - veral in die herdefiniëring van rolle, 

is daarom vanselfsprekend. Dit is verder noodsaaklik dat die konflik tussen ouers, 

die herstel of vestiging van die kind se verhouding met beide ouers en die kwaliteit 

van ouerskap tydens die bemiddelingsproses aangespreek behoort te word ten 

einde gedragsprobleme en negatiewe aanpassing van die kind te voorkom. Die 

rasionaal van hierdie ondersoek word beskou vanuit die konteks van die 

veranderinge wat teweeg gebring is deur Wet 38 van 2005, waar die beste belang 

van die kind van kardinale belang is en die kind ingesluit word in die 

bemiddelingsproses. Ouers blyk onkundig en oningelig blyk te wees oor hul 

vermoëns op emosionele-, gedrags-, kommunikatiewe- en besluitnemingsvlak 

                                                 
5
 FAMAC: Family Mediators' Association of the Cape 
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asook dit wat hulle kognitief, wetlik en instrumenteel kan doen om die traumatiese 

effek van egskeiding op die kind te verminder.   

 

Hieruit spruit die probleem dat die gebrek aan ŉ praktykgerigte werkswyse om die 

kind sensitief en paslik te betrek tydens bemiddeling ontstaan. 'n Gebrek aan 

begeleiding aan ouers om op verskeie wyses die trauma van egskeiding vir hul 

kind te kan verlig spruit ook hieruit. Kruk (2005:130) is van mening dat 'n effektiewe 

intervensie met egskeiding die vermindering van skade aan kinders binne ŉ 

raamwerk aanspreek. Dit behels dat van elke ouer verwag word om sy ouerlike 

verantwoordelikhede ten opsigte van die kind se behoeftes na te kom en instellings 

soos die hof verantwoordelik is om die ouer te ondersteun in die nakoming hiervan. 

 

Dit blyk egter vanuit nasionale en internasionale literatuur dat die publiek, regs- en 

professionele lui, insluitende maatskaplike werkers en sielkundiges, skepties is oor 

ouers se vermoë om gesamentlik hul ouerlike pligte uit te voer met egskeiding 

(Bekker, Van Zyl, Wakeford & Labuschagne, 2004:29). Reeds in talle oorsese 

lande word ouerleidingsprogramme wat aan howe verwant is, aan ouers met 

egskeiding gebied (Pollet & Lombregia, 2008:375; Taylor, 2005b:77; Trinder et al. 

2006:1). In Suid-Afrika bestaan, sover vasgestel kon word, geen sodanige program 

vir ouers nie. Egskeidingsberaad aan ouers of terapeutiese insette by die kind met 

gedragsprobleme binne privaathoedanigheid is bekend aan die publiek, alhoewel 

nie hofverwant nie. Die implikasie van hierdie leemte kan gesien word wanneer 

druk op ouers geplaas word om hul verantwoordelikheid vir die gesamentlike sorg 

van en kontak met die kind, te aanvaar en uit te voer. Ouers se ouerlike vermoëns, 

op individuele- en op gesamentlike vlak, en die hantering van hul konflik, word nie 

binne die huidige bestek aangespreek nie. Die ―Children Act 1989‖ in Engeland, 

kon ten spyte van die voorkeur vir gesamentlike sorg en van bemiddeling, nie 

daarin slaag om verhoudingsprobleme uit te skakel nie (Smart, May, Wade & 

Furniss, 2005:2). Uit bogenoemde blyk dit dat die wetlike posisie onvoldoende is 

om verhoudingsdinamika aan te spreek en dat ŉ leemte aan ŉ 

gesinsbemiddelingsproses bestaan.  
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Die probleem kan dus kortliks soos volg beskryf word: Die beste belang van die 

kind impliseer veel meer as net die daarstel van ‗n skikkingsooreenkoms of 

egskeidingsbevel tussen ouers vir die gesamentlike sorg en kontak van die kind. 

Die aard, omvang en oorsaak van konflik wat tot verbrokkeling aanleiding gegee 

het en wat steeds die mede-ouerskapsverhouding beïnvloed moet verstaan en 

aangespreek word, die kind op 'n sensitiewe en paslike wyse ingesluit word, ouers 

opvoeding en ouerleiding ontvang oor wat hulle kan doen om die destruktiewe 

impak op die kind te verminder en 'n ouerskapplan saamgestel word. Hierdie 

aspekte word nie aangespreek in tradisionele bemiddelingsprosesse nie. ‗n 

Gesinsbemiddelingsproses kan moontlik aan hierdie leemtes voldoen, maar is 

binne die konteks van egskeiding, egskeidingsberading, regsprosesse en 

hulpverleningsprosesse ‗n relatiewe onontginde veld wat onbekend is.  

 

1.3  DOEL EN DOELWITTE VAN DIE STUDIE  

 

Vir die doel van die navorsing, word die volgende uiteensetting voorgehou: 

Praktykgerigte navorsers onderneem navorsing gewoonlik om twee redes. Die 

eerste rede is om kennis en begrip te bekom oor die mens se funksionering en 

tweedens moet hierdie kennis in 'n kundigheid in die praktyk omskep en toegepas 

kan word (Babbie en Mouton, 2001:25). Die motivering vir hierdie ondersoek is die 

leemtes waarna verwys is, asook die navorser se behoefte om vanuit 'n 

wetenskaplike werkwyse oplossings vir hierdie leemtes te vind. Dit impliseer dus ‗n 

proses van toegepaste navorsing met ‗n konkrete doel en ondersteunende 

doelwitte. In Fouché en De Vos (2005:104) word die doel, doelstellings of oogmerk 

van ŉ studie as die ―droom‖ versinnebeeld, terwyl die doelwitte die stappe 

impliseer oor hoe om hierdie droom te laat realiseer. Die doel is volgens De Vos 

(2005b:398) die oorhoofse toestand of uitkoms wat deur die gemeenskap of groep 

verlang word, of ŉ breë aanduiding bied van wat in die navorsing bereik wil word. 

Die doel wat dus na die uitkoms verwys en die doelwitte wat stap vir stap 

weergegee word, word voorgehou ten einde 'n resultaat of droom te bereik.  
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1.3.1 Doel 

 

Die doel van hierdie studie was oorhoofs om ‗n gesinsbemiddelingsproses te 

verken, te beskryf en toe te pas ten einde die beste belange van die kind te 

bevorder met egskeiding. Die mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-

verhoudings en die kwaliteit van ouerskap was as teiken aspekte geïdentifiseer om 

die kind se belange met egskeiding te bevorder en moes dit met inagneming van 

Wet 38 van 2005, geskied.  

 

1.3.2 Doelwitte 

 

Om bogenoemde doel te bereik is sowel ŉ literatuurstudie as ŉ empiriese 

ondersoek onderneem. Die volgende doelwitte het vanuit bogenoemde doel vir 

hierdie studie voortgevloei, naamlik om:   

 Gesinsbemiddeling met egskeiding deur middel van teoretiese 

     konseptualisering te verken en te beskryf ten einde 'n omvattende metateorie   

     daaruit op te stel waaruit benuttingsmoontlikhede vir praktykbeoefening kon  

     vloei. 

 Binne die konteks van die teoretiese konseptualisering, bemiddeling en spesifiek  

gesinsbemiddeling met egskeiding te verken, metodes om die kind in te sluit, 

oueropvoeding en ouerleiding aan ouers en die samestelling van 

ouerskapplanne ten einde konsepte toepaslik vir benutting te identifiseer.  

 Die ontwerp van ŉ  gesinsbemiddelingsproses te beskryf wat sowel die ouers as 

die kind insluit, en wat binne die konteks van hulpverlening tydens  

gesinsbemiddeling benut kon word. 

 'n  Gesinsbemiddelingsproses toe te pas.  

 ŉ Samevatting, aanbevelings en gevolgtrekkings ten opsigte van 'n    

gesinsbemiddelingsproses te bied. 

 

Met die empiriese studie is die volgende stappe gevolg: 
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  Eerstens is ouerpare wat reeds geskei is of in die proses van egskeiding was, 

en hul kinders, deur middel van doelgerigte steekproeftrekking, as deelnemers 

ingesluit om kwalitatiewe waarnemings te maak.  

  Tweedens is kwalitatiewe waarnemings van semi-gestruktureerde en 

ongestruktureerde onderhoude met die ouers gemaak.  

  Derdens is die kinders as deelnemers deur verskeie metodes en tegnieke 

ingesluit. 

  Vierdens is bogenoemde inligtingsbronne gereflekteer in die samestelling van 'n 

ouerskapplan as ŉ werkbare dokument oor elke ouer se verantwoordelikhede, 

pligte en regte nadat die kind op ŉ sensitiewe en paslike wyse ingelig was oor 

besluite rakende sy sorg en kontak. 

 

1.4  NAVORSINGSVRAAG VIR DIE STUDIE 

 

Binne die studie het die navorser van kwalitatiewe navorsingsmetodes gebruik 

gemaak en was daar met behulp van die navorsingsvraag gefokus op die 

fenomeen wat nagevors is (Nieuwenhuis, 2007:51) Die navorsingsvraag behoort 

aan die leser ŉ duidelike beeld te gee van wat dit is wat die navorser spesifiek wou 

uitvind rondom die onderwerp en om beter begrip te bekom wat na die hoofdoel 

van die meeste sosiale navorsing verwys (Neuman, 2003:364). Volgens Jansen 

(2007:26) word kwalitatiewe navorsingsprobleme stellings of navorsingsvrae 

genoem, en nie hipoteses nie. 

 

Die navorsingsvraag wat hierdie studie gelei het was: Wat sal die mees toepaslike 

komponente vir insluiting in ŉ  gesinsbemiddelingsproses wees ten einde met 

inagneming van Wet 38 van 2005, die beste belange van die kind te dien?  

 

1.5.  NAVORSINGSBENADERING 

 

ŉ Kwalitatiewe benadering maak dit moontlik om die sosiale lewe van die mens en 

die waarde wat hy aan sy alledaagse lewe heg, te verstaan (Fouché & Delport, 

2005a:74; Fouché, 2005b:270; Nieuwenhuis, 2007:54). Die kwalitatiewe navorser 
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poog om begrip te ontwikkel vanuit die perspektief van die deelnemers en word 

natuurlike waarneming vir data-insameling benut eerder as gekontroleerde meting 

(Schurink, 1998b:241-243; Fouché & Delport, 2005a:79). Van die navorser word 

verwag om die ―leefwêreld‖ van die individu te betree en word inligting sistematies 

ingesamel ten einde in staat te wees om betekenisse, temas en algemene 

beskrywings van belewenisse binne ŉ spesifieke konteks te analiseer (Fouché, 

2005b:270). Bless en Higson-Smith (2000:156) beskou kwalitatiewe navorsing as: 

―Research conducted using a range of methods which use qualifying words and 

descriptions to record and investigate aspects of social reality‖. ŉ Kwalitatiewe 

studie is ingestel op nie-statistiese metodes en klein steekproewe wat dikwels 

doelmatig gekies word (Fouché & Delport, 2005a:74). Inligting word ingesamel wat 

nie noodwendig op numeriese wyse uitgedruk kan word nie (Neuman, 2003:139). 

Vir kwalitatiewe navorsers is presiese, sistematiese en teoretiese antwoorde vir 

komplekse menslike probleme nie moontlik nie en stel Nieuwenhuis (2007:55) dit 

soos volg: "... every cultural and historical situation is different and unique and 

requires analyses of the uniquely defined, particular contexts in which it is 

embedded". 

 

Die kwalitatiewe navorsingsbenadering was dus toepaslik vir hierdie studie. Die 

navorsing was gekenmerk deur ŉ in-diepte bestudering van die kind en sy ouers 

met egskeiding, bemiddeling as alternatiewe metode om dispute te besleg, die 

insluiting van die kind asook oueropvoeding en ouerleiding aan ouers rakende die 

mede-ouerskapsverhouding, ouer-kind-verhouding en die kwaliteit van ouerskap. 

Ten slotte het die samestelling van ‘n ouerskapplan as 'n gedetailleerde 

samewerkingsooreenkoms tydens gesinsbemiddeling aandag geniet. Die 

deelnemers is deur die navorser waargeneem, veldnotas is gemaak en elke 

onderhoud is beskryf met behulp van ŉ verslag. ŉ Opsomming oftewel 

memorandum van ooreenkoms is na afloop van gesamentlike 

bemiddelingsonderhoude aan die ouers voorsien. 
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Tydens hierdie ondersoek was die navorser deurgaans betrokke as die 

bemiddelaar, wat ook meebring dat die kwalitatiewe navorsingsverslag nie sonder 

die navorser se perspektiewe kon realiseer nie. 

 

1.6  SOORT NAVORSING 

 

Die omskrywing van die soort navorsing wat die doel van hierdie ondersoek en die 

navorsingsbenadering die beste komplimenteer, is toegepaste navorsing met ŉ 

verkennende en beskrywende aard. Toegepaste navorsing word as toepaslik 

beskou waar navorsersvrae so ontwerp is dat data voorsien kan word van 

praktiese probleme en waarvan die gebruik tot die verbetering of oplossing 

daarvan kan lei (Jansen, 2007:9). Nuwe strategieë en intervensies bied hoop om 

meer direkte en soliede verbintenisse tussen navorsing en praktyk te smee, 

daarom word dienslewering in die praktyk en probleemoplossing die fokus van 

toegepaste navorsing ten einde ŉ verskil in mense se lewens te maak deur dit te 

verbeter (Fouché & De Vos, 2005:105).  

 

Volgens Rothman en Thomas (1994:3-4) behoort intervensienavorsing tot die 

genre van toegepaste navorsing en bestaan ŉ spesifieke intervensie missie. Daar 

word met die mening van Schilling (1997:174) geїdentifiseer wat intervensie 

beskou as ŉ aksie wat die funksionering van ŉ individu, familie, groep, 

gemeenskap of populasie verhoog of handhaaf. Intervensienavorsing word deur 

De Vos (2005b:394) praktykgerig gedefinieer as: “... studies carried out for the 

purpose of conceiving, creating and testing innovative human services approaches 

to preventing or ameliorating problems or to maintaining quality of life”. Toegepaste 

navorsing was as toepaslik vir hierdie navorsing beskou omrede ŉ 

navorsingsproses as intervensie die bestaande teorie met die praktyk kon verbind. 

Die doel is dus praktykgerig eerder as die toets van ŉ hipotese en val die klem op 

die ontwerp en ontwikkeling van intervensietegnologie om ŉ probleem aan te 

spreek (Rothman & Thomas, 1994:12). Die intervensienavorsingsmodel van 

Rothman en Thomas (1994) se eerste vier fases is vir hierdie ondersoek gevolg. 

Die fases en hul stappe word duidelik uiteengesit. (Vgl.1.8.)   
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1.7  NAVORSINGSONTWERP OF STRATEGIE 

 

In kwalitatiewe navorsing bestaan daar gewoonlik nie ŉ stap vir stap plan of ŉ 

resep wat gevolg word nie (Fouché & Delport, 2005a:75). Die navorser se aksies 

en keuses bepaal die ontwerp of strategie (Fouché, 2005b:269). Gedurende die 

navorsingsproses skep die kwalitatiewe navorser die ontwerp wat die projek die 

beste pas (Fouché & Delport, 2005a:83). Volgens Delport en Fouché (2005b:353) 

is die kwalitatiewe navorser meer betrokke by dit wat gebeur en word as die 

instrument vir die ontwerp daarvan beskou. Die verskeie strategieë word verander 

en aangepas volgens die doel van die studie, die aard van die navorsingsvraag 

asook die vaardighede en hulpbronne wat beskikbaar was vir die navorser (Fouché 

en Delport, 2005a:83).  

 

Die eerste vier fases van Rothman en Thomas (1994:9) se intervensie-

navorsingsontwerp en intervensienavorsingsmodel was as navorsingsontwerp 

gebruik. Elkeen van hierdie fases het ŉ reeks stappe bevat, maar is nie rigied 

toegepas nie. Dit impliseer dat aktiwiteite van een fase voortgesit kan word selfs na 

die implementering van ŉ volgende fase. Dikwels word daar ook terugbeweeg na ŉ 

vorige fase indien probleme ondervind word of nuwe inligting bekom word (De Vos, 

2005b:395).  

 

Intervensienavorsing word deur De Vos (2005b:392) beskryf as ŉ opwindende 

nuwe siening oor toegepaste navorsing in maatskaplike werk en kan ook bruikbaar 

wees vir ander professies. De Vos noem verder dat die oogmerke sowel 

verkennend as beskrywend is en dat die doel is om ŉ bydrae te maak tot die 

kennis van menslike gedrag. Volgens Fouché (2005b:269) perk die ontwerp nie die 

beweeglikheid van die aksies in nie en kan aktiwiteite binne die fases daarvan 

toegepas word. Hieruit blyk dit dat intervensienavorsing beskou kon word as ŉ 

gepaste navorsingsontwerp vir hierdie studie wat verkennend en beskrywend van 

aard is. ŉ Nuwe ―intervensie‖ word saamgestel waarin die navorser gelei word om 

nie net wetenskaplike, tegniese en praktiese kennis in te samel nie, maar juis dat 

dit ŉ kreatiewe en innoverende proses verg om 'n verantwoordbare 
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navorsingsproduk moontlik te maak. Dit verg 'n werkswyse om gebeure wat 

verband hou met die verskynsel op 'n natuurlike wyse sistematies oor 'n 

tydsperiode waar te neem ten einde die impak van die probleem en die intervensie 

op sowel die ouers as die kind vas te stel. 

 

Ten einde kwalitatiewe data in te samel het die navorser van ŉ kwalitatiewe 

metode van ondersoek, naamlik gevallestudies, gebruik gemaak. ŉ Gevallestudie 

kan gesien word as die ondersoek of in-diepte analise van ŉ ―gebonde sisteem‖ 

oor ŉ tydperk van enkele of verskeie gevalle (Fouché, 2005b:272). Gevallestudie 

navorsing is daarop gerig om groter insig te ontwikkel in die dinamika van 'n 

spesifieke situasie (Nieuwenhuis, 2007:76). Die gevallestudies en toepaslike data 

was deur kwalitatiewe waarneming geanaliseer deur die selektering van temas in 

die vorm van kategorieë en subkategorieë (Schurink, 1998b:243). Nieuwenhuis 

(2007:76) beskryf die waarde van die gevallestudie as metode omdat veelvuldige 

bronne en tegnieke in die data-insamelingsproses gebruik kan word.  

 

Volgens Babbie (in Fouché, 2005b:272) betree die navorser wat van 

gevallestudies gebruik maak die veld met ŉ kennis van die toepaslike literatuur 

voordat die navorsing in die veld geloods word. Deelnemers verwys vir die 

doeleindes van hierdie studie na ouers wat besig was om te skei of reeds geskei is 

en hul dispute deur middel van bemiddeling wou besleg. Die betekenis van 

egskeiding vir die betrokke kind en sy ouers was van belang met die fokus op die 

ouers se mede-ouerskapsverhouding, die kind se verhouding met albei sy ouers 

en die kwaliteit van hul ouerskap. 

 

1.8  NAVORSINGSPROSEDURE EN WERKWYSE 

 

Binne die konteks van kwalitatiewe navorsing verwys Fouché en Delport 

(2005a:83) na ŉ ontwerp of strategie en dat dit bepaal word deur die doel van die 

studie, die aard van die navorsingsvraag en die vaardighede van en hulpbronne 

beskikbaar aan die navorser. Vir 'n kwalitatiewe navorsingsprosedure word daar 

gebruik gemaak van ŉ wye verskeidenheid tegnieke waarvan die volgende vir 
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hierdie studie aangewend was, naamlik: kwalitatiewe waarneming, gevallestudies, 

ŉ semi-gestruktureerde onderhoudskedule as selfontwerpte vraelys en semi- en 

ongestruktureerde onderhoude met die ouers (De Vos, 2005a:333). Gedurende die 

sosio-emosionele assessering van die kind, die waarneming van die interaksie 

tussen ouer en kind, gesamentlike en individuele bemiddelingsonderhoude met die 

ouers en die inliggewing van die kind oor besluite rakende sorg en kontak, is hulle 

ook waargeneem en veldnotas is gemaak. Hierna is elke onderhoud in 

verslagformaat weergegee.  

 

Verkennende navorsing vorm vir die doeleindes van hierdie navorsing deel van 

fase een en twee van die intervensienavorsingsmodel. Daar word gefokus op 

probleemanalise, projekbeplanning, inligtinginsameling en -sintese. Beskrywende 

navorsing vorm deel van fase drie en vier van die intervensienavorsingsmodel, 

naamlik dat inligting ingesamel is en die navorser ŉ sintese kon bereik. Die 

toepassing van 'n  gesinsbemiddelingsproses met inagneming van Wet 38 van 

2005, is beїnvloed deur inligting wat tydens die voorafgaande fases ingesamel is. 

Vir hierdie ondersoek is slegs op fases 1 tot 4 gefokus aangesien dit die fases is 

wat tot doelbereiking aanleiding gegee het. Fase 5 behels die evaluasie en 

gevorderde ontwikkeling van die intervensie en fase 6 die verspreiding daarvan en 

vorm nie deel van hierdie ondersoek nie (Rothman & Thomas, 1994:9; De Vos, 

2005b:395-407). Fases 1 tot 4 word duidelikheidshalwe in tabelformaat weergegee 

en daarna bespreek.  
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TABEL 1.1: FASES EN GESELEKTEERDE AKTIWITEITE IN ELKE FASE VAN  
                   ROTHMAN EN THOMAS SE INTERVENSIENAVORSINGSMODEL 

FASE 1 
Probleemanalise 
en 
projekbeplanning 

FASE 2 
Inligtinginsameling 
en -sintese 

FASE 3 
Ontwerp 

FASE 4 
Vroeë ontwikkeling  
en loodsondersoek 

Identifisering en 
insluiting van 
deelnemers 

Benutting van bestaande  
inligtingsbronne 

Ontwerp van ŉ 
waarnemingsisteem 

Ontwikkeling van ŉ 
prototipe of voorlopige  
intervensie 

Verkryging van toegang 
tot en samewerking in 
die opset 

Bestudering van 
natuurlike voorbeelde 

Spesifisering van 
prosedure-elemente 
van die intervensie 

Uitvoering van ŉ 
voorlopige intervensie 

Identifisering van die 
belange van die teiken-
populasie 

Identifisering van 
funksionele elemente van 
suksesvolle modelle 

 Toepassing van ontwerp- 
kriteria op die voorlopige 
intervensie-konsep 

Analise van die 
geïdentifiseerde 
probleme 

   

Bepaling van doel en 
doelwitte 

   

Bron: Rothman en Thomas (1994:9); De Vos (2005b:395-407). 

 

1.9  DIE UITVOERBAARHEID VAN DIE ONDERSOEK  

 

Die uitvoerbaarheid van die ondersoek en bespreking daarvan sal volgens 

bogenoemde intervensienavorsingsmodel se eerste 4 fases uitgevoer word. 

Vervolgens word die volgende aspekte wat die uitvoerbaarheid van die studie 

moontlik gemaak het, kortliks bespreek. 

 

1.9.1 Fase 1: Probleemanalise en projekbeplanning 

 

Gedurende fase 1 van intervensienavorsing het die navorser die afgelope ses jaar 

veral gefokus op praktykgerigte ervarings, bestaande persepsies, houdings, 

behoeftes en uitdagings in verband met die assessering van 'n kind, bemiddeling 

en  gesinsbemiddeling. Hierdie belewenisse het tot die ontstaan van behoeftes en 

die bewuswording van leemtes bygedra. Dit het die basis gevorm vir die probleem 

wat tot die studie aanleiding gegee het. Hoe die probleem aanvanklik onstaan het, 

sluit aan by die mening wat Kaniki (2006:19) huldig, naamlik dat die oorsprong 

daarvan kan wees vanuit die navorser se persoonlike ervaringe of waarnemings.  
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Volgens Nieuwenhuis (2007:48) dien 'n paradigma as die lens waardeur die 

werklikheid geïnterpreteer word en dat ons aksies as navorsers nie kan plaasvind 

sonder verwysing na daardie paradigmas nie. Die probleem wat dus tot hierdie 

ondersoek aanleiding gegee het, het hoofsaaklik ontstaan vanuit die navorser se 

daaglikse betrokkenheid by kinders wat vir spelterapie verwys is met 

simptomatiese probleemgedrag en wat by nadere ondersoek blyk verband gehou 

het met hul ouers se egskeiding.    

 

Die beplanning van die studie wat hieruit voortgevloei het was om deelnemers te 

bekom wat hulself bereid sou verklaar en verantwoordelikheid aanvaar om aan die 

navorsing deel te neem om so dus die basis van die navorsingsprojek te lê. Die 

probleemanalise en projekbeplanning bestaan uit vyf basiese stappe wat 

vervolgens aandag geniet. 

 

Stap 1: Identifisering van deelnemers om by die navorsing te betrek 

 

As ŉ intervensienavorser, moes die navorser die universum, navorsingspopulasie 

en steekproeftrekking met spesifieke verwysing na die metodes wat daarvoor 

gebruik was, in ag neem om te bepaal watter deelnemers geïdentifiseer kon word 

om by die navorsing te betrek. Die keuse van die navorsingspopulasie se probleme 

moes verband hou met die ondersoek. Ten opsigte van die aspek vermeld Fawcett 

et al. (in De Vos, 2005b:396) dat indien die navorsing die kritiese probleem van die 

populasie en dus die steekproef aanspreek, dit die nodige hulp en ondersteuning 

sal bied. 

 

Universum verwys volgens Arkava en Lane (in Strydom, 2005b:193) na alle 

potensiële deelnemers wat oor die eienskappe beskik waarin die navorser 

belangstel terwyl populasie beskou word as die term wat grense stel aan dit wat 

bestudeer wil word. Vir doeleindes van hierdie ondersoek het die universum 

bestaan uit alle kinders en hul ouers wat geraak word deur egskeiding en is daar 

beoog om ouerpare wat in die proses van egskeiding was of wat reeds geskei is, 

en die betrokke kinders, tydens die navorsing as deelnemers te betrek. 
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Vir Seaberg (in Strydom, 2005b:194) is ŉ steekproef ŉ klein deel van die totale 

eenhede, gebeure of persone wat gesamentlik die onderwerp van die studie 

uitmaak. ŉ Steekproef is die segment van die populasie wat oorweeg word vir 

verteenwoordigende insluiting van die studie (Strydom, 2005b:194). Doelgerigte 

steekproefneming is gebruik om persone vanuit die populasie te identifiseer en by 

die navorsing te betrek. Die klem val in doelgerigte steekproefneming op die 

navorser wat ŉ steekproef van persone saamstel wat volgens sy oordeel die mees 

kenmerkende eienskappe van die betrokke populasie openbaar en in die besonder 

inligting verskaf waarna die navorser op soek is (Strydom, 2005b:202). Kelly 

(2006b:373) is van mening dat die beantwoording van die navorsingsvraag en die 

voldoende verteenwoordiging van die inligting wat ingesamel is bepaal wanneer 

die ondersoek versadig is. Alhoewel teoretiese versadiging 'n elegante konsep is, 

moet die navorser in staat wees om die fenomeen in diepte te beskryf en stel Kelly 

(2006b:290) dit soos volg: "... the researcher will call it a day when there is 

sufficient material to know more or less what issues are going to be paramount in a 

larger study". Die navorser het vyf ouerpare en hul kinders as deelnemers vir 

gevallestudies geselekteer as steekproef. Die omvang van die ondersoek het egter 

die beskrywing van die toepassing van 'n gesinsbemiddelingsproses op al vyf die 

gevallestudies onmoontlik gemaak. Die twee gevallestudies wat dit moontlik 

gemaak het om die genoemde proses die volledigste te beskryf en die insluiting 

van die kind deur verskeie metodes kon toepas, is dus in die empiriese hoofstuk 

bespreek. (Vgl. Hoofstuk 8.) 

 

Die kriteria wat bepalend was vir deelname aan die navorsing was dat dit ouerpare 

moes wees wat besluit het dat hul huwelik onherstelbaar verbrokkel het of wat 

reeds geskei is en wie se kind(ers) onder die ouderdom van 18 jaar was. Dit moes 

ouerpare wees wat ten gunste was van bemiddeling as metode om dispute oor 

sorg en kontak te besleg. Die ouerpare moes hulle ook daartoe verbind om 'n 

gesinsbemiddelingsproses te deurloop. Geen geografiese beperking is geplaas op 

waar die ouers of hul kinders woonagtig was nie. Die rede hiervoor was om nie 

deelnemers uit te sluit vanweë die geografiese afstand tussen die ouers nie 
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omrede dit 'n kwessie is wat dikwels in die praktyk tot dispute aanleiding gee. Die 

deelnemers moes Afrikaanssprekend wees. 

 

Stap 2: Verkryging van toegang tot en samewerking van instellings  

 

Suksesvolle intervensienavorsers behoort verhoudings te vorm met 

verteenwoordigers vanuit die milieu van die navorsing vir samewerking deur hulle 

te betrek by probleemidentifisering, beplanning van die projek en implementering 

van die intervensie (De Vos, 2005b:396). Konsultasies met kundiges vanuit  

regsberoepe en geesteswetenskaplike beroepe het grootliks bygedra tot die 

beplanning en implementering van hierdie studie. Ten opsigte van konsultasies 

met kundiges, hou dit dikwels voordele in aangesien ŉ kundige oor persoonlike 

inligting beskik en dus ook bepaalde insigte kan deel in ŉ poging om die probleem 

beter te verstaan. As belangstellende kan ŉ kundige die probleem gewoonlik meer 

spesifiek definieer en ook leiding gee ten opsigte van tegniese probleme en 

praktiese aspekte rakende die navorsingsproses. 

 

Die doel van konsultasies met kundiges is om onbekende perspektiewe na vore te 

bring of om die navorser se eie siening te bevestig of te verwerp (Strydom, 

2005c:208). Ter aanvulling en ondersteuning van die uitvoerbaarheid van die 

navorsing is op konsultasies met kundiges gesteun. Volgens Strydom en Delport 

(2005:331) is gesprekke met kundiges belangrik om temas vir verdere ondersoek 

te identifiseer of 'n literatuurondersoek te doen met die doel om bevindinge te 

bevestig. Afsonderlike gesprekke is oor ŉ tydperk van drie jaar met die volgende 

kundiges gevoer en alhoewel hul kennis en vaardigheid benut is, is verdere 

leemtes ook beklemtoon: 

 Dr Mariëtte van der Merwe, Privaat Maatskaplike Werker en senior lektor aan 

die Instituut vir Kinder, Jeug en Familiestudies, Hugenote Kollege. Sy beskik oor 

wye ondervinding in egskeidingswerk en voltooi haar MA-verhandeling aan die 

Universiteit van Stellenbosch, Departement Maatskaplike werk met die titel: 

Beraad met jong kinders in egskeidingsituasies met fokus op speeltegnieke 

(1991). Die behoefte aan riglyne oor die samestelling van ouerskapplanne is 
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dikwels met haar bespreek en as 'n leemte uitgewys. 'n Kursus aangebied deur 

Dr. Van der Merwe is bygewoon gedurende 2006, naamlik: "Divorce custody 

evaluations and report writing". 

 Me Esna Bruwer, Privaat Maatskaplike Werker, eertydse vrywillige  

gesinsraadgewer in die Kantoor van die Gesinsadvokaat en huidig 'n deeltydse 

praktika-dosent aan die Hugenote Kollege, Departement Maatskaplike werk en 

ook werksaam as privaat maatskaplike werker. Me Bruwer spesialiseer in 

evaluasies en bemiddeling rakende die sorg van en kontak met kinders met 

egskeiding. Me Bruwer het spesifiek die negatiewe impak van hoë konflik tussen 

ouers as ŉ behoefte vir verdere navorsing uitgespreek ten einde ouers te 

begelei tot ŉ betekenisvolle mede-ouerskapsverhouding. Me Bruwer het ook die 

behoefte uitgespreek aan gepaste assesseringstegnieke om die stem van die 

kind te hoor met egskeiding. 'n Kursus aangebied deur Me Bruwer en Prof 

Human, is deur die navorser bygewoon gedurende 2007, naamlik: " Egskeiding 

en die Reg. 

 Prof. Sonja Human, Departementshoof: Privaatreg, Universiteit van 

Stellenbosch. Die beperkte bespreking van bemiddeling as alternatiewe vorm 

van dispuutoplossing word as 'n leemte tydens voorgraadse studie beklemtoon. 

Slegs twee lesperiodes word in Gevorderde Familiereg aan bemiddeling bestee. 

 Adv. Melanie Fourie, advokaat in die Kantoor van die Gesinsadvokaat. 

Gesprekke met advokaat Fourie het lig gewerp op die noodsaaklikheid van 

leiding aan ouers oor geskikte kontakskedules en die vestiging van 'n mede-

ouerskapsverhouding en daar is beklemtoon dat die kind se beste belang die 

kardinale oorweging in alle sake moet wees. 

 Adv. Rina Meyer, lid van die Kaapse Balie. Adv. Meyer spesialiseer in 

Familiereg. Die noodsaaklikheid van hulp aan ouers in die uitoefening van 

gesamentlike sorg is bespreek asook leiding oor kontakskedules wat in die 

beste belang van die kind is, met spesifieke verwysing na die baba en kleuter. 

 

Terugvoering tydens die konsultasies met die kundiges het hoofsaaklik daarop 

gedui dat riglyne ontbreek oor hoe die kind se stem gehoor kan word met 

egskeiding. Dit het verder geblyk dat ouers se vermoë om 'n suksesvolle mede-
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ouerskapsverhouding met egskeiding te laat realiseer, met agterdog bejeën word 

en onkunde bestaan oor hoe 'n mede-ouerskapsverhouding bewerkstellig kan 

word. Dit was ook duidelik uit omgang met die publiek, geesteswetenskaplikes en 

regslui dat wantroue bestaan ten opsigte van die gesamentlike sorg van en kontak 

met kinders, met egskeiding. 

 

Stap 3: Identifisering van die belange van die teikenpopulasie 

 

Die intervensienavorser moet versigtig wees en dit probeer vermy om veral 

persoonlike of eksterne sieninge van die probleem en die oplossing daarvan, te 

projekteer. Die betekenis wat die populasie aan die probleem heg, moet deur die 

navorser verstaan word (De Vos, 2005b:397). 

 

Vanuit ondervinding van ongeveer 15 jaar in privaatpraktyk en met spelterapie as 

spesialiteitsterrein, was kinders met gedragsprobleme dikwels aangemeld. 

Toenemende bewuswording oor hierdie tydperk van die destruktiewe impak van 

egskeiding op die kind, spesifiek die negatiewe effek van voortslepende konflik 

tussen ouers en ook kinders se belewenis van verlies indien hulle nie ŉ 

betekenisvolle verhouding met albei ouers handhaaf nie, het bygedra tot die 

identifisering van die teikenpopulasie se belange. Dit het geblyk dat ouers 

onkundig was oor die effek van bogenoemde komponente met egskeiding of 

onkundig was oor hoe om dit aan te spreek. 

 

Stap 4: Analisering van die geïdentifiseerde probleem 

 

ŉ Kritiese aspek van hierdie stap is om die toestande wat die mense as 

gemeenskapsprobleme beskou, te analiseer. Sleutelvrae wat die proses rig is: Wat 

is die teenstrydigheid wat bestaan tussen die ideale en werklike omstandighede 

van die betrokkenes? Vir wie is die situasie ŉ probleem? Wat is die negatiewe 

gevolge van die probleem vir die individue? Wie moet verantwoordelikheid aanvaar 

vir die oplossing van die probleem? Watter gedrag van die deelnemer moet 
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verander ten einde die probleem as opgelos te beskou? Op watter vlak moet die 

probleem aangespreek word? (De Vos, 2005b:397).   

 

Vir die kind kan die impak van sy ouers se egskeiding traumaties wees en sy totale 

funksionering negatief beïnvloed (Taylor, 2005a:157). Die kind kan egter positief 

aanpas met egskeiding indien die ouers ŉ gesonde mede-ouerskapsverhouding 

handhaaf, daar hegte ouer-kind-verhoudings bestaan en die ouers se ouerskap 

van kwaliteit getuig (Bauserman, 2002:91). Na aanleiding van verskeie relevante 

werkswinkels en seminare wat bygewoon is, was dit duidelik dat 'n volledige 

proses om die kind se beste belange met egskeiding te bevorder met inagneming 

van Wet 38 van 2005, huidiglik ontbreek. Wet 38 van 2005 stel dit pertinent dat die 

kind se beste belange kardinaal is, maar bied geen duidelike riglyn hoe dit in die 

praktyk geïmplementeer kan word nie. Aangesien egskeiding en die impak 

daarvan wêreldwyd 'n probleem is en spesifiek in Suid-Afrika tot op hede nie 

voldoende aangespreek was nie, is dit 'n kritiese probleem.  

 

Stap 5: Doel en doelwitte 

 

Die formulering van ŉ doel en doelwitte is die finale aksie tydens fase 1 van 

intervensienavorsing. Alhoewel die doelwitte tydens fase 1 geïdentifiseer is deur 

die navorser, het herbesinning deurentyd plaasgevind tydens fase 2 en die 

insameling van inligting en die betrokkenheid van die deelnemers in fase 4 van die 

intervensienavorsing.  

 

Vir die intervensienavorser is ŉ deeglike probleemanalise belangrik omdat dit 

bydra tot die daarstelling van moontlike teiken aspekte vir verandering en 

moontlike elemente van intervensie. Die doel en doelwitte verduidelik wat bereik 

wil word met die intervensienavorsingsprojek (De Vos, 2005b:398). Die doel en 

doelwitte behels volgens Fawcett et al. (in De Vos, 2005b:398) die formulering van 

die probleemanalise en projekbeplanning en is vir die ondersoek uiteengesit onder 

punt 1.3.1 en 1.3.2 van hierdie hoofstuk. 
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1.9.2 Fase 2: Inligtinginsameling 

 

Die fokus van Fase 2 van intervensienavorsing is die benutting van bestaande 

inligtingsbronne en om sinteses te formuleer. Hierdie fokus is drieledig van aard. 

Eerstens moet met behulp van ŉ literatuurstudie op sowel nasionale as 

internasionale vlak bepaal word tot hoe ŉ mate navorsing onderneem is oor 

bemiddeling, egskeidingsbemiddeling,  gesinsbemiddeling, risiko- en beskermende 

faktore met egskeiding, die insluiting van die kind tydens bemiddeling, 

oueropvoedingsprogramme en die samestelling van ouerskapplanne. Dit is 

volgens Fawcett et al. (in De Vos, 2005b:398) noodsaaklik om te bepaal wat 

alreeds gedoen is ten einde die probleem te verstaan. Tweedens bied 

praktykervaring belangrike gegewens deur die waarneming van natuurlike 

voorbeelde. Derdens word funksionele elemente van intervensies of bruikbare 

programme geïdentifiseer om die probleem aan te spreek. Kaniki (2006:19) huldig 

die mening dat ŉ navorsingsprojek nie in isolasie kan bestaan nie en dat daar 

voortgebou moet word op studies wat reeds onderneem is. Dit kan onlangs 

gepubliseerde navorsing, asook historiese en mondelinge materiaal, insluit. Dit 

bring mee dat betekenisvolle inligting geïdentifiseer kon word wat tydens die 

navorsingsproses aangewend kon word. Fase 2 van intervensienavorsing word in 

drie stappe weergegee: 

 

Stap 1: Gebruik van bestaande inligtingsbronne 

 

Dit is as navorser belangrik dat kennis oor bestaande navorsing bekom moet word 

om te besin of die onderwerp van die studie wat onderneem word, relevante 

navorsing tot gevolg sal hê. Kaniki (2006:19) sluit hierby aan deur by te voeg dat 

die literatuurstudie die navorsing in ŉ konteks van ŉ bepaalde studieveld plaas. 

Delport en Fouché (2005a:263) beskryf dit as: “A thoughtful and informed 

discussion of related literature should build a logical framework for the research 

that sets it within a tradition of inquiry and a context of related studies‖. Vir Kaniki 

(2006:19-22) is die doel van 'n literatuurstudie om die volgende te identifiseer: 

gapings ten opsigte van kennis, 'n navorsingsprobleem, 'n teoretiese raamwerk, 
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kwessies en veranderlikes wat verband hou met die navorsing, konseptuele en 

operasionele definisies en ook metodologieë wat reeds benut word. 

 

Volgens De Vos (2005b:399) sluit ŉ literêre oorsig die ondersoek na geselekteerde 

empiriese navorsing in, maar behoort die navorser ook verder as die literatuur van 

sy eie veld te kyk en word die verbinding met nuwe konsepte en metodes van 

verskeie dissiplines, aangemoedig. Die navorser poog dus om die mees 

produktiewe en effektiewe metode te vind om die probleem te hanteer, gebaseer 

op die hersiening van literatuur van verskeie dissiplines. Volgens Thyer (2001:402) 

help die literatuurstudie die navorser om sy begrip van die geskiedenis en die 

oorsprong en omvang van die probleem te verbreed, terwyl Mouton (2001:87) dit 

as ŉ oorsig oor bestaande kennis beskou.  

 

ŉ Literatuursoektog met behulp van UNISA se NEXUS databasis en ―Current and 

Completed Research Projects‖ is gedoen om te bepaal wat reeds oor die 

onderwerp nagevors is ten einde herhaling te voorkom. ŉ Uitgebreide 

literatuurondersoek oor ŉ tydperk van drie jaar ten opsigte van die sleutelkonsepte 

is bestudeer, soos byvoorbeeld bemiddeling, en spesifiek ook hoe om die mede-

ouerskapsverhouding aan te spreek, metodes om die insluiting van die kind te 

verseker, oueropvoeding en ouerleiding aan ouers om onder andere die kwaliteit 

van ouerskap te verhoog asook die samestelling van ouerskapplanne. Toepaslike 

teorieë is ondersoek en Rubin en Babbie (in Fouché & Delport, 2005b:124) noem 

dat die literatuurstudie duidelikheid bied oor bestaande teorieë en sodoende 

leemtes kan aantoon. ŉ Leemte wat geblyk het is dat Wet 38 van 2005 die 

noodsaaklikheid van mede-ouerskap vir geskeide ouers beklemtoon deur die 

voorkeur vir gesamentlike sorg en kontak. Die Therapeutic Family Mediation Model 

van Irving en Benjamin (2002) is in die literatuursoektog as die mees toepaslike 

model gevind om ouers deur bemiddeling te begelei tot mede-ouerskap. Die Model 

verwys wel na die insluiting van die kind tydens bemiddeling, maar bied geen 

duidelike riglyne oor hoe die stem van die kind met egskeiding gehoor kan word 

nie. Alhoewel Wet 38 van 2005 voorsiening maak dat die kind se wense en 

sieninge in oorweging geneem moet word, bestaan verwarring en onkunde hieroor. 
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Die leemte is aangespreek deur veral op die RP Model (1995) van Potgieter en die 

assesseringstegnieke wat deur haar voorgehou word, te fokus. Tydens die 

literatuurstudie was dit duidelik dat daar groot onkunde bestaan oor bogenoemde, 

nie net by maatskaplike werkers, sielkundiges en die gemeenskap nie, maar ook 

by regslui. Onkunde bestaan dus oor hoe die beste belange van die kind met 

inagneming van Wet 38 van 2005, in die praktyk kan realiseer. 

 

Beskikbare literatuur oor bogenoemde is dus verken. Resente en minder resente 

bronne is bestudeer ten einde navorsing wat oor etlike jare uitgevoer is in ŉ 

teoretiese tydlyn vas te lê ten einde die ontwikkeling van kennis omtrent die 

studieveld te bepaal. ŉ Voorbeeld is onder meer die promulgering van die Wet 38 

van 2005 in Suid-Afrika. Artikel 18 van Wet 38 van 2005 stel gesamentlike sorg 

deur ouers as ŉ voorkeur sorg van kinders, terwyl gesamentlike sorg reeds vanaf 

die 1970's in verskeie oorsese lande voorgestaan word. Daar is vir hierdie 

ondersoek veral op internasionale bronne gefokus en op bronne uit die sielkunde 

en opvoedkunde. Verskeie kursusse is vanaf 1992 deur die navorser oor die 

assessering van die kind bygewoon ten einde hom in sy leefwêreld deur die 

benutting van sekere speltegnieke te kon verstaan. Na die literatuurstudie kon die 

navorser die destruktiewe impak van egskeiding op die kind formuleer en kon 

leemtes geïdentifiseer word in die sosiale wetenskappe en regspleging.  

 

Stap 2: Bestudering van natuurlike voorbeelde 

 

ŉ Spesifiek bruikbare bron van inligting was die waarneming van lede van die 

gemeenskap wat met dié probleem of ŉ soortgelyke probleem gekonfronteer is en 

hoe hulle gepoog het om dit aan te spreek. Die waarneming van sowel ouers as 

kinders in die privaatpraktyk het waardevolle insig en 'n empatiese ingesteldheid 

meegebring. Die bestudering van onsuksesvolle programme en praktyke kan 

volgens Fawcett et al. (in De Vos, 2005b:399) ook waardevol wees aangesien 

negatiewe voorbeelde kan bydra tot die verkryging van begrip oor watter metodes 

en aspekte krities is vir die sukses van so ŉ program. 
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As privaatpraktisyn met 15 jaar ondervinding het die navorser bewus geword van 

die onkunde wat by die publiek bestaan met egskeiding oor die noodsaaklikheid 

van ŉ mede-ouerskapsverhouding tussen ouers, ŉ betekenisvolle verhouding 

tussen die kind en albei sy ouers en ook die kwaliteit van ouerskap. In Suid-Afrika 

was die situasie veral destruktief vir sowel die kind as die ouers voor die 

promulgering van die gedeeltes van Wet 38 van 2005 wat handel oor die sorg van 

en kontak met die kind, op 1 Julie 2007 en 1 April 2010. 

 

Stap 3: Identifisering van funksionele elemente van suksesvolle modelle 

 

Vir die identifisering van funksionele elemente van suksesvolle modelle het die 

navorser eerstens kritiese eienskappe van modelle, praktyke en programme 

geanaliseer wat die kind se nood met egskeiding aanspreek, soos deur De Vos 

(2005b:400) voorgestel is. Tweedens kon deur die bestudering van suksesvolle en 

onsuksesvolle modelle of programme wat spesifiek die probleem van die kind in 

egskeiding wou aanspreek, potensieel bruikbare elemente geïdentifiseer word (De 

Vos, 2005b:400). Die belangrikheid van bestaande kennis word beskryf as dat dit 

bydra tot ontwerp en die ontwikkeling van aktiwiteite (Fawcett, et al. in De Vos, 

2005b:400). 

 

Vir navorsingsbronne is daar swaar gesteun op die assesseringstegnieke van 

Potgieter (1995) se RP Model en gevorderde kursusse van Potgieter wat 

bygewoon is in 2006 en 2007. Irving en Benjamin (2002) se Therapeutic Family 

Mediation Model, en hul bron: "Therapeutic Family Mediation. Helping Families 

Resolve Conflict", is besonder bruikbaar gevind. Met Irving en Benjamin (2002) se 

fokus op die sisteemteorie en die benutting van die sisteemteorie as metateorie vir 

hierdie ondersoek is hul terapeutiese gesinsbemiddelingsproses grotendeels in 

hierdie navorsing gevolg. Vorige opleiding, bywoning van kursusse en ook 

praktykondervinding het die waarde van gesinsverhoudings beklemtoon en om te 

fokus op die herstel en die opbou van veerkragtigheid in sowel ouers as hul 

kinders met egskeiding. Die benutting van die attachment theory van Bowlby en 

die sterkteperspektief as teoretiese verwysingsraamwerke was belangrik vir hierdie 
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ondersoek. Die navorser beskik oor ŉ Meestersgraad in spelterapie en is met die 

oog op kwalitatiewe navorsing, die gestaltperspektief as die metodologie vir die 

ondersoek, benut. (Vgl. Hoofstuk 2.) 

 

Fase 2 van intervensienavorsing behels dus die benutting van bestaande 

inligtingsbronne, bestudering van natuurlike voorbeelde en die identifisering van 

funksionele elemente van suksesvolle modelle. Die literatuurstudie het eerstens 

die paradigmatiese perspektief en tweedens die verkenning van sentrale temas 

ingesluit wat in Hoofstukke 2 tot 6 gereflekteer word. Die omvattendheid van die 

literatuurstudie wat onderneem is, was noodsaaklik om die empiriese onderbou te 

kon vorm. Die uniekheid en veelsydigheid van persone, gesinne en situasies het 

meegebring dat daar nie net enkele konsepte verken en beskryf kon word nie.  

 

1.9.3 Fase 3: Ontwerp of strategie 

 

Die ontwerp of strategie vorm Fase 3 van intervensienavorsing en word 

gereflekteer in Hoofstuk 7. 'n Navorsingsontwerp word beskou as die beplande en 

sistematiese studie van relevante wetenskaplike, tegniese en praktiese inligting 

wat in natuurlike situasies waargeneem is en in verband gebring word met sekere 

fenomene volgens sekere "formules" wat toepaslik is vir die intervensies en 'n 

spesifieke navorsingsdoel (Fouché, 2005b:267). Die fases van ontwerp en vroeë 

ontwikkeling is onderling verbind aan mekaar volgens Fawcett et al. (in De Vos, 

2005:400). Die ontwerp word in twee stappe bespreek. 

 

Stap 1: Ontwerp ŉ waarnemingsisteem 

 

Tydens hierdie stap moet ŉ wyse gevind word waarop die gebeure wat verband 

hou met die fenomeen op ŉ natuurlike manier waargeneem kan word. Die stap 

moet voltooi word voor die aanvanklike ontwikkeling. Volgens De Vos (2005b:400) 

moet die navorser ŉ metode ontwerp om die omvang van die probleem en die 

effek van die intervensie te bepaal. Relevante gedrag en uitkomste kan gemeet 

word hetsy deur direkte waarneming deur onafhanklike waarnemers of self-
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monitering en verslagskrywing oor aspekte wat moeilik mag wees om direk waar te 

neem. Die waarnemingsisteem dien as ŉ terugvoer vir die verfyning van vroeë 

prototipes (De Vos, 2005b:400). Indien die fokus van verandering geїdentifiseer is, 

is dit noodsaaklik om dit te definieer in terme van dit wat waargeneem kan word 

(De Vos, 2005b:400). 

 

In hierdie navorsing het die navorser van ŉ kwalitatiewe navorsingstrategie, 

naamlik die gevallestudie, gebruik gemaak. Indiepte-insamelingsmetodes, 

byvoorbeeld deelnemerwaarneming, assessering van die kind, vraelyste deur 

ouers oor elke kind voltooi en opgevolg met 'n semi-gestruktureerde onderhoud, 

waarneming van die interaksie tussen ouer en kind, semi-gestruktureerde en 

ongestruktureerde onderhoude met die ouers, die oordra van inligting aan die kind 

oor besluite wat geneem is asook die samestelling van 'n ouerskapplan, is 

uitgevoer. Die fokus was op begrip, eerder as verklarings en natuurlike 

waarneming eerder as gekontroleerde meting. Die deurloping van die totale proses 

dien dus as waarnemingsproses met terugvoeringsmoontlikhede van die 

deelnemers na elke kontaksessie.  

 

Stap 2: Spesifiseer prosedure-elemente van die intervensie 

 

Die waarneming van die probleem en bestudering van prototipes stel die navorser 

in staat om prosedure-elemente vir die intervensie te identifiseer. Hierdie 

prosedure-elemente moet in genoegsame detail gespesifiseer word, sodat dit 

herhaal kan word deur ander praktisyns met soortgelyke opleiding wat ook 

verandering ten doel het. Die prosedure-elemente word dikwels deel van ŉ 

praktykmodel wat die finale produk van die navorsing is (De Vos, 2005b:401). 

 

Om te kon slaag in die spesifisering van prosedure-elemente van die intervensie 

was die volgende as prosedure-elemente benut: die aanmelding, assessering van 

die ouers se geskiktheid vir bemiddeling en ondertekening van die 

gesinsbemiddelingskontrak met die ouers, die insluiting van die kind deur verskeie 

metodes, die semi-gestruktureerde en ongestruktureerde bemiddelingsonderhoude 
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met die ouers, wyses om die kind paslik in te lig aangaande besluite wat geneem is 

en die samestelling van die ouerskapplan. Hierdie vyf temas van die 

paradigmatiese perspektief is as ontwerp saamgestel en beskryf om binne die 

konteks van egskeiding 'n  gesinsbemiddelingsproses met inagneming van Wet 38 

van 2005, te kon benut.  

 

1.9.4 Fase 4: Vroeë ontwikkeling en die loodsondersoek 

 

Vroeë ontwikkeling is die proses waartydens ŉ innoverende intervensie 

geïmplementeer en op ŉ toetsbasis gebruik word ten einde die geskiktheid 

daarvan te toets en indien nodig, te verfyn of herontwerp (De Vos, 2005b:401-402). 

Strydom (2005c:206) sluit hierby aan en noem dit 'n kleedrepetisie om voortydig 'n 

ontwerp te ontwikkel. Fase 4 van intervensienavorsing bestaan uit drie stappe en 

word in Hoofstuk 8 as die empiriese resultate aangebied. 

 

Stap 1: Ontwikkel ŉ prototipe of voorlopige intervensie 

 

Die samestelling van ŉ prototipe of voorlopige intervensie is na aanleiding van die 

bestudering van die literatuur en uit praktykervaring saamgestel. Hierdie prototipe 

hou alle vorige fases en stappe daarvan in gedagte en plaas in werklikheid al die 

dele aan mekaar vir toepassing. 

 

Stap 2: Uitvoer van ŉ voorlopige intervensie 

 

Die voortoets dra by tot die bepaling van die effektiwiteit van die intervensie en om 

te identifiseer watter elemente van die prototipe hersien moet word volgens 

Fawcett et al. (in De Vos, 2005b:402). Reeds voor die promulgering van Wet 38 

van 2005, het die navorser as privaat maatskaplike werker verskeie kursusse 

bygewoon en gereeld met kundiges gekonsulteer oor die destruktiewe impak van 

egskeiding op die kind en moontlike wyses hoe dit aangespreek kon word. 
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Die literatuurstudie, wat fokus op die belangrikheid van 'n mede-

ouerskapsverhouding tussen ouers met egskeiding, die behoud en verbetering van 

ouer-kind-verhoudings en die kwaliteit van ouerskap, dien as ŉ ondersoek op klein 

skaal. Sistematiese uitkoms-evaluering kan slegs plaasvind indien ŉ gevorderde 

fase bereik is waar die intervensie deur middel van herhaaldelike ontwikkeling deur 

toepaslike eksperimentele navorsingsmetodes getoets kan word. Die tydsduur vir 

so ŉ volledige intervensienavorsingprojek kan strek van vyf tot tien jaar (Rothman 

& Thomas, 1994:13-14).   

 

Stap 3: Toepassing van die ontwerpkriteria op die voorlopige    
             intervensiekonsep 
 

Die ontwerpproses word gerig deur gemeenskaplike riglyne en waardes vir 

intervensienavorsing. Ooreenstemming van standaarde vir toepaslike intervensie 

in diensvelde wat verband hou met mekaar, bestaan. Vrae wat gestel word is 

volgens De Vos (2005b:402) onder andere: Is die intervensie effektief? Is dit 

uitvoerbaar deur andere? Is dit maklik om te gebruik? Is dit prakties? Is dit 

aanpasbaar in verskeie kontekste? Is dit versoenbaar met plaaslike gebruike en 

waardes? Die resultate van hierdie stap word as deel van die gevolgtrekkings en 

aanbevelings in Hoofstuk 9 bespreek. 

 

Die spesifieke aktiwiteite toegepas tydens die sosio-emosionele assessering van 

die kind is só saamgestel dat dit uitvoerbaar is deur ander geesteswetenskaplikes. 

Die vraelys deur die ouers voltooi en opgevolg met 'n semi-gestruktureerde 

onderhoud met die ouers is verstaanbaar en prakties gerig. Die semi-

gestruktureerde- en ongestruktureerde onderhoude met die ouers en toepassing 

van tegnieke kan deur geesteswetenskaplikes gevolg word. Verder behoort die 

formaat van die ouerskapplan as riglyn bruikbaar te wees. Hoofstuk 8 beskryf die 

toepassing van 'n gesinsbemiddelingsproses en alle aspekte daarvan en behels 

dus fase 4 van intervensienavorsing. 

 

Vir die identifisering van deelnemers is bepaalde etiese aspekte binne die 

navorsingsproses toegepas en sal vervolgens bespreek word. 
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1.10  ETIESE ASPEKTE 

 

Etiese kodes rig die gedrag van professionele lui in hul werk en voorsien 

standaarde om hulle te ondersteun wanneer aksies verdedig moet word 

(Thompson & Rudolph, 2000:7). Neuman (2003:116) is van mening dat etiek die 

balans tussen twee pole behels, enersyds die insameling van navorsingsdata en 

andersyds die regte van die deelnemers. 

 

Etiese beginsels behoort geїnternaliseer te wees in die persoonlikheid van die 

navorser tot die mate dat etiek besluitneming sal rig (Strydom, 2005a:57). Die 

volgende etiese kwessies word deur Strydom (2005a:58-67) beklemtoon en is van 

toepassing gemaak op hierdie studie. 

 Die deelnemers mag nie aan enige fisiese of emosionele skade blootgestel 

word nie. Volgens Babbie (in Strydom, 2005a:58) kan die navorsing vir die 

deelnemers herinneringe laat oproep wat ŉ verleentheid mag wees of wat pynlik 

is. Die navorser het dus gepoog om ŉ grondige kennis te hê van wat sy doen 

om skade te voorkom. Indien dit nodig sou wees kon ‗n deelnemer vir terapie 

verwys word. Die deeglike literatuurstudie en praktykervaring het die navorser 

sensitief ingestel vir die gevoelens van die deelnemers. 

 Ten einde ingeligte toestemming te verkry het die navorser gepoog om alle 

relevante en toepaslike inligting oor die doel van die ondersoek, prosedures wat  

gevolg gaan word asook moontlike voor- en nadele aan deelnemers, beskikbaar 

te stel. Dit is in die  gesinsbemiddelingsooreenkoms (Bylaag 2) en 

toestemmingsbrief om aan die navorsing deel te neem (Bylaag 1) vervat. Hierdie 

inligting is tydens die eerste semi-gestruktureerde onderhoud met die ouers 

bespreek en is hul vrae beantwoord.  

 Die navorser moet bevoeg en bedrewe wees om die voorgestelde ondersoek 

te loods (Strydom, 2005a:59). Aangesien die navorser reeds oor die MDIAC 

(Spelterapie)-graad beskik, reeds etlike jare in privaatpraktyk is en daagliks aan 

kinders en ouers 'n professionele diens lewer, is die nodige kennis en 

vaardighede om die studie uit te voer, sover moontlik bekom. Klem moet 

volgens Strydom (2005a:59) op die akkurate en volledige weergawe van die 
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inligting val, sodat deelnemers die aard en omvang daarvan kan verstaan en 

sodoende ŉ vrywillige en ingeligte besluit oor deelname aan die studie kan 

maak. Deelnemers is ingelig dat dit hul reg is om toestemming te weier of om 

enige tyd van die navorsing te onttrek (Thyer, 2001:437). 

 Die misleiding van deelnemers vind plaas wanneer inligting weerhou word of 

foutiewelik voorsien word om deelname te verseker (Strydom, 2005a:60). Die 

navorser het die ouers as deelnemers die ingeligte toestemmingsbrief laat teken 

nadat die doel van die navorsing aan hulle verduidelik is (Bylaag 1). Geen vorm 

van misleiding van deelnemers het plaasgevind nie. Navorsers moet 

deelnemers se privaatheid beskerm en navorsingsdata vertroulik hanteer 

(Strydom, 2005a:61; Thyer, 2001:440). Om anonimiteit te verseker tydens die 

bespreking van die gevallestudies is in die aanbieding van die empiriese 

gegewens van skuilname gebruik gemaak.  

 Ontlonting vir deelnemers bied na die afloop van die studie ŉ geleentheid om 

deur hul ervaringe te werk (Strydom, 2005a:66). Die navorser is na afhandeling 

van die navorsing steeds beskikbaar vir  gesinsbemiddeling of om indien nodig, 

verwysings na ander professionele persone te maak. 

 Bekendmaking van die bevindinge van die ondersoek het akkuraat en 

objektief geskied (Strydom, 2005a:65). Die inligting is geformuleer om duidelik 

en ondubbelsinnig oorgedra te kon word om wanvoorstelling aan die publiek en 

kollegas te vermy (Strydom, 2005a:65). 

 Erkenning is aan bestaande literatuur wat tydens die studie benut was, gegee. 

 

1.11  DEFINISIES VAN HOOFKONSEPTE 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie is dit belangrik dat sekere sleutelbegrippe 

omskryf word om begrip van die volgende konsepte te verseker: 

 

1.11.1 Maatskaplike werk hulpverlening 

 

Die Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk (1995:41) omskryf maatskaplike werk 

hulpverlening as: “‟n Proses waarvolgens ŉ maatskaplike werker, binne ŉ 
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professionele verhouding, bepaalde metodes en tegnieke aanwend, funksies en 

take uitvoer en hulpbronne benut om maatskaplike probleme te voorkom, te verlig 

of uit die weg te ruim, om die maatskaplike funksionering van ŉ kliëntesisteem te 

bevorder.”  

 

Die internasionaal erkende definisie wat opleidingstandaarde vir maatskaplike werk 

in Suid-Afrika rig verskyn op 7 Februarie 2003 in die Staatskoerant en stel dit soos 

volg: “The social work profession promotes social change, problem solving in 

human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance 

well-being.” In hierdie navorsing was die fokus op oueropvoeding en ouerleiding, 

bemagtiging, verryking, samewerking tussen ouers, vergifnis, konflikhantering, 

verstewiging van ouer-kind-verhoudings en die bevordering van die kwaliteit van 

ouerskap. Maatskaplike werk kan dus, vir die doel van hierdie studie, as ŉ 

wetenskap met ŉ professionele identiteit beskou word. 

 

1.11.2 Egskeiding 

 

Die Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk (1995:12) definieer egskeiding as: 

―Ontbinding van die huwelik deur ŉ geregtelike bevel‖. Egskeiding word deur 

Neuman (1998:4) beskryf as: ―The legal dissolution of a marriage is not a single, 

isolated event but a long-term series of gains and losses, breakthroughs and 

setbacks, calm and crisis‖. Hieruit is dit duidelik dat egskeiding 'n wetlike prosedure 

is, maar met emosionele implikasies. Vir hierdie ondersoek was die wetlike 

aspekte van egskeiding in ag geneem en is egskeiding beskou as ŉ potensieel 

traumatiese gebeurtenis en proses in die lewens van sowel ouers as hul kinders en 

is gefokus op die herstel en bevordering van al die betrokkenes se welstand sodat 

egskeiding nie as ŉ lewenslange verlies ervaar word nie. 

 

1.11.3 Egskeidingsbemiddeling 

 

Die Wet op Bemiddeling in Sekere Egskeidingsaangeleenthede, Wet 24 van 1987, 

maak voorsiening vir bemiddeling in sekere egskeidingsgedinge, en in sekere 
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aansoeke wat uit sodanige gedinge voortspruit, waarby minderjarige of afhanklike 

kinders uit die huwelik betrokke is, ten einde die belange van sodanige kinders te 

beskerm en die Wet op Egskeiding 1979 te wysig, ten einde voorsiening te maak 

vir die oorweging deur ŉ hof in sekere omstandighede van die verslag en 

aanbevelings van ŉ Gesinsadvokaat alvorens ŉ egskeidingsbevel of ander 

regshulp verleen word en die bepalings van Artikel 12(1) en 12(2) van genoemde 

Wet van toepassing te maak op ŉ ondersoek ingevolge hierdie Wet ingestel; en om 

voorsiening te maak vir aangeleenthede wat daarmee in verband staan. 

Bemiddeling word deur FAMAC in hul advertensiebrosjure (2007) soos volg 

beskryf: “Mediation involves families in conflict working out arrangements for 

themselves and their children with the help of neutral and skilled mediators. The 

aim of mediation is to reach an agreement which is mutually acceptable to the 

parties within the broad range of that which a court would be likely to approve”. 

 

Egskeidingsbemiddeling was vir hierdie studie beskou as ŉ alternatiewe 

dispuutoplossende meganisme om ooreenkomste te bereik en die moontlike 

traumatiese effek wat ŉ vyandige egskeiding kan inhou, te bekamp of te voorkom. 

Dit blyk duidelik dat indien egskeidings op 'n opponerende of vyandige wyse 

hanteer word, die ouers in ŉ oorlog gewikkel raak om te ―wen‖ en die kind se beste 

belange nie bevorder word nie.  

 

1.11.4 Gesinsbemiddeling 

 

In gesinsbemiddeling word tegnieke aangewend na gelang van die betrokkene se 

veranderende behoeftes en in samehang met die bemiddelingsonderhoud of die 

saak se objektiewe (Benjamin & Irving, 2005:488). Reeds in 1987 was Irving en 

Benjamin (1987:53) van mening dat bemiddeling eksplisiet terapeuties is: “… 

therapeutic insofar as it addresses emotional issues as deemed necessary – for 

example, the distress associated with the marital separation – and is not restricted 

exclusively to substantive issues. In this sense, among those couples who require 

help prior to or during their efforts to negotiate an agreement, family mediation can 

be frankly therapeutic rather than incidentally so”. Die terapeutiese waarde van 
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gesinsbemiddeling word ook deur Sanchez en Kibler-Sanchez (2004:571) 

beklemtoon wat noem dat dit nie terapie is nie, maar dikwels vir die betrokkenes 

terapeuties en transformerend van aard is. 

 

Vir die navorser bied gesinsbemiddeling aan gesinne geraak deur egskeiding die 

geleentheid tot ŉ betekenisvolle mede-ouerskapsverhouding tussen ouers, 

verbeterde ouer-kind-verhoudings en kwaliteit ouerskap. Die uitkoms van 

bemiddeling mag dus ―terapeuties‖ vir die ouers wees omrede hulle ŉ beter begrip 

van hulself en mekaar kan hê, meer ondersteunend en samewerkend as mede-

ouers funksioneer, oor meer kennis ten opsigte van die behoeftes van hul kinders 

beskik en beter toegerus is om dit te bevredig, kwaliteit ouerskap te beoefen en die 

―hof oorlog‖ kan vermy. 

 

1.11.5 Die insluiting van die kind 

 

Die stem van die kind word nie voldoende gehoor met egskeiding nie en stel Kruk 

(2005:122) sy mening soos volg: “Children‟s voices are rarely considered in the 

proceeding that determine their fate, and as researchers have been largely unable 

to obtain data directly from children of divorce, judges are forced to rely on adult 

interpretations of children‟s needs and interests, which vary widely”. Volgens 

Sanchez en Kibler-Sanchez (2004:572) lei die insluiting van die kind tot minder 

negatiewe uitkomste, verhoogde begrip, verbeterde verhoudings en beskryf die 

voordele van die insluiting van die kind soos volg: “There are healing possibilities 

inherent in the mediation process, and to involve the child is to embrace what is 

meant by the word family and provides the parents and the child with an 

opportunity to begin the reorganization of their two unique families in new healthier, 

and happier ways”.    

 

Dit blyk dus duidelik dat sowel die bemiddelaar as die ouers na die stem van die 

kind behoort te luister omrede die kind direk beïnvloed word deur sy ouers se 

egskeiding om sodoende ingeligte besluite te kan neem.  
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1.11.6 Die “Children‟s Act, Act 38 of 2005” 

 

Vir die navorser en vir die oogmerke van hierdie studie is Wet 38 van 2005 van 

kernbelang: 

 

1.11.6.1 Oogmerke van Wet 38 van 2005 

Wet 38 van 2005 het ten doel om die konstitusionele regte van kinders te beskerm 

deur onder andere: 

 beginsels neer te lê vir die sorg en beskerming van kinders; en 

 ouerskap regte en verpligtinge te definieer. 

 Artikel 6(4)(a) stel dit dat in enige saak rakende ŉ kind ŉ benadering gevolg 

moet word wat meewerk tot versoening en probleemoplossing, en dat ŉ 

konfronterende benadering vermy moet word. 

Wet 38 van 2005 erken dus die wenslikheid om die regte van kinders binne 

gesinsverband en gemeenskapsverband te beskerm. 

 

Die gesin is die plek waar die kind emosioneel, fisies en psigies versorg word, 

ongeag of hy in ŉ intakt- of gebroke gesin grootword. Die doel van hierdie 

ondersoek vind ooreenstemming met die oogmerke van Wet 38 van 2005, naamlik 

dat die kind met egskeiding optimaal versorg sal word binne twee huishoudings, 

die ouers deur hul gedrag en besluite die kind se beste belange bevorder en sy 

beskerming, ontwikkeling en welstand prioritiseer tydens gesinsbemiddeling. 

 

1.12.6.2 Beste belang van die kind-standaard 

Die hooggeregshofsaak, McCall versus McCall 1994(3) SA 201A, word in Suid-

Afrika as ŉ riglyn beskou vir die bepaling van die beste belang van die kind-

standaard. Dit word in die breë in drie groepe ingedeel: 

 Verhoudings: Die ouer-ouer-verhouding asook die ouer-kind-verhouding. 

 Die kind se behoeftes: Die kind se basiese- en ontwikkelingsbehoeftes word in 

ag geneem en ook sy regte en wense. 

 Die vermoëns van die ouers: Die fokus is op hul ouerskapsfunksionering en 

ouerskapsvaardighede, ouers se steunstelsels, basiese hulpbronne, sosio-
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ekonomiese omstandighede, geskiedenis, fokus op die huidige en die ouer se 

sielkundige stabiliteit. 

 

Volgens die Grondwet van Suid-Afrika, Wet 108 van 1996 en artikels 2(b), 7 en 9 

van Wet 38 van 2005 word die kind se beste belang as kardinaal beskou en is dus 

van uiterste belang. Die beginsel geld ook met egskeiding. Die fokus van Wet 38 

van 2005 is onder andere op die gesamentlike verantwoordelikheid van ouers vir 

die sorg van en kontak met die kind, behoud van die kind se verhouding met albei 

ouers, die oplossing van dispute deur bemiddeling, die insluiting van die kind in 

besluitneming en ook die samestelling van ouerskapplanne. Hierdie fokus was ook 

die doel van hierdie ondersoek en hóé dit bereik sou word, vorm die doelwitte 

daarvan. 

 

1.11.6.3 Ouerskapplanne 

ŉ Ouerskapplan behoort kindgefokus te wees en behels die sistematiese en 

gedetailleerde beskrywing van hoe ouers hul verantwoordelikheid sal deel om die 

beste belange van hul kind te dien. Dit bring mee dat dit sensitief saamgestel moet 

word ten opsigte van verhoudings en lewensvaardighede van beide ouers om elke 

betrokkene se verskillende behoeftes, kwellinge en omstandighede te dien (Irving 

& Benjamin, 2002:209; 212). ŉ Ouerskapplan is ŉ gedetailleerde plan oor hoe om 

die kinders op te voed na egskeiding ten einde gereelde kontak met beide ouers te 

bevorder, om kennis oor die kinders se belewenis van egskeiding te verhoog en 

konflik in gesamentlike ouerskap te verminder (Emery, 1999:122; Kisthardt & 

Fines, 2005:230). Professionele bystand tydens die samestelling van ŉ 

ouerskapplan is noodsaaklik omrede dit 'n voorkomende aksie vir konflik kan wees 

(Garon, Donner & Peacock, 2000:185). 

 

Verskeie formaliteite rakende die samestelling van ŉ ouerskapplan is vervat in Wet 

38 van 2005 en is in Hoofstuk 6 van die ondersoek bepreek. ŉ Ouerskapplan met 

egskeiding dwing die ouers om op die kind se spesifieke behoeftes te fokus en om 

verwagte veranderinge te antisipeer, aan te spreek en ook die onderneming te gee 

oor hoe om dispute in die toekoms te besleg. Die samestelling van ŉ ouerskapplan 
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word dus as ŉ bloudruk beskou van hoe ouers die kind saam gaan opvoed en 

versorg. Daar word ook voorsiening gemaak vir wysigings daaraan indien die beste 

belang van die kind-standaard, dit sou regverdig. ŉ Ouerskapplan is dus ŉ 

samewerkingsooreenkoms wat vrywillig deur albei ouers op skrif gestel kan word 

en wat nie staties is nie. 

 

1.12  INDELING VAN DIE NAVORSINGSVERSLAG 

 

Die navorsingsverslag word ingedeel volgens die fases van die 

intervensienavorsingsmodel van Rothman en Thomas (1994) (Vgl. tabel 1.1): 

 

Hoofstuk 1 is die algemene inleidende hoofstuk waarin ŉ uiteensetting van die 

navorsing gegee was deur oorhoofs aandag te gee aan die motivering en die 

keuse van die onderwerp, probleemstelling, die doel van die ondersoek en die 

navorsingsmetodologie wat benut is. Hoofstuk 1 vorm dus fase 1 van 

intervensienavorsing.  

 

Hoofstuk 2 bied ŉ teoretiese verkenning van die sisteemteorie as metateorie, die 

attachment theory en sterkteperspektief as teoretiese benaderings of teoretiese 

verwysingsraamwerke en die benutting van die gestaltperspektief as die 

metodologie daarvan.  

 

Hoofstuk 3 behels ŉ beskrywing van hoe ouers deur middel van spesifiek  

gesinsbemiddeling as alternatiewe dispuutoplossende metode, ooreenkomste met 

egskeiding kan bereik en hul verhoudingsdinamika aanspreek. 

 

Hoofstuk 4 bied ŉ verkenning van die metodes waarop die kind ingesluit kan word 

tydens 'n gesinsbemiddelingsproses. Die kind se stem kan gehoor word deur 

middel van ŉ sosio-emosionele assessering, ŉ interaksionele analise tussen ouer 

en kind, 'n vraelys deur die ouers voltooi oor die kind, opgevolg met 'n semi-

gestruktureerde onderhoud en ook die kollektiewe stem van die kind, soos verkry 

vanuit vorige navorsing. 
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Hoofstuk 5 verken die faktore wat deur oueropvoeding en ouerleiding aan die 

ouers gebied kan word. Die impak van egskeiding op sowel die kind as die ouer, 

groter begrip vir sy ontwikkelingsbehoeftes, bindingsbehoeftes, unieke 

temperament en die risiko- en beskermende faktore wat met egskeiding in ag 

geneem behoort te word , is verken. 

 

Hoofstuk 6 bied ŉ teoretiese perspektief op die samestelling van ouerskapplanne, 

met die klem op die inhoud, beginsels en elemente daarvan. Hoofstukke 2 tot 6 

vorm fase 2 van intervensienavorsing met inligtinginsameling en -sintese as doel. 

 

Hoofstuk 7 bespreek die fases en stappe van fase 3 van intervensienavorsing en 

die metodologie met betrekking tot die spesifisering van die prosedure-elemente 

van die intervensie as die ontwerp. Die konsep van 'n  gesinsbemiddelingsproses 

aan ouers en hul kinders met egskeiding word volledig voorgehou.  

 

Hoofstuk 8 beskryf die toepassing van die  gesinsbemiddelingsproses in die vorm 

van gevallestudies.  

 

Hoofstuk 9 bied 'n samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings vir die 

aanwending van 'n gesinsbemiddelingsproses. Tekortkominge en leemtes geniet 

ook aandag asook moontlike navorsingsvrae wat toekomstige navorsing kan rig. 

 

Die navorsingsverslag is afgesluit met ŉ bronnelys en bylaes. 

 

1.13  SAMEVATTING 

 

In Suid-Afrika bring Wet 38 van 2005 ingrypende veranderinge mee wat leemtes 

vir die uitvoering daarvan in die praktyk, aantoon. Die navorsingsprobleem wat 

ondersoek moes word was hoe om ŉ gesinsbemiddelingsproses saam te stel en 

toe te pas ten einde die beste belange van die kind te bevorder met egskeiding. 

Hierdie proses moes geskied met inagneming van Wet 38 van 2005. Om hierdie 

rede was mede-ouerskap, 'n betekenisvolle verhouding tussen die kind en albei 
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ouers en die kwaliteit van ouerskap ingesluit as teikenaspekte en die inhoudelike in 

'n werkbare ouerskapplan saamgestel word.  

 

Daar is hoofsaaklik van internasionale bronne gebruik gemaak vir benutting in die 

literatuurstudie. Die rede hiervoor is dat wetgewing in Suid-Afrika byna 20 jaar volg 

op internasionale tendense. Dit het meegebring dat kwessies soos gesamentlike 

ouerskap,  gesinsbemiddeling, die insluiting van die kind, oueropvoeding en 

ouerleiding aan die ouers en die samestelling van ouerskapplanne, nagevors is. 

Die universum vir die studie bestaan uit alle kinders van 0 tot 18 jaar wie se ouers 

geskei is, vervreemd is of besig is om te skei. Deelnemers is deur middel van 

doelgerigte steekproefneming geselekteer en as gevallestudies benut. 

 

Die navorsing was sowel verkennend as beskrywend van aard. Die eerste vier 

fases van Rothman en Thomas (1994) se intervensienavorsingsmodel is as 

navorsingsontwerp benut ten einde die doel te bereik. Hierdie vier fases is 

eerstens probleemformulering en probleemanalise, tweedens inligtinginsameling 

en -sintese, derdens ontwerp en vierdens vroeë ontwikkeling as die toepassing van 

die ontwerp. Fase 1 van intervensienavorsing het in Hoofstuk 1 as die analise en 

formulering van die probleem aandag geniet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

HOOFSTUK  2 

PARADIGMATIESE PERSPEKTIEF VIR DIE STUDIE 

FASE 2:  INLIGTINGINSAMELING EN- SINTESE 

2.1  INLEIDING EN AGTERGROND OOR DIE WERKWYSE 

In Hoofstuk 1 is ŉ uiteensetting en rasionaal vir die studie gegee en het Fase 1 van 

intervensienavorsing uitgemaak. Hoofstuk 2 bied ŉ paradigmatiese perspektief wat 

die lens waardeur die navorser na die gestelde probleem gaan kyk, sal stel. Die 

paradigmatiese perspektief vir hierdie studie bestaan uit die sisteemteorie as 

metateoretiese aanname, die bindingsteorie en sterkteperspektief as teoretiese 

verwysingsraamwerke of benaderings en die gestaltperspektief as metodologiese 

vertrekpunt. 

 

As vertrekpunt vir bogenoemde beskou die navorser dit belangrik dat ten einde ŉ 

verskil aan die lewens van ouers en hul kinders met egskeiding te maak is die 

ontwikkeling van ŉ proses nodig. Hierdie proses rig sinvolle samewerking en 

funksionering binne situasies soos egskeiding. Die doelwit word ook deur Stahl 

(1999:193) beskryf as: “It is our duty as professionals to learn the dynamics of 

divorcing families, maintain an understanding of the needs of children and the 

changing laws of the states in which we work, and maintain the highest ethical and 

professional standards if we work in this litigious area. We need to respect parents 

and their children, respect the process of the courts, and continue to grow in our 

skills. We must always work for the betterment of children, who remain the victims 

of divorce, until their parents can free them from the battles of parental conflict.” Dit 

is dus duidelik dat professionele persone, met inagneming van Wet 38 van 2005 

en vanuit ŉ praktykgerigte teoretiese raamwerk, hul vaardighede tot so ŉ mate sal 

moet verbeter dat hulle deur middel van begeleiding die beste belang van die kind 

voorop stel.  
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Met die oog op ŉ betekenisvolle bydrae sal in hierdie studie dus gepoog word om ŉ 

praktiese raamwerk vir  gesinsbemiddeling saam te stel deur verskillende teorieë, 

perspektiewe en modelle te ondersoek en dan in die praktyk toe te pas met die 

doel om mede-ouerskap tussen geskeide ouers, die ouer-kind-verhouding en die 

kwaliteit van ouerskap te bevorder. ŉ Persoonlike interpretasie is dat die 

bemiddelaar ook met elk van bogenoemde elemente van die teorieë, perspektiewe 

en model moet kan identifiseer ten einde die doel van die navorsing te kan bereik. 

Dit is belangrik om te weet dat die gebruik en toepaslikheid van ŉ praktiese 

raamwerk met verloop van tyd aangepas moet kan word (Sheafor, Horejsi & 

Horejsi, 2000:84). Dieselfde outeurs waarsku ook teen ŉ raamwerk wat beperk, 

eng of abstrak is en nie die ervaring van die betrokkenes in die realiteit of praktyk 

beskryf nie.  

 

Die meeste praktykmodelle oor bemiddeling plaas min klem op die rol van teorie 

en is merendeels gebaseer op ondervinding en beskou praktisyns hul benadering 

as eklekties. ŉ Teoretiese benadering binne die konteks van ŉ paradigma verklaar 

die grondbeginsels wat van toepassing is op die eenheid van ontleding. Dit bied 

dus ŉ verklaring van die fenomeen binne die konteks van die metateorie. Teorieë 

wat dus vir die doeleindes van hierdie studie van toepassing is op die eenheid van 

ontleding moet binne die konteks van die geselekteerde metateorie gestalte kan 

vind. Teoretiese benaderings wat van toepassing is bied nie noodwendig 

oplossings nie, maar verklaar die fenomeen. Teorie is egter vir praktykgerigte 

dienslewering rigtinggewend van aard en volgens Irving en Benjamin (2002:19) om 

die volgende redes noodsaaklik vir bemiddeling. 

 Komplekse gesinsprosesse word onthul in bemiddeling. Teorie bied aan die 

praktisyn begrip vir dit wat hy sien, watter rol hy in die proses kan en behoort te 

speel en hoe die doelwitte van bemiddeling bereik kan word. 

 Teorie help praktisyns om ŉ graad van konsekwentheid te bereik. Indien teorie 

afwesig is, kan die bemiddelaar beïnvloed word en moontlik inkonsekwent 

optree. 
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 Teorie bied ŉ riglyn vir praktisyns waarvolgens bemiddeling gedoen kan word. 

Sonder teorie is optrede van persone moeilik om te verstaan en benodig ŉ 

praktisyn heelwat ondervinding. 

 Teorie maak die model of proses meer ontvanklik vir toetsing en navorsing as 

dié daarsonder. 

 

Die kombinasie van teorieë mag wel eklekties wees, soos Klein (2005:19) dit stel: 

―The theorist will select bits and pieces from different theories in order to arrive at a 

more comprehensive explanation‖. ŉ Kombinasie van perspektiewe dra by tot ŉ  

ryk wetenskaplike landskap (Dilworth-Anderson, Burton & Klein, 2005:36). Die 

benadering van teoretiese integrasie impliseer die skep van óf ŉ meta- óf ŉ 

sambreelteorie wat die sentrale aspekte van verskeie teorieë vasvang en 

metaraamwerke laat ruimte vir individuele response wat die unieke karakter van 

elke betrokkene se konteks respekteer (Becvar & Becvar, 2006:50). Dit is dus 

nodig om kreatief met teorieë om te gaan en idees te leen en te kombineer op 

nuwe wyses. Sodoende word ŉ bestaande teorie uitgebrei, geklarifiseer of verfyn 

om ŉ bruikbare raamwerk te vorm. Belangrik om te onthou is dat fragmente van 

teorieë gebruik word, nie noodwendig die hele teorie nie (Rose, 2005:38). Dit blyk 

ook dat navorsing met spesifieke verwysing na die gesin vereis dat verskeie 

teorieë geïntegreer word en dat ten spyte van onvolledige kennis voortgegaan 

moet word om programme te ontwikkel (Gilgun, 2005:84). 

 

Konsepte word deur Cheal (2005:29) beskryf as die hart van enige teorie en ŉ 

konseptuele raamwerk is ŉ stel aannames en abstrakte konsepte wat losweg 

verbind is om ŉ spesifieke fenomeen te verstaan (Dilworth-Anderson et al. 

2005:36). Vir hierdie studie is egskeiding die fenomeen en deur dit te begryp 

behoort die mede-ouerskapsverhouding, ouer-kind-verhoudings en die kwaliteit 

van ouerskap binne die konteks van ŉ teoretiese benadering verklaar te word. 
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2.2  DIE SISTEEMTEORIE 

 

Die sisteemteorie is ŉ denkraamwerk om inligting en perspektiewe te beoordeel en 

te orden en die klem hiervan is op wederkerigheid, herhaling en gedeelde 

verantwoordelikheid (Becvar & Becvar, 2006:10). Die vraag is nie: ―Hoekom het 

iets gebeur?" nie, maar: ―Wat gebeur huidiglik in die hier-en-nou?", ten einde die 

patrone in ŉ verhouding te beskryf. Die sistemiese perspektief is dus holisties en 

fokus op prosesse en die interaksie in die hier-en-nou (Becvar & Becvar, 2006:10). 

Die sisteemteorie word beskou as ŉ metateorie en beskryf as ŉ konseptuele taal 

om te begryp en te beskryf (Irving & Benjamin, 2002:19). Vir Schwartz en Kaslow 

(1997:83) is die gesinsisteemperspektief belangrik omrede veranderinge in een 

gesinslid al die ander lede beïnvloed. Vanuit die sisteemteorie is nie net een 

persoon verantwoordelik vir die probleem nie en deel al die lede die 

verantwoordelikheid om ŉ oplossing te vind (Hepworth, Rooney, & Larsen, 

2002:405-406). Die gesinsisteem is ook ŉ dinamiese entiteit wat deur konstante 

verandering op alle vlakke gekenmerk word, en veranderinge in verhoudings word 

beskou as die primêre oorsaak van verandering en ontwikkeling (Corwyn & 

Bradley, 2005:471). Volgens die sisteemteorie is die persoon (sy aanpassing by 

die egskeiding) en die situasie (die egskeiding self) dus in dinamiese interaksie en 

in ŉ wederkerige verhouding. Die verhoudingsdeterminante van die gedrag van 

ouer en kind word derhalwe geraak deur die egskeiding. Die begrippe en 

kenmerke van die sisteemteorie word vervolgens kortliks bespreek. 

 

2.2.1 Begripsomskrywing en kenmerke van die sisteemteorie 

 

Die sisteemteorie word as ŉ metateorie beskou en is beskrywend, bruikbaar en 

toepaslik, en word deur die volgende gekenmerk:  

 Die sisteemteorie is nie pragmaties of voorskriftelik nie (Becvar & Becvar, 

2006:11). 

 Die wisselwerking en wederkerigheid van sisteme onderling en met hul 

omgewing is belangrik (Becvar & Becvar, 2006:296; Von Sydow, 2002:79). 
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 Interafhanklikheid (tussen ouer en kind) binne ŉ sisteem (ŉ gesin) is ŉ 

fundamentele konsep van die sisteemteorie. Corwyn en Bradley (2005:470) 

beskryf hierdie konsep soos volg: "One cannot understand a family system, by 

looking at parent(s) and child(ren) in isolation. Relationships and patterns of 

interaction among parents and children are also critical." Holisme as begrip word 

ook in die gestaltperspektief benadruk (Oaklander, 1994:143). 

 Die doel is om die sisteem so te beïnvloed dat meer funksionele gedrag 

ontstaan. Vir hierdie studie is die volgende mening belangrik: “We must provide 

new information which the system may choose to incorporate into a self 

corrective process that at the same time facilitates self-maintenance” (Becvar & 

Becvar, 2006:300). Suksesvolle verandering spruit daaruit dat elke persoon 

daaraan werk om self sy persoonlike gedrag te verander en nie om die ander 

persoon se gedrag te wil verander nie (Hepworth et al. 2002:406). Die oogmerk 

van die bemiddelaar behoort dus daarop gerig te wees om ŉ konteks te voorsien 

waarin verandering kan plaasvind en om inligting op so ŉ wyse oor te dra dat die 

ouers begrip kan ontwikkel en ŉ nuwe realiteit geskep kan word. Hierdie 

oogmerke kan moontlik deur oueropvoeding en ouerleiding bereik word. 

Warshak (2007:613) beklemtoon dat egskeiding die herorganisering van die 

gesin onder twee dakke is en word alle relevante faktore geïntegreer binne ŉ  

sisteembenadering. Volgens Remer (2005:123-124) verkeer die gesinsisteem in 

voortdurende chaos, en is slegs die graad en patrone van interaksie belangrik.  

 Herformulering is ŉ belangrike konsep van die sisteemteorie. ŉ Situasie word 

dus uitgelig vanuit die vorige konteks, in ŉ nuwe konteks geplaas wat 

aanvaarbaar is vir die persoon en nuwe alternatiewe vir gedrag word gedefinieer 

(Becvar & Becvar, 2006:297). Positiewe herformulering word deur Von Sydow 

(2002:86) beskryf as ŉ sisteemtegniek en daar word nie soseer gefokus op wat 

werklik gebeur het nie. Persone en diegene wat vir hul belangrik is behoort dus 

nie afgebreek of as onbelangrik beskou te word nie. Dit sluit aan by die definisie 

van die bindingsteorie waar die mens lewenslank ŉ behoefte het aan ŉ hegte 

binding waarin positiewe emosionele insette verkry word asook hulp benodig 

word met die afstanddoening van negatiewe emosionele belewenisse. (Vgl. 

2.3.3.1.) 
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 Menslike gedrag word gevorm in ŉ konteks van veelvuldige sisteme wat mekaar 

beïnvloed soos die gesin, skool, portuurgroep, omgewing en biologiese faktore. 

Geëksternaliseerde gedrag by ŉ kind word beïnvloed deur sy eienskappe soos 

temperament, binding, bevoegdheid en aanvaarding deur die portuurgroep, en 

deur kenmerke van die gesin soos ekonomiese status, moederlike depressie, 

streng dissipline, huweliksverhouding en kwaliteit van die kind se versorging, 

asook deur omgewingsfaktore soos woonbuurt en voorkoms van misdaad 

(Corwyn & Bradley, 2005:470-471). 

 Die ekosistemiese benadering beklemtoon die veelvuldige faktore binne die 

gesin asook die groter sosiale sisteem. Alle persone wat ŉ betekenisvolle 

invloed op die probleem het, vorm deel van die ekosisteem soos gesinslede, 

uitgebreide familie, vriende, regspersone en aspekte soos godsdiens en 

geneeskunde. ŉ Sensitiwiteit vir faktore buite die gesin in die ontwikkeling van 

probleme en benutting van groter sisteme is nodig (Mikesell, Lusterman & 

McDaniel, 1995:12). Die mens kan volgens Von Sydow (2002:79) slegs 

verstaan word indien sy omgewing in ag geneem word. 

 

Hierdie perspektief verleen dus insig in hoe kontekstuele faktore die gesin 

beïnvloed, wat verandering impliseer en waarby die gesinslede sal moet aanpas. 

 

2.2.2 Die waarde en implikasies van die sisteemteorie vir gesinsbemiddeling 
 
Die sisteemteorie hou die volgende implikasies in wat tydens die proses van 

gesinsbemiddeling in ag geneem behoort te word. 

 Die gesinne in bemiddeling is sisteme, ŉ georganiseerde geheel eerder as 

individue met uiteenlopende belange. Die konsep van hiërargie stipuleer dat alle 

sisteme (gesinne) uit kleiner sub-sisteme bestaan (gesinslede) en dat alle 

sisteme deel uitmaak van ŉ groter supra-sisteem (gemeenskap). Die konsep 

van holisme, ook bekend in die gestaltperspektief, stel dit dat die sisteem meer 

is as die somtotaal van sy dele (Corwyn & Bradley, 2005:470). Die gesin word 

gekenmerk deur heelheid en orde, ŉ hiërargiese struktuur en selforganisasie 

(Pinquart & Silbereisen, 2005:368). Dit kan meebring dat sekere eienskappe 
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getoon word wanneer die persone bymekaar is, of afwesig is wanneer die partye 

individueel gesien word (Irving & Benjamin, 2002:2). Interafhanklikheid (soos 

tussen ouer en kind) binne ŉ sisteem (ŉ gesin) en die begrip van wedersydse 

beïnvloeding (die gedrag van een komponent beïnvloed die hele sisteem) word 

erken (Von Sydow, 2002:79; Rogers, 2004:139). ŉ Voorbeeld hiervan is dat ŉ 

moeder se depressie nie net ŉ  negatiewe invloed op ouerskap en op die ouer-

kind-verhouding het nie, maar ook op die verhouding tussen ouers (Whiffen, 

Kerr & Kallos-Willy, 2005:94). Die vader beïnvloed die verhouding tussen die 

moeder en die kind en omgekeerd (Von Sydow, 2002:79). Die rol van 

grootouers, ander verbintenisse en selfs professionele persone (soos terapeute 

en/of prokureurs) behoort dus in ag geneem te word. Die sisteemperspektief 

onderskei tussen die belange van die sisteem en dié van sy lede. Dikwels is die 

bemiddelaar die enigste persoon wat die sisteem as ŉ geheel ―sien‖ en dus in 

die unieke posisie is om die aspekte te herken wat gesond is en behoue moet 

bly en dié wat ongesond is en behoort te verander (Irving & Benjamin, 2002:21). 

Hieruit is dit duidelik dat ouers se sterk punte doelbewus beklemtoon en 

uitgebou moet word terwyl hul beperkinge aangespreek kan word ten einde vir 

die kind die beste eienskappe en insette van beide ouers te verseker. 

 Ouers wat deelneem aan bemiddeling het reeds patrone van optrede ontwikkel 

waarvan hulle nie bewus is nie wat weerstand teen verandering meebring. 

Patrone wat sou inmeng met die ouers se pogings om die kwessies in dispuut te 

onderhandel kan nie deur die bemiddelaar geïgnoreer word nie. Hierdie patrone 

moet dus aangespreek word in bemiddeling, hetsy deur dit te blokkeer, te 

ontwrig of te verander ten einde produktiewe onderhandelinge tot stand te bring, 

omrede die kwaliteit van die ouers se verhouding die aanpassing en welstand 

van die kinders beïnvloed (Irving & Benjamin, 2002:21). Die bemiddelaar se 

toetrede behoort dit vir die ouers moontlik te maak om produktief te 

onderhandel. Een van die rolle van ŉ bemiddelaar is dié van terapeut (Irving & 

Benjamin, 2002:22). Die voordeel hiervan behoort te wees dat hierdie nuwe 

patrone die kans sal vergroot dat die ouers na afhandeling van die ooreenkoms 

hul verskille op dieselfde manier sal onderhandel. Nog ŉ moontlike gevolg kan 
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wees dat ouers kan besluit op versoening en dan eerder verwys word vir 

huweliksberading (Irving & Benjamin, 2002:22). 

 Egskeiding verteenwoordig ŉ groot lewensverandering. Tydens egskeiding is die 

gesinsisteem op sy kwesbaarste, wisselend tussen stabiliteit en vordering. Die 

gesinsisteem word gekenmerk deur periodes van beide aanpassing en 

stabiliteit. Aggressie tussen ouers kan ontstaan vanweë interne of eksterne 

versteurings in die sisteem (Olson, Fine & Lloyd 2005:317). Ouers verstaan dit 

nie en ervaar emosionele wipplankryery, met emosies wat wissel van gevoelens 

van euforie die een oomblik, depressie die volgende en dan weer woede. Die 

normalisering van gevoelens is voordelig vir die ouers. Selfs klein intervensies 

kan volgens Irving en Benjamin (2002:22) ŉ merkwaardige effek hê op 

onstabiele sisteme. Kelly en Emery (2003:360) bepleit ŉ sisteembenadering 

waar ouers se konflik aangespreek word, betroubare en gesaghebbende 

ouerskap aangemoedig word, hegte verhoudings tussen kinders en albei hul 

ouers kan realiseer en waar kinders effektief betrek kan word ten einde hulle ŉ  

stem te gee in die ooreenkoms oor kontak en verblyfreëlings. 

 Laastens dra die sirkulêre vorm van oorsaaklikheid in sisteme by tot die 

herhalende karakter van gesinsbemiddeling. Waar ander modelle liniêr werk, is 

die sirkulêre vorm van interaksie meer bruikbaar (Garber, 2007:595; Von 

Sydow, 2002:79). Die sisteemteorie maak dit vir die bemiddelaar moontlik om 

buigsaam te wees en die proses kan aangepas word by elke gesin se situasie 

(Irving & Benjamin, 2002:22). 

 

Uit bogenoemde blyk dat ŉ gesinsisteem nie begryp kan word deur ouers en/of hul 

kinders in isolasie te beskou nie en dat verhoudings en patrone van interaksie 

tussen ouers en kinders as van kritieke belang beskou moet word. Die 

gesinsisteem word as ŉ dinamiese entiteit beskou waar konstante verandering op 

alle vlakke plaasvind. Tydens gesinsbemiddeling met egskeiding is dit dus ŉ uiters 

sinvolle uitdaging om ook vanuit die sisteemteorie op oueropvoeding, ouerleiding 

en die insluiting van die kind te fokus en om ŉ positiewe invloed uit te oefen, nie 

net op die ouer-kind-verhouding en die mede-ouerskapsverhouding tussen ouers 

nie, maar ook op die ouers se kwaliteit van ouerskap. Die metateoretiese 
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aannames van die sisteemteorie kan dus deel vorm van die paradigmatiese 

perspektief. 

 

2.3   TEORETIESE BENADERINGS VAN TOEPASSING BINNE HIERDIE 

STUDIE  

 

Verskeie teoretiese teorieë en modelle vorm deel van die teoretiese raamwerk wat 

in hierdie studie oor gesinsbemiddeling gevorm word. Komponente van die 

bindingsteorie en die sterkteperspektief as teoretiese verwysingsraamwerke ten 

opsigte van bemiddeling en egskeiding is verken as deel van die paradigmatiese 

perspektief.  

 

2.3.1 Die Attachment Theory 

 

Vir hierdie studie wat daarop gerig is om mede-ouerskap tussen ouers te bevorder 

en terselfdertyd aan ouers oueropvoeding en ouerleiding te bied ten opsigte van 

die ouer-kind-verhouding en kwaliteit van ouerskap was dit belangrik om te let op 

verskillende aspekte van die attachment theory 6 as teoretiese benadering.  

 

Dit is noodsaaklik om die gedrag van die kind en die ouer te verstaan en volgens 

Byrne, O'Connor, Marvin en Whelan (2004:121) bied die bindingsteorie wel so ŉ 

raamwerk: "Attachment theory provides an interpretive framework for “making 

sense of” the dynamics of children‟s behavior that may be distressing and 

confusing to parents.” So kan ŉ kind se verhoogde klouerige gedrag tydens die 

egskeidingsproses verstaan word vanuit sy veiligheid wat bedreig word vanweë die 

egskeiding of ouers se konflik. Belangrik ook binne die raamwerk van die 

bindingsteorie is dat die kind se woede teenoor die ouer by sy terugkeer ŉ 

natuurlike respons kan reflekteer op skeiding en verlies en dat dit nie noodwendig 

dui op ŉ negatiewe refleksie op die ander ouer nie (Byrne et al. 2004:121). 

Ontwrigtende gebeure soos egskeiding aktiveer die bindingsisteem en openbaar 

                                                 
6
 Attachment theory: Ook bekend as bindingsteorie 
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die sterkte van die bindingstyl (Vareschi & Bursik, 2005:18). Die mening van Von 

Sydow (2002:82), word as belangrik geag, naamlik: "The application of attachment 

relationships is a new and rapidly expanding branch of research". Die 

bindingsteorie as teoretiese verwysingsraamwerk bied dus waardevolle inligting 

wat tydens gesinsbemiddeling en veral oueropvoeding en ouerleiding moontlik 

benut kan word.  

 

2.3.1.1 Die ontstaan van die attachment theory en belangrike konsepte     
            daarvan 
 
Die bindingsteorie het in die ontwikkelingsielkunde ontstaan en fokus op die 

verhouding tussen die kind en die primêre versorger. Bowlby (1969, 1982) is van 

mening dat die verhouding tussen moeder en baba in die kind se eerste lewensjare 

bepalend is vir sy vermoë om kwaliteit verhoudings as volwassene te handhaaf en 

ook vir sy algemene toekomstige welstand (Smith, Cowie & Blades, 1998:79). Die 

term attachment word gebruik wat vertaal kan word as binding of gehegtheid, om 

die interaksie tussen ouerlike gedrag en die aanpassing van die baba te beskryf. 

Hierdie interaksie laat die kind innerlike werkwyses (“internal working models”) 

ontwikkel teen die einde van die eerste lewensjaar wat bepaal hoe die kind sal 

optree en reageer in verhoudings binne en buite die gesin. Ideaal gesproke 

voorsien die bindingsfiguur aan die kind ŉ veilige basis vanwaar hy die wêreld kan 

verken (Pinquart & Silbereiser, 2005:370). Alhoewel daar nie spesifiek na die 

binding van die kind met die vader verwys word nie, bestaan die moontlikheid dat 

die kwaliteit van die verhouding met beide ouers as bindingsfigure bepaal hoe die 

kind, en later die volwassene, situasies en verhoudings in die toekoms sal hanteer. 

 

Binding word soos volg deur Von Sydow (2002:80) beskryf: “Attachment is the 

stable tendency of an individual to seek and maintain proximity to and contact with 

one or a few specific individuals who provide the subjective potential for 

physiological and/or psychological safety and security.” Volgens Furrow, Bradley 

en Johnson (2005:221) bied die bindingsteorie ŉ praktiese benadering tot 

verhoudingsprobleme: ―Attachment theory offers a non pathologizing and practical 

approach to the conceptualization of problematic relationship patterns‖. Vir Holmes 



 52 

(1993:67) is die bindingsteorie in essensie gemoeid met ruimtelike wisselwerking: 

"... a spatial theory: when I am close to my loved one I feel good, when I am far 

away I am anxious, sad or lonely. Attachment is mediated by looking, hearing and 

holding”. Versorging en beskerming blyk die belangrikste komponente vir binding 

tussen ŉ ouer en kind te wees (Byrne et al. 2004:118; Kane, 1989:59). ŉ 

Toeganklike, nabye en versorgende ingesteldheid blyk dus belangrike bestanddele 

van binding te wees. 

 

Binding word beskou as die enkele belangrikste faktor wat sal bepaal hoe ons 

teenoor ander optree, hoe ons sal reageer op die wêreld om ons en hoe ons 

onsself ervaar (Potgieter, 2007:19). In die bindingsteorie word binding beskou as ŉ 

fenomeen wat lewenslank ŉ persoon se verhoudings asook ouerskapstyle 

beïnvloed (Crosbie-Burnett, Lewis, Sullivan, Poddsky, de Souza & Mitrani, 

2005:216). Die uiteensetting van binding deur Potgieter (2007:20-21) word as 

belangrik vir hierdie studie beskou:  

 

“Attachment is the invisible umbilical cord that develops between the 

baby and the primary caregiver and this attachment is needed lifelong to 

sustain psychological and emotional health. This attachment can be 

transferred throughout life to another significant person, but in essence 

the quality of this attachment will influence all behaviour of the human 

being in future. The function of this invisible, psychological umbilical 

cord, called attachment has two main functions. The first function is to 

pass on all the positive nutrients like attunement, comfort, nurturing, 

mirroring, praise and acknowledgement. These positive nutrients will 

supply the person with identity and emotional energy to sustain 

acceptable behaviour and positive interpersonal relationships. Without 

these nutrients there will be psychological and emotional suffocation. 

Twice as important as the first, is the second function of the invisible, 

psychological umbilical cord. It is to transport all the toxic waste from the 

child to their attachment figure. The content of this toxic waste is all the 

emotional pain, discomfort and rejection that the child had suffered. 
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Without the ability to get rid of the toxic waste, the child will die a slow, 

psychological death which will be externalised in unacceptable 

behaviour, anger, violence, self-destructive behaviours, depression and 

problems in interpersonal relationships."  

 

Dit blyk dat binding tussen ŉ ouer en ŉ kind bepaal word deur eerstens die 

emosionele versorging van die kind en tweedens die wegneem van en 

ondersteuning en begrip vir dit wat deur die kind as pyn, ongemak of verwerping 

beleef word. Daar word ook tot die gevolgtrekking gekom dat binding nie staties is 

nie, maar veranderlik is en dat dit nie net geld vir die ouer-kind-verhouding nie, 

maar vir enige betekenisvolle verhouding van die persoon. Hierdie is belangrike 

inligting om in ag te neem met egskeiding. Die vorming van binding is dus ŉ proses 

wat gebaseer is op ondervinding en belewenis en is nie geneties nie. Ouers en 

ander versorgers vorm die binding met kinders (Alexander, 2007:4). Die afleiding 

kan gemaak word dat binding of gehegtheid ŉ oorkoepelende term is wat verwys 

na die stand en kwaliteit van ŉ individu se bindings. Aangesien binding nie 

geneties is nie en veranderlik is, behoort die probleem van vervreemding met 

egskeiding onder andere deur bewusmaking, oueropvoeding en ouerleiding tydens 

gesinsbemiddeling aangespreek te word. 

 

Die konsepte monotropie en innerlike werkmodelle was vir hierdie studie belangrik 

en word kortliks bespreek. 

 

2.3.1.2 Monotropie 

 

Die attachment theory is deur Bowlby ontwikkel en hy het nie slegs ŉ binding met 

die moeder as noodwendig die beste of enigste manier beskou waarop ŉ kind ŉ 

gesonde binding kan vorm nie. Bowlby het eksplisiet erken dat die binding met ŉ 

―vader‖ die binding met die ―moeder‖ kan ondersteun en komplementeer en dat 

ander persone in die baba se sosiale wêreld ook ŉ belangrike rol kan speel. Verder 

was sy siening ook dat hierdie sorg nie net deur biologiese ouers voorsien kan 

word nie, maar deur enige ander mens wat konsekwent en beskikbaar is (Ding & 



 54 

Littleton, 2005:25). Ander navorsers soos Holmes (1993:69) en Smith et al. 

(1998:92) voer hierteenoor aan dat Bowlby gedurende 1969 monotropie in binding 

beklemtoon het, naamlik dat binding slegs plaasvind met ŉ enkele persoon, 

gewoonlik die moeder. Volgens Holmes (1993:65) beskou die bindingsteorie die 

moeder as die primêre versorger, maar voeg tog by dat: “... there is nothing in the 

theory to suggest that fathers are not equally likely to become principal attachment 

figures if they happen to provide most of the child care”. Die vader se rol as 

versorger word volgens Jernberg en Booth (2001:29) as ewe belangrik vir die kind 

beskou. Binding is hiërargies en nie monotropies nie (Holmes, 1993:222). In 

hierdie studie was die uitgangspunt dat binding nie monotropies is nie en dat 

binding die produk is van ŉ ouer wat onder andere met warmte, responsiwiteit en 

sensitiwiteit reageer op ŉ kind se fisiese en emosionele behoeftes. Dus bepaal die 

ouer se reaksie op die kind die bindingstyl en nie die geslag van die ouer of selfs 

die biologiese band met die kind nie. 

 

Volgens Lamb en Kelly (2001:366) het studies aangedui dat kinders in die eerste 

jaar ŉ voorkeurverhouding ontwikkel met die primêre versorger (gewoonlik die 

moeder), maar dat die hoeveelheid tyd wat die baba met sy twee ouers spandeer 

nie die sekuriteit van enige van die verhoudings affekteer nie. Die kwaliteit van die 

ouers se gedrag word wel geassosieer met die binding (Lamb & Kelly, 2001:366). 

Babas se vermoë om behoeftes uit te spreek is beperk en daarom behoort ouers 

responsief te wees op die tekens wat die baba toon, vinnig daarop te reageer en 

ondersteunend te wees (Jernberg & Booth, 2001:51). Verder dui ŉ meta-analise 

van De Wolff en Van Ijzendoorn (in Pinquart & Silbereisen, 2005:370) aan dat 

moederlike sensitiwiteit, sinchronisering en wedersydse positiewe emosies en 

reaksies die hoogste korrelasie toon met die baba se binding met hierdie ouer. In ŉ 

studie van twintig maande oue babas is gevind dat hul aanpassing verbeter het na 

verhoogde vaderlike betrokkenheid (Ding & Littleton, 2005:33). Ongelukkig het die 

vader se rol in die verlede minder aandag geniet en stel Kelly (2005:237) dit as ŉ 

leemte: “Early studies of children‟s attachment processes also focused exclusively 

on mothers and infants, and the field of child development had not yet studied the 

father‟s influence and role in children‟s overall development”. Uit bogenoemde blyk 
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dit duidelik dat elke ouer die verantwoordelikheid dra om ŉ eie unieke binding met 

ŉ kind te vorm en dat die kind nie ŉ  voorkeur het vir binding met die vader- of die 

moederfiguur nie. Op verskillende ouderdomme het kinders verskillende 

bindingsbehoeftes en ouers behoort hieroor ingelig te word tydens 

gesinsbemiddeling met die oog op beter begrip van en insig in die kind se gedrag. 

Ouers en ander versorgers het ŉ invloed op die ontwikkeling van die kind se 

innerlike werkmodel. Hierdie belangrike konsep word vervolgens kortliks bespreek. 

 

2.3.1.3 Innerlike werkmodelle 

 

ŉ Innerlike werkmodel word deur Delaney (in Potgieter, 2006:26) beskryf as: “A 

cognitive snapshot, mental representation, or psychic image that the child forms 

about himself, his caretakers, and their relationship to him. This working model 

emerges out of a myriad of interactions with the caretaker as well as contact with 

previous carers”. Volgens Ding en Littleton (2005:21) is daar in innerlike 

werkmodelle drie elemente aanwesig: eerstens van die self, tweedens van die 

―ander‖ en derdens van die verhouding tussen die self en ander. ŉ Voorbeeld van 

die rol wat hierdie elemente in innerlike werkmodelle kan speel is dat indien ŉ baba 

beleef dat sy behoeftes bevredig word, hy homself as waardig beleef en dat hy oor 

die vermoë beskik om behoeftes uit te druk. Die baba sal ―ander‖ beleef as 

betroubaar. Die verhoudingsaspek van die model sluit in ŉ verwagting van ŉ 

oplossing vir die krisis asook wedersydse kommunikasie. Dit blyk dus dat die baba 

sy belewenis in sy verhouding met sy bindingsobjek oordra na ander persone en 

dat dit sy selfbeeld beïnvloed. Hierdie verwagtings oor die self, ander en 

verhoudings word voortgesit en oorgedra na interaksies met ander persone en 

daar word ŉ sogenaamde bloudruk gevorm (Ding & Littleton, 2005:23; Von Sydow, 

2002:81). ŉ Sentrale aspek van die bindingsteorie is dat babas in hul vroeë 

verhoudings met bindingsobjekte leer hoe om in verhouding daarmee te staan, 

asook wat om van hulself te verwag in verhoudings met ander. So word innerlike 

werkmodelle gebou deurdat die baba nuwe situasies kan benader met ŉ 

verwagting van hoe hy sal optree as gevaar dreig.  
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ŉ Kind met ŉ hegte en geborge binding se innerlike werkmodel is dat ŉ versorger 

responsief, liefdevol, en betroubaar is, dat hy waardig is om liefde te ontvang en 

aandag te kry en hierdie aannames sal oorgedra word na ander verhoudings. 

Daarteenoor sal ŉ kind met ŉ onveilige binding die wêreld beleef as gevaarlik, sal 

ander mense met versigtigheid en wantroue hanteer word en hy homself sien as 

oneffektief en nie waardig om liefde te ontvang nie (Holmes, 1993:79). In ŉ 

angstige innerlike werkmodel tree die versorger nie responsief op teenoor die kind 

nie, terwyl in ŉ ambivalente innerlike werkmodel van die self, die baba beleef dat 

hy net soms waardig is vir aandag, en ander tye ondersteuning moet bied (Ding & 

Littleton, 2005:21). Die kind se model van die ander sal in ŉ ambivalente innerlike 

werkmodel verward wees en wissel tussen beskikbaar te wees, geїgnoreer te word 

en om soms verwerp te word. So ŉ baba sal in die model van die verhouding nie 

akkuraat kan voorspel wat sal gebeur as daar gevaar of ongemak is nie (Ding & 

Littleton, 2005:22). Die innerlike werkmodel van ŉ kind het dus ŉ bepalende 

invloed op hoe hy homself, ander en sy verhoudings beleef. Die afleiding word 

gemaak dat ŉ kind met ŉ angstige of ambivalente innerlike werkmodel egskeiding 

meer destruktief sal ervaar, moontlik homself daarvoor sal blameer, en ander nie 

sal vertrou nie. 

 

Al het Bowlby hierdie innerlike werkmodelle of bloudruk beskou as die basis vir 

latere verhoudings, word dit nie as permanent of onveranderlik beskou nie (Ding & 

Littleton, 2005:25). ŉ Korrelasie bestaan tussen die bindingstyl van peuters (12-18 

maande) en later op sestienjarige ouderdom, behalwe waar lewensgebeure soos 

siekte van ŉ ouer of egskeiding plaasgevind het (Ding & Littleton, 2005:40). Die 

veranderlikheid van die innerlike werkmodel word beklemtoon aan die hand van 

nuwe ervarings in verhoudings (Rohner, 2005:370; Pinquart & Silbereisen, 

2005:370; Smith et al. 1998:80 en Von Sydow, 2002:81) of indien 

gesinsomstandighede verbeter (Jernberg & Booth, 2001:55). Ouerlike 

responsiwiteit kan, indien dit aangespreek word, verbeter (Whiffen et al. 2005:100). 

Dit blyk dus dat lewensgebeure soos egskeiding die standhoudendheid en aard 

van binding kan beïnvloed en dat binding veranderlik is. 
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Die verskillende tipes ouer-kind bindings, die invloed van die ouers se gedrag, die 

effek van die ouers se bindingstyl op die ouer-kind bindings, onderbreking van ŉ  

binding asook die voorkoms van ŉ  bindingsversteuring sal vervolgens bespreek 

word. Ten slotte sal kritiek op die bindingsteorie aandag geniet. 

 

2.3.1.4 Verskillende tipes ouer-kind bindings 

 

Die tipe binding tussen ŉ ouer en kind word beskryf as ŉ hegte of geborge, ŉ 

angstig-vermydende, ŉ angstig-ambivalente of ŉ gedisorganiseerde binding. Byrne 

et al. (2004:118) meld dat kinders verskillende bindings met elke ouer kan hê, soos 

byvoorbeeld ŉ hegte binding met die een ouer en ŉ nie-hegte binding met die 

ander. 

 

2.3.1.4.1 ŉ Hegte of geborge binding bied aan die kind veerkragtigheid om stres 

te kan hanteer (Byrne et al. 2004:118). Eienskappe van ŉ hegte binding is dat die 

kind die ouer vertrou, hy maklik kan skei van die ouer nadat hy fisies die omgewing 

verken het, hy veilig voel binne die ouer-kind-verhouding, vertrou dat die ouer weer 

na hom sal terugkom, glo dat die ouer hom nie sal verwerp of weggooi nie, 

vertroue het in homself, lewenstake met selfvertroue aanpak, positiewe 

verhoudings met ander mense het, die ouer en kind bly is om mekaar te sien na 

skeiding, hy vrylik kan eksploreer, toepaslik kan speel en indien hy die ouer 

benodig kan hy spontaan na die ouer beweeg (Ding & Littleton, 2005:29; Potgieter, 

1995:kursusaantekeninge). Kinders wat op een jaar ŉ hegte binding gehad het, het 

groter ego-kontrole en ego-veerkragtigheid op sesjarige ouderdom getoon om te 

herstel na trauma soos egskeiding, en kinders met ŉ hegte binding het die angs 

wat vervreemding of egskeiding skep erken en vaardighede getoon om dit te 

hanteer, terwyl kinders met ŉ nie-veilige binding gewoonlik óf hul angs oor skeiding 

ontken het óf ontoepaslike of bisarre hantering daarvan getoon het (Smith et al. 

1998:79). In ŉ hegte binding vind rolomruiling tussen ŉ ouer en kind nie plaas nie 

en sal die kind se behoeftes dus deur die ouer bevredig word en nie andersom nie 

(Alexander, 2007:4). Belangrik is dat die kind met ŉ hegte binding hoop ervaar vir 

die toekoms asook vir verhoudings (Ding & Littleton, 2005:29). Uit bogenoemde 
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blyk dit dat ŉ hegte binding met die ouer die kind veilig en geborge sal laat voel en 

moontlik ondersteunend kan wees met egskeiding. 

 

2.3.1.4.2 In ŉ angstig-vermydende binding sal die kind sy eie behoeftes aan 

binding minimaliseer ten einde verwerping te vermy terwyl hy op ŉ afstand kontak 

met die versorger wil behou (Ding & Littleton, 2005:28). Die kinders is minder in 

staat tot fantasiespel en indien hulle wel fantaseer, bevat hul spel dikwels temas 

oor konflik en ŉ neiging om te opponeer en te boelie en hulle vra nie hulp indien 

hulle beseer of teleurgesteld is nie (Jernberg & Booth, 2001:51). Dit is duidelik dat 

hierdie binding nie die kind se emosionele ontwikkeling bevorder of bydra tot die 

vervulling van sy behoeftes nie. 

 

2.3.1.4.3 In ŉ angstig-ambivalente binding is die kind klouerig aan die versorger, 

dikwels met oormatige onderdanigheid, of ŉ rolomruiling waar die versorger deur 

die kind versorg word (Holmes, 1993:79). Die kind toon ŉ swak vermoë tot 

probleemoplossing, word maklik gefrustreerd en is klaerig (Jernberg & Booth, 

2001:51). Die bindingsteorie toon dat indien ouers inkonsekwent of nie-responsief 

optree teenoor ŉ jong kind se emosionele behoeftes, die kind dikwels nie daarin 

slaag om belangrike sosiale vermoëns te ontwikkel nie, wat die vermoë insluit om 

ondersteunende bindings met die portuurgroep te ontwikkel en ook om emosies te 

reguleer (King & Mallinckrodt, 2000:79). ŉ Angstig-ambivalente binding is dus nie 

bevorderlik vir die kind se emosionele en sosiale ontwikkeling nie. 

 

2.3.1.4.4 ŉ Gedisorganiseerde binding word gekenmerk deur ŉ totale onvermoë 

van die kind om ŉ stel voorspelbare response ten opsigte van die primêre 

versorger te ontwikkel en dit lei tot ŉ reeks bisarre, sosiaal onaanvaarbare en 

onvoorspelbare response by die kind (Potgieter, 2007:26). Hierdie gedrag word 

hoofsaaklik gevorm vanweë die primêre versorger wat onvoorspelbaar of afwesig 

is en die kind bang of seer maak, maar op wie die kind nogtans moet staatmaak vir 

basiese oorlewing. Dieselfde outeur voeg by dat die gedrag van die kind dus net ŉ 

simptoom is omrede hy ŉ negatiewe selfbeeld ontwikkel het en deurentyd wil 

bewys dat hy werklik ―sleg‖ is. Die kind kan dus gedisorganiseerd of verwese 
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optree wanneer hy kontak benodig. Vir hierdie studie is dit belangrik om te let op 

die mening van Byrne et al. (2004:122), naamlik dat ŉ gedisorganiseerde binding 

meer tydens egskeiding voorkom vanweë verhoogde stres. 

 

Volgens Potgieter (2007:27) beleef die kind in ŉ gedisorganiseerde binding ŉ 

onvermoë om te vertrou en nabyheid te kan hanteer, toon hy ŉ gebrek aan berou, 

aggressiewe en bestraffende beheer, beskik hy oor ŉ ernstige negatiewe innerlike 

werkmodel, dink hy dat hy nie volwassenes in sy lewe nodig het nie en is die 

versorger ŉ persoon wat bang maak. Die versorger is dus nie ŉ ―care giver‖ nie, 

maar ŉ ―scare giver‖ wat veroorsaak dat hy die versorger beleef as iemand wat 

liefhet, maar wat ook haat (Jernberg & Booth, 2001:51; Potgieter, 2007:27). Die 

kinders toon mannerismes soos om hulle ore te trek of te wieg en vermy oogkontak 

(Jernberg & Booth, 2001:51). Volgens Byrne et al. (2004:118) toon kinders met ŉ 

gedisorganiseerde binding ŉ duidelike risiko vir psigopatologie, maar voeg by dat ŉ 

nie-hegte binding nie sinoniem is met patologie nie, terwyl ŉ hegte binding nie ŉ 

waarborg teen patologie is nie. Hieruit kan afgelei word dat die kind geensins veilig 

en geborge voel in ŉ gedisorganiseerde binding nie en nie die ouer vertrou nie. 

Hierdie tipe binding hou ook ŉ risiko in vir die ontwikkeling van psigopatologie by 

die kind. 

 

2.3.1.5 Gedrag van ouers wat die binding tussen ouer en kind kan beïnvloed 

 

Die ouer se gedrag teenoor die kind kan die tipe ouer-kind-binding beïnvloed (Ding 

& Littleton, 2005:31; Jernberg & Booth, 2001:51 en Potgieter 1995, 2006, 2007: 

kursusaantekeninge). Dit is uit die aard van die saak vir hierdie ondersoek van 

kernbelang. 

 

2.3.1.5.1 ŉ Hegte binding. Die ouer reik spontaan uit na die kind, is bewus van en 

sensitief vir sy fisiese en emosionele behoeftes en vervul dit toepaslik, openbaar 

sensitiewe ouerskap wat versorgend is, skenk aandag en is nie te beperkend nie. 

Die ouer tree met warmte, konsekwentheid en responsiwiteit teenoor die kind op 

en moedig wedersydse genotvolle interaksie aan. 
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2.3.1.5.2 ŉ Angstig-vermydende binding. Die ouer reageer nie op die kind se 

behoeftes nie, verwerp hom overt of subtiel, ontmoedig sy soeke na vertroeteling, 

straf sy afhanklikheidsbehoeftes, is nie beskikbaar om in sy emosionele behoeftes 

te voorsien nie, is soms depressief en is dikwels kontrolerend, opdringerig, 

oorstimulerend en verwerpend. 

 

2.3.1.5.3 ŉ Angstig-ambivalente binding. Die ouer is inkonsekwent in sy optrede 

teenoor die kind, verwar sy eie emosionele behoeftes met dié van die kind, gebruik 

die kind om in sy eie behoeftes te voorsien, is inkonsekwent in sy response 

teenoor die kind en is nie responsief ten opsigte van die kind se behoeftes nie. 

 

2.3.1.5.4 ŉ Gedisorganiseerde binding. Die ouer ervaar self onopgeloste 

kindertrauma, is gepreokkupeer met sy eie onvoltooidhede en is nie responsief 

teenoor of bewus van die kind se emosionele behoeftes nie. Ouers van sowel die 

angstig-vermydende as die gedisorganiseerde groep toon aversie teen fisiese 

kontak met hul babas. 

 

Dit blyk uit bogenoemde dat die ouer se gedrag, ongeag die geslag van die ouer, ŉ 

bepalende invloed kan hê op die tipe ouer-kind binding en ook die innerlike 

werkmodel van die kind. Bewusmaking van ouers se gedrag tydens oueropvoeding 

en ouerleiding behoort daarom beslis aandag te geniet tydens gesinsbemiddeling. 

 

Tabel 2.1 bied ŉ uiteensetting van die ouers se gedrag teenoor die kind wat 

binding beïnvloed, die kind se hantering van emosies en moeders se reaksie 

hierop. 
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TABEL 2.1:  DIE INVLOED VAN OUERLIKE GEDRAG OP DIE KIND EN SY  
BINDING, DIE KIND SE GEDRAG EN EMOSIES HIERTEENOOR, 
ASOOK DIE REAKSIE VAN MOEDERS OP EMOSIES 

Ouer se gedrag 
teenoor die kind 

Kind se binding of 
gehegtheid 

Kind se gedrag en 
hantering van 

emosie 

Reaksie van moeders op 
emosies 

Opdringerig, 
oorstimulerend en 
verwerpend. 

Nie heg nie, angstig 
en vermydend. 

Kind leer om 
emosies te 
onderdruk veral 
negatiewe 
gevoelens. 

Moeders reageer die minste 
op emosies, en veral baie 
ongereeld of passief op 
negatiewe emosies. 

Inkonsekwent en 
nie-responsief. 

Nie heg nie, 
ambivalent. 

Kind leer dat veral 
negatiewe emosies 
aandag kry. 

Moeders reageer minder 
gereeld op emosies, meer 
op negatiewe emosies en 
selde op positiewe emosies. 

Ouer misbruik en 
mishandel. Ouer se 
gedrag is steurend 
en maak die kind 
bang. 

Gedisorganiseerd. Nie beskryf in bron 
nie. 

Nie beskryf in bron nie. 

Ouer is warm, 
responsief, en 
meelewend. 

Veilig en heg. Kind leer dat alle 
emosies ―geldig‖ is in 
verhoudings. 

Moeders reageer gereeld 
op die kind se emosies en 
op alle tipes emosie. 

BRON: Ding en Littleton (2005:30-31). 
 

In die tabel word ŉ oorkoepelende weergawe gebied van die uitwerking van 

ouerlike optrede teenoor kinders, hoe dit innerlike werkmodelle beïnvloed asook 

die hantering van emosies deur die kind en die moeder se reaksie op die kind se 

emosies. ŉ Leemte in bestaande navorsing is dat sover vasgestel kon word, 

inligting ontbreek oor die vaders se reaksie op emosies. Ten einde op die effek van 

ouers se bindingstyl te kan fokus, word eerstens die konsep bindingstyl bespreek 

en tweedens die vier vorme daarvan. 

 

2.3.1.6 Effek van die ouers se bindingstyl op binding 

 

ŉ Bindingstyl word gesien as ŉ kritieke faktor in persone se vermoë om aan te 

pas by egskeiding aangesien dit ŉ ouer se gedrag beїnvloed, wat op die mede-

ouerskapsverhouding ŉ invloed het (Vareschi & Bursik, 2005:16-20). 

Voortslepende en verhoogde konflik tussen ouers beïnvloed die kinders nadelig en 

lei tot hul swakker aanpassing, meer negatiewe uitkomste, groter emosionele 
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onsekerheid asook kinders wat simptome internaliseer of eksternaliseer (Vareschi 

& Bursik, 2005:17). Schmidt, Cuttress, Lang, Lewandowski en Rawana (2007:254) 

beklemtoon die belangrikheid daarvan om die ouer se bindingstyl met egskeiding 

te bepaal soos volg: “The empirical research highlights the importance of 

assessing a parent‟s internal functioning or state of mind with respect to 

attachment. This psychological construction is a strong predictor of the quality of 

the parent-child relationship, even prior to the birth of the child, and highlights the 

importance of assessing both the observable or external features of the parent-

child relationship as well as the internal working model of the parent.”  

 

ŉ Ouer se bindingstyl as kind kan sy latere volwasse bindingstyl asook sy 

ouerskap beïnvloed, wat later weer die bindingstyl van sy kinders beïnvloed 

(Crosbie-Burnett et al. 2005:217). Dit blyk dus dat die ouer se binding ŉ belangrike 

invloed op latere ouerskap, die ouer-kind-binding en mede-ouerskap kan hê. 

Siegel en Hartzell (in Potgieter, 2006:12) is van mening dat die ouer se belewenis 

van sy eie kinderjare ŉ diepgaande invloed het op die manier waarop hy ouerskap 

beoefen. Hulle brei soos volg hierop uit: “When we become a parent we bring with 

us issues from our past that influence the way we parent our children. Experiences 

that are not fully processed may create unresolved and leftover issues that 

influence how we react to our children.” Dit lei tot die gevolgtrekking dat die ouer se 

vermoë om met die kind te bind grootliks deur sy eie binding bepaal word. 

 

Tydens gesinsbemiddeling behoort kennis geneem te word van die ouers se 

bindingstyl, veral indien dit ŉ negatiewe bindingstyl blyk te wees, omdat dit hul 

vermoë tot ŉ mede-ouerskapsverhouding, ŉ hegte ouer-kind-verhouding en selfs 

die kwaliteit van ouerskap, negatief kan beïnvloed. ŉ Ouer se negatiewe 

bindingstyl kan moontlik aangespreek word deur verhoogde bewusmaking of deur 

hom vir terapie te verwys. 

 

Kortliks kan die bindingstyle van volwassenes onderskei word as ŉ hegte en 

outonome, ŉ verwerpende of losmakende, ŉ gepreokkupeerde en ŉ onopgeloste 
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bindingstyl (Vgl. Potgieter, 2006: 22-24; Smith et al. 1998:80; Vareschi & Bursik, 

2005:17-18 en Von Sydow, 2002:81): 

 

2.3.1.6.1 Ouers met ŉ hegte en outonome bindingstyl kom voor as 

volwassenes wat in staat is om positiewe en negatiewe inligting te verstrek oor 

bindingsondervindinge vanuit hul kinderjare wat geïntegreerd voorkom en ŉ 

samehangende terugblik word verkry (Von Sydow, 2002:81). Hierdie volwassenes 

is gemaklik met nabyheid, kan op ander vertrou en hul liefdesverhouding spreek 

van intimiteit. Gedrag wat ouers openbaar wat beduidend is van hul hegte 

bindingstyl is dat die ouer: 

 veilig voel in hegte verhoudings soos in ŉ  gelukkige huweliksverhouding; 

 min angs en vermyding toon; 

 persoonlike outonomie as individu beleef; en 

 ŉ vermoë toon om bindingsaspekte van die verlede en die hede objektief te 

assesseer, terwyl hy vry voel van onderdrukking en ineenvloeiїng en geen 

onopgeloste gevoelens en gedagtes het nie. 

 

Feeney en Noller, (in Potgieter 2006:5) beskryf volwassenes met ŉ hegte binding 

soos volg: “Secure persons (adults) tend to emphasize the importance of openness 

and closeness in their relationships, while at the same time seeking to retain their 

individual identity”. Hierdie is dus die ideale bindingstyl waaroor ŉ ouer kan beskik. 

 

2.3.1.6.2 Ouers met ŉ verwerpende of losmakende ("dismissive") bindingstyl 

sal volgens Von Sydow (2002:81) óf positief van ŉ bindingsfiguur praat, maar nie 

enige positiewe ervarings kan beskryf nie, óf sy ouers as bindingsfigure afkraak. 

Hierdie ouers toon:  

 ongemak met psigologiese intimiteit; 

 ŉ behoefte om psigologiese onafhanklikheid te handhaaf, selfs in naby 

verhoudings soos die huweliksverhouding; 

 ŉ onderdrukking van herinneringe van kwesbaarheid en verwerping deur 

bindingsfigure as kind; 

 ontkenning van die belangrikheid van binding in verhoudings; en 
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 ongemak met afhanklikheid van ander. 

 

Volwassenes met hierdie bindingstyl se verhoudings word dikwels gekenmerk deur 

emosionele afstand en ŉ gebrek aan intimiteit (Potgieter, 2006: 6).  

 

2.3.1.6.3 Ouers met ŉ gepreokkupeerde bindingstyl beskryf hul verhoudings 

met hul ouers as: ―... characterized by over-involvement, dependence and lack of 

enjoyment and friendship‖ (Potgieter, 2006:7). 

Hierdie ouers toon ŉ:  

 sterk behoefte aan die sorg van en kontak met die bindingsfiguur; 

 diep, deurdringende onsekerheid oor die vermoë en bereidwilligheid van die  

bindingsfiguur om op hul behoeftes te reageer; 

 onvermoë om negatiewe ervarings in die kinderjare ten opsigte van bindings- 

figure te aanvaar; 

 lewenslange verstrikte en ineengestrengelde verhouding met hul eie kinders, 

lewensmaat of ouer(s);  

 diepgewortelde woede jeens ouers en ander bindingsfigure; en 

 ŉ sterk behoefte om nader aan ander te kom, tesame met ŉ vrees vir verlating 

en verwerping. Hul liefdesverhoudings word gekenmerk deur obsessie, 

emosionele onstabiliteit, jaloesie, vrees om verlaat te word en ŉ begeerte vir 

eenheid. 

 

Hierdie ouer is dus steeds verstrengel in sy belewenis van sy binding in sy 

kinderjare en ook sy huidige verhouding met sy ouers. Volgens Von Sydow 

(2002:81) beskryf hierdie ouers hul belewenis van hul verhouding met hul ouers as 

intens. 

 

2.3.1.6.4 Ouers met ŉ onopgeloste bindingstyl het onopgeloste trauma in hul 

kinderjare gehad, is nie responsief teenoor die kind nie, is nie bewus van die kind 

se behoeftes nie en tree onvoorspelbaar op (Potgieter 2006:8). Die impak van dié 

ouers se bindingstyl sal volgens Potgieter (2006:8) ŉ diepgaande effek hê op die 

binding met die eie kind en dit sal die verhouding met die lewensmaat of die ander 
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ouer affekteer asook die verhouding met vriende, kollegas en familie. Indien ŉ ouer 

ŉ nie-hegte bindingstyl het, word ŉ negatiewe spiraal gevorm. 

 

Moeders met onopgeloste bindingspyn ervaar probleme om ŉ warm en 

responsiewe verhouding met hul kinders te vorm (Whiffen et al. 2005:95). Dit is 

makliker vir ŉ kind om met ŉ ouer te bind wat positief betrokke is by hom en wat 

eie probleme uitgesorteer het (Alexander, 2007:2). Die ouer se emosionele en 

psigiese gesondheid is dus belangrik ten einde ŉ hegte binding met ŉ kind te kan 

vorm. Volgens navorsingsgegewens wat verkry is, het moeders met ŉ nie-hegte 

bindingstyl getoon dat hulle meer angstige en opdringerige gedrag teenoor hul 

adolessente kinders openbaar en het moeders met ŉ verwerpende styl aangedui 

dat hulle minder streng is en in sekere opsigte minder ondersteuning aan hul 

kinders bied (Crosbie-Burnett et al. 2005:217). Die afleiding is dus dat deur 

bewusmaking en ouerleiding aan ouers oor positiewe bindingsgedrag hul 

bindingspatrone tydens gesinsbemiddeling aangespreek kan word. 

 

Die huwelik word deur Bowlby (1969) beskou as die manifestasie van binding in 

volwassenes. Die rede is dat hul samehorigheid en kameraadskap ŉ veilige basis 

bied wat eksplorasie toelaat en terselfdertyd ŉ beskutting is in tye van nood en 

indien albei ŉ hegte bindingstyl het, ŉ wedersydse veiligheid gebied word (Holmes, 

1993:82). Irving en Benjamin (2002:363) is van mening dat hoe hoër die woede en 

bindingsongelykheid tussen ouers, hoe hoër is die vlak van konflik en hoe laer is 

die vlak van probleemoplossing en bereiking van ooreenkomste. Hoë vlakke van 

woede en ongelykheid in binding kan dus moontlik die uitkoms van 

gesinsbemiddeling beïnvloed. Dit blyk dat met egskeiding ŉ ouer se bindingstyl ŉ 

invloed kan hê op sowel die ouer-kind-verhouding as die mede-ouerskaps-

verhouding.  

 

Tabel 2.2 bied ŉ opsomming van ouers se bindingsklassifikasie en bindingstyl soos 

dit blyk uit sewe komponente, te wete hul vroeëre geskiedenis, patrone in 

verhoudings, narratiewe oor persoonlike kinderjare, werklike gevoel oor gehegtheid 
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asook huidige binding met kind, invloed op mede-ouerskapsverhouding en die 

effek van verpligte deelname aan ŉ ouerleidingsprogram. 

 

TABEL 2.2  VOLWASSE BINDINGSKLASSIFIKASIE EN BINDINGSTYL 

 Outonoom, veilig en 
heg 

Verwerpend, 
losmakend  

Verstrengeld, 
gepreokkupeerd en 
ambivalent 

Vroeëre 
geskiedenis: 
Dink aan 
verliese en 
verwyderings. 
Hoe het jou 
versorgers 
teenoor jou 
gereageer? 
 
Identifiseer hoe 
jou onafhank-
likheid 
ontwikkel het. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was konflik 
toegelaat, 
vermy of 
oordryf? 
 

Versorgers is beleef as 
responsief en 
betroubaar. 
 
 
 
 
 
 
 
Skeidings en verliese 
was goed bestuur en 
nie katastrofies nie. 
 
Die kind was in staat 
om vir steun te vra, 
maar kon ook toepaslik 
outonomie toon en was 
toegelaat om te verken. 
Veerkragtigheid is 
ontwikkel. 
 
Was as kind in die 
algemeen gelukkig op 
skool. 
 
Ouers kon konflik 
tolereer en het die kind 
toegelaat om ŉ reeks 
emosies uit te druk. 

Versorgers toon 
afstand ten opsigte van 
emosies en kon nie die 
kind se negatiewe 
gevoelens of behoefte 
aan ondersteuning 
hanteer nie. 
 
 
 
Kind kon té onafhanklik 
wees vir ouderdom, hy 
het kontak vermy, veral 
in tye van nood. 
 
Prestasie op skool kon 
goed wees, maar min 
warmte in verhouding 
met onderwysers of 
kinders is ervaar. 
 
 
 
 
 
 
Kind onttrek tydens 
konflik. 

Versorgers was 
onbetroubaar, soms 
responsief, en met tye 
vermanend of te streng. 
 
 
 
 
 
 
Kind het skeiding baie 
moeilik beleef. Gebrek 
aan ŉ veilige basis, 
klou aan versorger, was 
onwillig om te 
eksploreer. 
 
Skool kon baie angs 
skep, kind nie in staat 
om te vorder nie, 
dikwels geboelie. 
 
 
 
 
 
Konflik het dikwels 
toegeneem. 
 

Patrone in ver-
houdings: Let 
na herhalende 
patrone in naby 
verhoudings. 
Hoe vra jy vir 
hulp en hoe 
reageer jy op 
ondersteuning? 
Hoe bestuur jy 
jou emosies? 

In staat om gevoelens 
te reguleer en toepaslik 
uit te druk. 
Samewerking in 
verhoudings, kan 
ondersteuning ontvang 
en bied. 
 
Kan intiem, maar ook 
verwyderd wees. 
 
Kan onderhandel in 
konflik. 
 

Oorgekontroleerd in 
uitdrukking van 
gevoelens. 
Verhoudings mag 
oppervlakkig wees; 
indien langtermyn, word 
dit gekenmerk deur 
afstand en inperking. 
Vermy sowel konflik as 
intimiteit. 
 
Mag opmerklik 
terughoudend wees of 
ŉ kompulsiewe  

Ondergekontroleerd in 
die uitdrukking van 
gevoelens. Vrees 
verwerping en is 
klouerig. 
 
Gebruik indirekte wyses 
om te toon dat ŉ 
behoefte aan liefde 
bestaan. 
 
Verhoudings kan 
stormagtig wees. 
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Persoonlike outonomie 
as individu. 
 
Beleef intieme 
verhoudings as heg, 
ondersteunend en met 
vertroue. 

versorger. 
 
Vrees intimiteit. 

Obsessief, emosioneel, 
onstabiel, jaloers, vrees 
vir verwerping en ŉ 
begeerte na eenheid. 
 
Waarskynlik woede, 
blamering en jaloesie in 
verhoudings. 
 

Narratiewe 
styl oor 
kinderjare en 
persoonlike 
versorgers. 

Gebalanseerd objektief 
en realisties wanneer 
daar oor die kinderjare 
gepraat word. 
 
Samehangend en eerlik 
met toepaslike 
hoeveelheid detail. 
 
Idealiseer nie die ouers 
nie, maar ervaar ook 
nie woede oor die 
verlede nie. 

 

Mag ouers idealiseer. 
 
Gee beperkte inligting 
oor verhoudings, geen 
ervarings nie. 
 
Onthou slegs 
intellektueel, min 
emosie. 
 
Die narratief het min 
detail en die verlede 
word beskryf as dat dit 
nie ŉ invloed op die 
hede het nie. 
 

Lang verloop van pyn 
en vernedering. 
 
Mag verwarrend 
voorkom. 
 
Herbeleef die emosies 
van die verlede. 

Belangrikste 
werklike 
gevoel oor 
gehegtheid: 
―Ek kan 
nabyheid 
hanteer 
as…...‖. 
 

Ek word liefgehê en 
kan liefgehê word. 

Ek kan nabyheid 
hanteer mits ek my 
negatiewe gevoelens 
weggesteek hou. 
 

Ek kan naby wees mits 
ek styf vashou aan die 
persoon. 

Huidige 
binding met 
kind. 
 

 

 

 

 

 

 

Outonoom, veilig en 
heg. 
 
Baba eksploreer vrylik 
in die teenwoordigheid 
van die versorger. 
 
Angstig in die 
teenwoordigheid van ŉ 
vreemdeling en sal hom 
vermy. 
 
Ontsteld as die 
versorger hom verlaat. 
 
Soek dadelik die 
versorger se aandag by 
terugkoms en word 
getroos deur versorger. 
 

Angstige binding.  
 
Verwerpend. 
 
Baba minder angstig 
wanneer die versorger 
die vertrek verlaat. 
 
Die baba mag nie die 
versorger bo die 
vreemdeling verkies 
nie. 
 
Die kind benodig nie 
die versorger by sy 
terugkeer nie. 
 
Oorreguleer emosie. 

Ambivalente binding. 
 
Oorbetrokke en 
gepreokkupeerd. 
 
Baba toon beperkte 
eksplorasie en spel. 
 
Hoogs ontsteld met 
skeiding. 
 
Sukkel om rustig te 
raak na die skeiding. 
Sal aanhou kla of huil. 
 
Versorger nie in staat 
om baba te troos nie. 
 
Onderreguleer emosie. 

Volwassene 
se hantering 
van verlies 

Beleef egskeiding as ŉ 
groot ongemak, maar 
word gebuffer deur 

Onttrek fisies en psigies 
van ander. 

Ontwikkel wanaange-
paste hantering-
strategieë en sukkel om 
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 innerlike hulpbronne 
om die verlies te 
hanteer en sal dikwels 
toepaslike sosiale 
ondersteuning soek. 
 

konflik met die ander 
ouer te verbeter. 

Invloed op 
mede-
ouerskaps-
verhouding  

Hanteer egskeiding met 
ŉ verbeterde 
ouerskapinteraksie, 
soos groter 
gesinskohesie en 
uitdrukking, minder 
konflik met ander ouer, 
byvoorbeeld minder 
verbale aggressie. 
 

Beleef emosies met 
intensiteit met ŉ 
verhoogde kans om 
wanaangepaste 
konflikoplossende 
strategieë te vind. 

Toon verhoogde vlakke 
van verbale aggressie 
teenoor die ander ouer. 

Effek van 
verpligte 
deelname aan 
ŉ 
ouerleidings-
program 

Verhoogde en 
verbeterde mede-
ouerskapsverhouding, 
kohesie en minder 
verbale aggressie. 

Ouers met ŉ nie-hegte bindingstyl toon ŉ groter 
verbetering in hul interaksie met die ander ouer as 
die met ŉ hegte bindingstyl. Die hofverpligte 
oueropvoedingsprogram het aan ouers met ŉ  nie-
hegte bindingstyl voorheen onbenutte, direktiewe 
gereedskap en strategieë voorsien om 
gesinsondersteuning te fasiliteer en konflik in die 
mede-ouerskapsverhouding te ontlont. 
 

BRON: Ding en Littleton (2005:38-39); Smith et al. (1998:80-81); Vareschi en 
Bursik (2005:18-30); Von Sydow (2002:81). 

 
Hieruit blyk dit duidelik dat die ouer se bindingstyl nie net ŉ invloed het op die ouer 

se binding met die kind nie, maar ook op die ouer se vermoë om die verlies van die 

egskeiding te hanteer en ŉ mede-ouerskapsverhouding te ontwikkel. Die vermoë 

om verlies en skeiding met toepaslike woede en hartseer te hanteer word dus met 

ŉ hegte binding geassosieer. Dit wil ook verder lyk asof egskeiding die 

bindingsisteem kan aktiveer en die sterkte van die bepaalde bindingstyl openbaar. 

Dit blyk dat ŉ persoon met ŉ hegte binding egskeiding steeds as ŉ groot ongemak 

beleef, maar behoort hy sy negatiewe emosies te erken en gebuffer word deur sy 

innerlike sterktes wat hom in staat stel om die verlies te hanteer. Veral belangrik vir 

hierdie studie is die navorsingsgegewens wat aandui dat ouers met ŉ nie-hegte 

bindingstyl selfs beter op deelname aan ŉ oueropvoedingsprogram gereageer het 

as dié met ŉ hegte bindingstyl. Die waarde daarvan om bewustheid hieroor te 

verhoog en oueropvoeding en ouerleiding te bied word as uiters noodsaaklik 

beskou en behoort ondersoek te word of dit deel kan vorm van gesinsbemiddeling.  
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2.3.1.7 Bindingsversteuring 

 

ŉ Bindingsversteuring word deur Levy en Orlans (in Potgieter, 2006:16) soos volg 

gedefinieer: “An attachment disorder is developed when a child, for a myriad of 

reasons, does not form a trusting bond in infancy and early childhood. A lack of 

trust generates feelings of aloneness, being different, pervasive anger, and an 

inordinate need for control. A trusting bond is essential in continued personality 

and conscience development, and serves as the foundation for future intimate 

relationships”. Aanduidings van ŉ bindingsversteuring by ŉ kind is volgens 

Jernberg en Booth (2001:26-28) dat die kind probleme ervaar met verhoudings, om 

versorging te aanvaar, oorgange te hanteer, dat die kind ŉ gebrek aan ŉ gewete 

toon, emosionele onvolwassenheid openbaar en probleme het met vertroue en 

selfbeeld. Dit blyk dus duidelik dat ŉ bindingsversteuring ŉ invloed kan hê op die 

kind se algemene gedrag, sy aanpassing met egskeiding en sy verhoudings. 

 

ŉ Ouer kan volgens Potgieter (2006:12) nie vir ŉ kind bied wat hy nie self as kind 

ervaar het nie en benodig dus ŉ historiese of verworwe binding ten einde in 

bindingsterapie met ŉ kind betrek te kan word. Jernberg en Booth (2001:167) 

erken dat ouers wat self nie positiewe, empatiese ouerskap beleef het nie dit 

moeilik kan vind om so teenoor hulle kinders op te tree. Hulle voeg egter by: "It is 

essential in working with such parents to meet their needs, to be supported, to 

have early unmet needs acknowledged and responded to, and to feel good about 

themselves before you can ask them to attend to the needs of their children" 

(Jernberg & Booth, 2001:167). Volgens Bowlby (in Holmes, 1993:174-175) is die 

langtermyn implikasie dat ouers met ŉ nie-hegte bindingstyl se kinders ŉ nie-hegte 

bindingstyl ontwikkel, en op hulle beurt ouers met ŉ nie-hegte bindingstyl word. Die 

impak van die voortsetting van ŉ nie-hegte bindingstyl kan dus oor generasies 

heen strek. Von Sydow (2002:81) beskryf hierdie sikliese proses soos volg: 

"Humans tend to repeat the scripts written in their inner attachment schemata in 

the relationships to their children and in love relationships". Bowlby het reeds in 

1949 (in Holmes, 1993:175) die volgende bepleit: ―One great therapeutic 

endeavour: that of reducing tensions and of fostering understanding, co-operation 
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between groups of human beings‖. Hieruit kan afgelei word dat die bindingstyl en 

innerlike werkmodel van ŉ persoon kan verander in nuwe verhoudings en 

ervarings en dat dit vanweë die belangrikheid daarvan aangespreek behoort te 

word . 

 

2.3.1.8. Onderbreking van ŉ binding 

 

Egskeiding impliseer noodwendig verandering in kontak met albei ouers. Volgens 

Alexander (2007:3) behoort binding nie onderbreek te word nie omdat dit kan 

bydra tot psigiatriese versteurings in kinders en selfs versteurings later as 

volwassenes. Holmes (1993:62) beklemtoon die voortsetting van binding soos 

volg: ―In separating a parent from child a delicate mechanism had been disrupted, 

a fundamental bond broken linking one human being to another.‖ Ding en Littleton 

(2005:33) is van mening dat stabiliteit in binding ŉ gevolg is van stabiliteit in die 

ouer-kind-interaksie eerder as dat dit ŉ fase is binne die kind se persoonlikheid. Dit 

blyk dus dat die onderbreking van binding as ŉ verlies deur die kind ervaar kan 

word. Verder beklemtoon Ding en Littleton (2005:40) ook dat indien ŉ kind se 

binding van heg na nie-heg verander, daar waarskynlik ŉ groot verandering in 

gesinsomstandighede plaasgevind het. Ouers kan moontlik hiervan bewus gemaak 

word om binding met hul kinders in stand te hou of te verbeter. 

 

2.3.1.9 Kritiek teen die bindingsteorie 

 

Dit is nodig om leemtes in die bindingsteorie, met spesifieke verwysing na 

gesinsbemiddeling, aan te toon. Kritiek teen die bindingsteorie is die volgende (Vgl. 

Arredondo & Edwards, 2000:110-111; Byrne et al. 2004:121 en Von Sydow, 

2002:82.): 

 Bindingsteorie fokus op wit en swart, terwyl die grys areas van menslike 

verhoudings afgeskeep word.  

 Die vier tipes binding is onvoldoende om in ŉ forensiese veld die komplekse 

spektrum van dimensies van gebondenheid tussen mense te beskryf. 
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 Die bindingsteorie is verbind aan ŉ navorsingsparadigma met beperkte 

toepassing. 

 Die term wedersydse konneksie of ―reciprocal connectedness‖ word verkies bo 

die terme binding, gehegtheid of attachment, omrede dié term erkenning gee 

aan die meervoudige fasette van ŉ wye reeks versorger-kind-verhoudings. 

Wedersydse verbintenis beskryf ŉ tweerigting interaksie wat vereis word vir 

normale kinderontwikkeling. Die ontwikkelingsneurobiologie het getoon dat 

beide die fasette, wedersyds en verbinding, belangrik is vir normale kognitiewe, 

emosionele en sosiale ontwikkeling. Wedersydse verbinding word as ŉ 

bestanddeel van binding beskou en soos volg deur Holmes (1993:75) beskryf: 

"The parent is simultaneously offering complementary caregiving behaviour that 

matches, or should match, the attachment behaviour of the child". 

 Die term attachment word as vaag beskou. Verskeie deskundiges sal die term in 

die hof gebruik en elk iets anders daarmee bedoel.  

 Die attachment theory het beperkte waarde in pogings om te bepaal in watter 

ouer se sorg die kind geplaas moet word. Die redes hiervoor is soos volg: 

 Assessering van die ouer-kind-binding kan varieer oor tyd vanaf babajare tot 

adolessensie. 

 Dit is nie koste-effektief indien meer as een kind saam met albei ouers 

waargeneem moet word om binding te bepaal nie.  

 Binding word beskryf as ŉ instinktiewe begeerte van alle primate om bindings 

te vorm met beskikbare volwassenes. Dit word onafhanklik gesien van die 

karaktertrekke van die volwassenes, asook van hul gedrag en pogings. Dus 

kan ŉ kind ŉ gehegtheid vorm al sou dit met ŉ destruktiewe ouer wees, soos 

byvoorbeeld een wat die kind mishandel (Arredondo & Edwards, 2000:111-

112). Stres kan lei tot ŉ verhoging in bindingsgedrag, al sou die bron van die 

stres die bindingsfiguur wees (Holmes, 1993:72). Hieruit blyk dit dat ŉ kind ŉ 

binding met ŉ onveilige ouer kan vorm.  

 Die fokus is hoofsaaklik op die moeder-kind-verhouding, terwyl die vader-

kind-verhouding asook die wyer gesins- en sosiale konteks afgeskeep word. 
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Teenargumente teen hierdie kritiek van die bindingsteorie as teoretiese benadering 

vir  gesinsbemiddeling sal vervolgens aandag geniet. 

 

2.3.1.10 Die waarde en implikasies van die bindingsteorie vir     
              gesinsbemiddeling  
 
Die waarde van die bindingsteorie is vir hierdie studie eerstens geleë in die 

moontlikheid om verhoudings empiries waar te neem en tweedens te fokus op 

normale ontwikkeling, maar ook moontlike psigopatologie beter te verstaan. Vir 

Diamond en Diamond (2002:54) is dit uiters belangrik om bewustheid oor 

verhoudings te verbeter en ook om heling te bewerkstellig: “Whether approaches 

are systemic, behavioral, or psycho-educational, improving parental cooperation, 

strengthening hierarchy, or teaching parenting skills constitutes at least half of the 

work with any given family. Improving parenting practices may be the single most 

common and potent mechanism of change in family-based treatments”. Dit blyk uit 

bogenoemde dat indien ouers se ouerlike gedrag positief beïnvloed kan word, dit 

moontlik die belangrikste enkele faktor in gesinsbemiddeling kan wees. Binne die 

konteks van die bindingsteorie kan sekere gedragspatrone dus gerekonstrueer 

word om die toeganklikheid en responsiwiteit van gesinslede te verhoog en hegte 

bindings te bevorder. Sodoende kan elke gesinslid groter lewenstevredenheid 

beleef en kan samewerking tussen ouers verbeter. Die bindingsteorie voorsien ook 

ŉ interpreterende raamwerk om sin te maak uit die gedrag van die kind wat die 

ouer kan ontstel of verwar of wat die ouer nie verstaan nie (Byrne et al. 2004:121).  

 

Inligting wat van die kind verkry word oor die ouer-kind binding kan selfs die 

geleentheid bied om die geldigheid van die ouer se perspektief te evalueer (Byrne 

et al. 2004:120). Hieruit blyk dit dat kennis van die bindingsteorie kan bydra om 

heling te bewerkstellig, samewerking tussen ouers bevorder, die ouer-kind-

verhoudings te verstewig en die kwaliteit van ouerskap te bevorder. 

 

Opsommend blyk dit dat ŉ beter begrip van binding tussen ouer en kind in ŉ 

konteks verkry kan word om die ouers te begelei oor die beste maniere om op die 

kind se emosionele behoeftes met egskeiding te reageer en oor hoe die 
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skeidingsproses die kind mag affekteer. Die bindingsteorie is sistemies deurdat die 

versorger, naamlik die ouer, en die kind wat versorg moet word wedersyds in 

interaksie is en gereguleer word deur positiewe en negatiewe terugvoering (Byrne 

et al. 2004:123; Holmes, 1993:224).  

 

Volgens Von Sydow (2002:84) bied ŉ sistemiese perspektief ten opsigte van die 

bindingsteorie die volgende voordele en kenmerke: 

 Bindingsbehoeftes is aangebore en van kardinale belang vir mense van alle 

ouderdomme. 

 Ervarings in verhoudings word geïnternaliseer en vorm die persoonlikheid of die 

innerlike werkmodel. 

 Innerlike werkmodelle neig om dieselfde te bly; tog is dit moontlik om dit te 

verander deur nuwe ervarings in verhoudings of deur nuwe verhoudings. 

 Binding kan gekonseptualiseer word as bestaande uit ŉ intrapsigiese en 

interpersoonlike dimensie en is teoreties noodsaaklik. 

 Innerlike werkmodelle en interpersoonlike verhoudings beïnvloed mekaar 

wedersyds. 

 Dit fokus op normatiwiteit en hulpbron oriëntasie. Daar bestaan nie ŉ duidelike 

verband tussen sekere psigiese versteurings en bindingspatrone nie; tog is ŉ 

nie-hegte binding en onopgeloste trauma besliste risikofaktore vir die 

ontwikkeling van psigopatologie (Von Sydow, 2002:84). Die attachment theory 

se fokus op leemtes behoort aangevul te word deur die sisteemteorie se 

geskiktheid in ŉ hulpbron-georiënteerde siening, dit fokus op die hede en die 

toekoms, met beperkte oorweging van die verlede. Volgens Bowlby (1979:147) 

behoort aspekte uit die verlede slegs van belang te wees indien dit nodig is om 

die oorsprong van huidige probleme te verstaan en ook moontlike oplossings 

daarvoor te vind. 

 Daar is sensitiwiteit vir verliese en ―geërfde trauma‖. Bewustheid van 

onopgeloste verliese uit die verlede blyk wel noodsaaklik te wees. 

 Die triadiese siening. Die fokus was op diadiese verhoudings soos die moeder-

kind-verhouding, terwyl Bowlby reeds in 1979 veelvuldige bindingsmodelle in 

een persoon beskryf het (Von Sydow, 2002:84). ŉ Persoon kan dus oor verskeie 
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innerlike werkmodelle beskik. Dit is daarom belangrik om nie net op die ouer-

kind-verhouding te fokus nie, maar ook op die moontlike invloed van ŉ ouer op 

die ander ouer se ouer-kind-verhouding, aangesien die een ouer bewustelik of 

onbewustelik die kind se verhouding met die ander ouer kan beїnvloed (Von 

Sydow, 2002:85). 

 

2.3.2 Die sterkteperspektief as teoretiese benadering 

 

Die sterkteperspektief is gerig op respek en selfbeskikking, terwyl optimisme en 

kreatiwiteit beklemtoon word om daardeur ŉ alternatiewe terrein vir defensiewe 

praktyke te bied wat ingestel is op die vermindering van risiko‘s (Healey, 

2005:151). Die sterkteperspektief fokus op vermoëns en potensiaal van persone 

om hulle in staat te stel om hulself uit te druk en toekomsgerig te wees (Healey, 

2005:152). Vir Saleebey (1997:4) is die waarde van die sterkteperspektief daarin 

geleë om sterktes te mobiliseer ten einde doelwitte te bereik en ŉ beter kwaliteit 

lewe te hê. Om hierdie rede sal dit dus belangrik wees om die ouers se ouerlike 

bevoegdhede te identifiseer, te benut en uit te bou en ook kennis oor die kind se 

behoeftes, wense en temperament aan die ouers oor te dra. Die doel hiermee is 

om die ouers te bemagtig om die mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-

verhouding en kwaliteit van ouerskap te verbeter. Daar kan ook afgelei word dat dit 

risiko's vir elke betrokkene sal verminder. Soos reeds gemeld, is ŉ oogmerk van 

die sterkteperspektief om veerkragtigheid te ontwikkel ten spyte van negatiewe 

ervarings. 

 

2.3.2.1 Veerkragtigheid  

 

Veerkragtigheid word deur Kumpfer (1999:81) beskryf as suksesvolle aanpassing 

by uitdagings en die vermoë om na trauma te kan herstel. Vir Demo, Aquilino en 

Fine (2005:121) is veerkragtigheid die vermoë van 'n individu of groep om te 

herstel na terugslae en as 'n gevolg sterker te word. Dit is dus moontlik dat ten 

spyte van egskeiding as ŉ krisis, groei en veerkragtigheid bereik kan word. 
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Drie faktore wat volgens Berk (2003:10) vir die kind beskerming kan bied teen 

egskeiding en ook veerkragtigheid verhoog is die volgende: 

 Om die kind se persoonlikheidseienskappe te verhoog sodat hy akademiese 

suksesse sal kan beleef. Temperament is ŉ kragtige faktor en kinders met ŉ 

maklike temperament se aanpassingsproses verloop gemakliker tydens 

veranderinge. 

 ŉ Hegte binding met ten minste een ouer wat vir hom liefde en ondersteuning, 

en ook orde en organisasie bied. Binding is nie onafhanklik van ŉ kind se 

persoonlikheidstrekke nie, aangesien ŉ kind met ŉ maklike temperament meer 

ontspanne is, makliker is om groot te maak en meer waarskynlik beter 

verhoudings met ouers en ander sal hê. 

 ŉ Persoon buite die kind se onmiddellike gesin sal sy veerkragtigheid kan 

bevorder, byvoorbeeld ŉ grootouer, onderwyser of vriend. 

 

ŉ Moeilike en selfs traumatiese gebeurtenis kan lei tot groter vertroue dat ŉ ander 

uitdaging die hoof gebied kan word en ontdek persone dikwels in moeilike 

omstandighede hul waardes, oortuigings en die waarde van verhoudings en kom 

hulle dikwels tot die besef wie vir hulle beskikbaar is en ondersteuning bied 

(Saleebey, 2002:279). Egskeiding mag dus selfs groter selfvertroue, akkurate 

selfassessering en meer bevredigende verhoudings tot gevolg hê. 

 

Die konsep van veerkragtigheid bied ŉ kontekstuele siening oor hoe gesinne 

ontwrigtende ervarings bestuur, stres weerstaan, effektief herorganiseer en dan 

aanbeweeg in die lewe. Die interaksies wat inherent deel van die proses vorm, kan 

sowel onmiddellike as langtermyn aanpassings meebring vir die gesinslid asook 

die gesin as geheel (Huber, 2005:321). Vanuit hierdie perspektief word gebroke 

gesinne nie net as gebroke beskou nie, maar ook uitgedaag om aanpassings aan 

te pak. Huber (2005:321) stel dit soos volg: “This perspective further shifts scholars 

away from a tendency to perceive family health or normality as residing in 

mythologized, problem-free families and toward understanding how families can 

and do survive and regenerate even in the midst of overwhelming stress and 

crises”. Hierdie perspektief bekragtig die gesin se vermoë tot selfherstel deur die 
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identifikasie en vermeerdering van transaksionele prosesse wat dit vir gesinne 

moontlik maak om te beweeg van vyandige funksionering na groter 

aanpasbaarheid en wat juis versterk is deur hul ondervinding. Die bevordering van 

positiewe uitkomste word beklemtoon sonder om die risiko‘s te ignoreer (Cowger & 

Snively, 2002:121; Huber, 2005:321). Die veerkragtigheidsperspektief fokus op die 

voordele van egskeiding vir die gesin in die hier-en-nou omrede egskeiding die 

geleentheid kan bied tot ŉ tweede kans op geluk vir die volwassenes en ŉ 

ontvlugting van ŉ disfunksionele gesin vir baie kinders (Amato, 2005:113). Risiko's 

vir veerkragtigheid is onder andere diversiteit in ouers, kinders se reaksies op 

egskeiding, om te woon in ŉ enkelouer huishouding en die hertrou van ouers 

(Demo et al. 2005:122). Hierdie standpunt is in ooreenstemming met die doel van 

hierdie studie wat op positiewe groei en begrip in sowel die mede-

ouerskapsverhouding as die ouer-kind-verhoudings fokus en daardeur aansluiting 

vind by die gestaltperspektief. In die lig hiervan behoort egskeiding dus as ŉ nuwe 

begin beskou te word. 

 

Emosionele veerkragtigheid is om bewus te wees van emosies en in staat te wees 

om dit uit te spreek, om liefde te kan toon, oor selfbeheersing te beskik, positief oor 

die lewe te wees en hoop te beleef. Emosies is ook dikwels kongruent met 

omstandighede. Interpersoonlike sterktes word beskryf as ŉ behoefte om ander te 

verstaan, ŉ bereidheid om opofferinge te maak, rolle toepaslik te vervul, eerbaar te 

wees, samewerkend te wees, selfvertroue in verhoudings te hê, aanvaarding 

teenoor andere te toon, liefde en omgee te ontvang, ŉ goeie luisteraar te wees, 

geduldig te wees, te kan vergewe en spontaan te kan wees (Cowger & Snively, 

2002:119-120). In Saleebey (2002:85) word die elemente van veerkragtigheid 

beskryf as, onder andere, humor, insig, onafhanklikheid, verhoudings, kreatiwiteit, 

moraliteit en inisiatief. Hierdie elemente behoort dus erken en aangemoedig te 

word tydens gesinsbemiddeling. 

 

Interaksie tussen risikofaktore, risiko meganismes en beskermende faktore bepaal 

die uitkomste van stressors soos byvoorbeeld met egskeiding. Risikomeganismes 

behels persoonlike karaktertrekke wat verklaar hoe en hoekom ŉ persoon vatbaar 
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is vir ŉ stressor. Beskermende faktore wat veerkragtigheid verhoog en die effek 

van die risiko buffer sluit in: individuele eienskappe, gesinshulpbronne, 

interaksionele prosesse en omgewingsfaktore. ŉ Benadering wat op die gesin se 

veerkragtigheid fokus beklemtoon die identifikasie en bevordering van vaardighede 

om struikelblokke te oorkom ten opsigte van sosiale, ekonomiese, psigologiese, 

emosionele en fisiese bates wat individue en gesinne in staat stel om negatiewe 

uitdagings die hoof te bied (Demo et al. 2005:122). 

 

Hieruit word afgelei dat die sterkteperspektief die bemiddelaar in staat kan stel om 

tydens gesinsbemiddeling pro-aktief op te tree deur op sowel ouers as kinders se 

sterktes te fokus, hul veerkragtigheid en emosionele bewustheid te bevorder en 

interaksionele prosesse te verander. ŉ Persoonlike interpretasie is dat egskeiding 

dan nie as ŉ traumatiese, langtermyn gebeurtenis beleef behoort word nie, maar 

as ŉ nuwe begin. 

 

2.3.2.2 Leemtes van die sterkteperspektief 

 

Volgens Healey (2005:167-169) bestaan die volgende leemtes in die 

sterkteperspektief. 

 Die sterkteperspektief behoort meer konseptueel en holisties te wees en op die 

kliënt in die breë te fokus en nie net op sy sterktes nie. Hieruit word afgelei dat 

daar na die ouers en hul kinders vanuit ŉ holistiese verwysingsraamwerk gekyk 

moet word, om wel met optimisme, maar ook met realisme, ŉ negatiewe 

gebeurtenis te omskep in ŉ geleentheid tot groei. 

 Daar bestaan nie duidelikheid oor wat as sterktes beskou word nie. Vir 

doeleindes van hierdie studie was die fokus op sterktes, houdings en gedrag 

van ouers met egskeiding wat hul mede-ouerskapsverhouding, verhouding met 

hul kinders en ouerskap positief raak ten einde hul risiko's en dié van hul kinders 

te verminder.  

 Daar moet gewaak word om nie net op sterktes te fokus, terwyl risiko‘s en 

kwesbaarhede geïgnoreer word nie. Daar kan voorkomend opgetree word 
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indien risiko's verstaan word en beskermende maatreëls kan ingestel word 

(Healey, 2005:169).  

 

Egskeiding word erken as ŉ traumatiese en riskante gebeurtenis in ouers sowel as 

kinders se lewens, maar die fokus moet ook wees op die bevordering van 

voorkomende en beskermende maatreëls en die benutting van sterk punte en 

kwaliteite. Opsommend blyk dit vanuit ŉ sterkteperspektief dat ŉ positiewe 

ingesteldheid jeens egskeiding moontlik groei kan laat plaasvind en dat die 

egskeiding in ŉ leergeleentheid omskep kan word.  

 

2.3.3 Die gestaltperspektief as metodologiese vertrekpunt 

 

Die gestaltperspektief kan as ŉ metodologiese vertrekpunt effektief aangewend 

word ter ondersteuning van die sisteemteorie as metateorie en ook die 

bindingsteorie en sterkteperspektief as teoretiese benaderings tydens 

gesinsbemiddeling. Die rede is die sleutelbegrippe: organismiese selfregulering, 

bewustheid, die vyf vorme van kontakgrensversteurings en selfbewussyn.  

 

Die konsep van gestalt word soos volg deur Clarkson (1989:1) beskryf: ―It 

embraces such a variety of concepts: the shape, the pattern, the whole form, the 

configuration. It connotes the structural entity which is both different from and much 

more than the sum of its parts.” ŉ Gestalt kan dus beskou word as ŉ geheel, 

waarvan die somtotaal meer is as die dele waaruit dit bestaan, wat oor ŉ sekere 

mate van struktuur beskik en wat as geheel herkenbaar bly, solank die verhouding 

tussen die dele bly voortbestaan.  

 

2.3.3.1. Homeostase of organismiese selfregulering 

 

Homeostase of organismiese selfregulering word beskryf as die proses waartydens 

die organisme sy balans onder verskillende omstandighede in stand hou (Blom, 

2004a:11). Dit is selfregulerend en is die wyse waarop die mens sy behoeftes van 

sowel binne homself as vanuit die omgewing bevredig. Behoeftevervulling om ŉ 
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wanbalans te herstel, staan normaalweg sentraal in die homeostatiese proses. 

Indien ŉ behoefte egter bevredig word, kan dit tot groei en ontwikkeling lei 

(Aronstam, 1989:633; Clarkson & Mackewn, 1994:48-49). Die behoefte gee 

aanleiding tot ongemak, totdat aksie geneem word om die behoefte te bevredig en 

homeostase word so verkry (Oaklander, 1994:282). Alle behoeftes sal dus nie te 

alle tye bevredig kan word nie, aangesien die nodige bronne soms in die 

omgewing ontbreek, maar ŉ persoon sal poog om selfregulerend op te tree binne 

die hulpbronne wat op ŉ spesifieke tyd beskikbaar is (Clarkson & Mackewn, 

1994:49). Die proses staan bekend as organismiese selfregulering.  

 

Kinders reageer op trauma deur hulself te blameer en verantwoordelikheid 

daarvoor te neem (Blom, 2004a:18). Die kind vrees dat sy behoeftes nie bevredig 

sal word nie en mag op ongesonde wyses sy behoeftes probeer bevredig deur 

onder andere aggressiewe gedrag. Die wyse waarop die ouer ŉ baba se behoeftes 

bevredig, speel ŉ belangrike rol in die strategieë wat die kind sal aanleer oor die 

bevrediging van sy behoeftes in die toekoms (Blom, 2004a:18). Dit sluit dus ten 

nouste aan by die bindingsteorie se konsep van die innerlike werkmodel wat as ŉ 

bloudruk dien vir toekomstige optrede (Ding & Littleton, 2005:21). 

 

Organismiese selfregulering word beklemtoon deur middel van die bevordering van 

bewussyn (Hansen, Rossberg & Cramer, 1994:115; Hardy, 1991:3-4). Daar word 

afgelei dat indien ŉ persoon (ouer of kind) se bewustheid verhoog, organismiese 

selfregulering behoort te verbeter. Indien ouers se bewustheid tydens die 

gesinsbemiddelingsproses verhoog kan word, behoort die ouer se selfregulering 

dus te verhoog. 

 

2.3.3.2 Bewustheid 

 

Die ouer behoort bewus gemaak te word van sy onvoltooidhede, polariteite en 

sterktes en van sy verantwoordelikhede met egskeiding. Dit is ŉ kritiese aspek van 

gesonde menswees om verantwoordelikheid vir die self te neem (Prochaska & 

Norcross, 2003:188; Hansen et al. 1994:109). Tog beskou Perls (in Prochaska & 
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Norcross, 2003:188) verantwoordelikheid nie as ŉ verpligting teenoor ander nie. 

Met egskeiding kan een ouer nie die ander ouer se rol wil dikteer of oorneem nie, 

maar behoort die fokus van beide ouers eerstens op die self te wees. Een ouer 

behoort dus nie in te meng in die ander se huishouding nie en verder kan elke ouer 

slegs een rol vervul, naamlik dié van óf die vader óf die moeder. ŉ Verhoogde vlak 

van bewustheid lei tot integrasie en organismiese selfkontrole (Hansen et al. 

1994:115). Vir Hansen et al. (1994:117) is bewustheid: ―An attempt to get the 

patient (die ouer) in touch with all of himself so that he can utilize all of his 

potential‖ (as ŉ ouer en ŉ mede-ouer). Bewustheid sluit dus insigontwikkeling, 

selfaanvaarding, kennis van die omgewing, aanvaarding van verantwoordelikheid 

vir besluite en die vermoë om kontak met andere te maak in. Met egskeiding 

behoort die fokus op bewustheid te wees, te wete bewustheid van emosies, 

sterktes en die betekenisvolheid van verantwoordelikheid. 

 

Die hier-en-nou van die huidige omstandighede is die belangrikste fokuspunt met 

egskeiding, en nie die verlede nie. Dit impliseer die verhoging van bewustheid in 

die hier-en-nou wat die ouers bemagtig om besluite oor die toekoms te neem. 

Tydens gesinsbemiddeling behoort elke probleem wat dus opgelos word die 

oplossing van ŉ volgende probleem makliker te maak en Serok (2000:11) stel dit 

onomwonde dat ―Every successful solution reinforces internal support.‖ Die waarde 

van die gestaltperspektief om konflik op te los word volgens Serok (2000:243) nie 

genoegsaam benut nie. Die moontlikheid om ouers se konflikhantering te verbeter 

deur bewusmaking van meer konstruktiewe wyses van konflikhantering tydens 

gesinbemiddeling behoort ondersoek te word. 

 

Daar behoort dus van verskeie tegnieke gebruik gemaak te word tydens 

gesinsbemiddeling om die ouers se bewustheid van hul persoonlike en ouerlike 

sterktes te verhoog en hulle te lei om die sterktes daagliks te benut. Die doel 

daarvan is om hul selfkennis te verbeter, hul sterktes uit te bou en 

verantwoordelikheid vir hul gedrag te neem. Die moontlikheid om ouers bewus te 

maak van hul persoonlike bindingstyl, hul innerlike werkmodel, hoe ŉ  hegte 

binding met hul kind gevorm kan word en hoe om konflik op te los blyk dus 
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belangrik te wees. Die effek van verhoogde bewustheid hieroor op sowel die 

mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhouding en die kwaliteit van 

ouerskap behoort dus tydens gesinsbemiddeling ondersoek te word. Selfbewussyn 

as konsep sluit hierby aan. 

 

2.3.3.3 Selfbewussyn  

 

Selfbewussyn verwys na die volgehoue objektiewe bewussyn van dit wat elke 

oomblik ervaar word, met spesifieke verwysing na bewussyn van persoonlike 

emosies aan die hand van denke, gevoelservaringe, liggaamlike en sintuiglike 

ervaringe asook bewussyn van behoeftes, sterktes en swak punte, dryfkragte en 

struikelblokke (Blom, 2000a:64). Selfbewussyn is volgens Goleman (1998:26): 

―Knowing one‘s internal states, preferences, resources and intuitions‖. So sal ŉ 

ouer met swak selfbewussyn nie bewus wees van sy eie swakhede nie en minder 

selfvertroue openbaar as gevolg van onsekerheid oor sterktes (Goleman, 

1998:25). Daar word afgelei dat met egskeiding van die ouer verwag word om 

selfbewussyn te ontwikkel met die oog op insigontwikkeling en besluitneming en 

om verantwoordelikheid of eienaarskap daarvoor te aanvaar. 

 

Verhoogde bewussyn stel die individu dus in staat om sy behoeftes te bevredig, 

aangesien behoeftebevrediging deur emosionele bewussyn voorafgegaan word. 

Sodoende kan balans bewerkstellig word, wat Perls (1973:5) vanuit ŉ 

gestaltperspektief as homeostase beskou. Selfbewussyn blyk essensieel te wees 

vir ouers ten einde hulle in staat te stel om te kan groei en te verander. 

Verhoogde selfbewussyn word beïnvloed deur die vaardighede van akkurate 

selfassessering en selfvertroue, wat soos volg verduidelik kan word: 

 Akkurate selfassessering: Dit behels dat persone bewus is van hul sterktes en 

swakhede, reflektief reageer en leer deur ervaring, ontvanklik is vir eerlike 

terugvoering, nuwe perspektiewe ontwikkel, bereid is om te leer en self te 

ontwikkel, ŉ sin vir humor toon en perspektief oor hulself openbaar (Goleman, 

1998:61-67). Ouers behoort dus ondersteun te word om hul selfbewussyn te 

verhoog oor wat hulle doen of behoort te doen. Dit blyk dus duidelik dat 
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selfbewussyn noodsaaklik is vir emosionele ontwikkeling en groei en behoort die 

effek daarvan op ouers se mede-ouerskap, die ouer-kind-verhouding en kwaliteit 

van ouerskap ondersoek te word. 

 Selfvertroue: Persone met selfvertroue kan hulself aanbied met 

selfversekerdheid, menings uitspreek wat onpopulêr is, opstaan vir dit wat reg is 

en besluite neem ten spyte van onsekerhede en spanning. Hulle is verder in 

staat om besluite te neem sonder om arrogant of verdedigend te wees, ten 

spyte van teenkanting of ontevredenheid van ander (Goleman, 1998:68-72). 

Vaardighede alleen is nie genoeg om met selfvertroue op te tree nie, maar dit is 

vir die persoon nodig om in die sélf te glo. Daar is dus volgens Goleman 

(1998:71) ŉ direkte verband tussen selfkennis en selfvertroue. Individue met 

selfvertroue sal die risiko neem om hul mening uit te spreek en foute of 

onregverdighede uit te wys waaroor ander net sal kla of sal ignoreer (Goleman, 

1998:72). Met egskeiding word die individu se selfbeeld intens geraak deur die 

voortslepende konflik en deur die belewenis van mislukking (Bush & Pope, 

2004:54) 

 

2.3.3.4 Kontakgrensversteurings  

 

Die verskillende kontakgrensversteurings wat in die gestaltteorie geïdentifiseer 

word en waarvan vir hierdie studie kennis geneem behoort te word, word kortliks 

verduidelik aan die hand van die werk van verskeie navorsers (Vgl. Aronstam, 

1989:635; Clarkson, 1989:51-54; Yontef, 1993:142-145; Clarkson & Mackewn, 

1994:73-78 en Oaklander, 1994a:285) : 

 Introjeksie gebeur wanneer die individu inhoude kritiekloos inneem vanaf sy 

omgewing (Aronstam, 1989:638). Volgens Yontef en Simkin (1989:332) lei dit tot 

die ontstaan van ŉ rigiede persoonlikheid. Introjekte meng in met die individu se 

natuurlike organismiese selfregulering en dit lei tot die ontstaan van 

onvoltooidhede (Clarkson, 1989:52 en Clarkson & Mackewn, 1994:73). Die 

teenpool van introjeksie is assimilasie. Die individu maak dit wat hy uit die 

omgewing ontvang, deel van homself. Dit is ŉ kritiese wyse van optrede waar 

die individu dit wat goed is behou en dit wat sleg is verwerp (Aronstam, 
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1989:638). Hieruit blyk dit dat assimilasie ŉ gesonder vorm van kontak is, terwyl 

ŉ introjek nooit werklik deel van die individu word nie, maar tog sy funksionering 

beïnvloed. Met egskeiding sal dit nodig wees dat ouers eerlike selfondersoek 

doen en bepaal wat hul goeie eienskappe en sterktes is en wat groei-areas is 

wat verandering noodsaak. 

 Projeksie is die neiging om die omgewing verantwoordelik te hou vir dit wat in 

die self gebeur (Aronstam, 1989:638; Yontef & Simkin, 1989:332; Yontef, 

1993:142 en Hardy, 1991:12). Die kind kan ook deur projeksie sy pyn met 

egskeiding op een of albei ouers projekteer (Blom, 2004a:25). Met egskeiding 

bly ouers egter dikwels gefokus op hul huweliksrol en nie op hul ouerskapsrol 

nie. Dit bring mee dat hulle mekaar of ander blameer vir die mislukte huwelik en 

ook verkeerdelik hul fokus plaas op die mislukte huwelik en nie op hul ouerskap 

nie. Die ideaal is dat ouers nie deur projeksies net die egskeiding as realiteit sal 

wil hanteer nie, maar op die behoeftes van die kind asook ŉ mede-

ouerskapsverhouding sal fokus. Die kind kan ook deur projeksie sy pyn met 

egskeiding op een of albei ouers projekteer (Blom, 2004a:25). 

 Samevloeiing word deur Joyce en Sills (2001:120) beskryf as ŉ onvermoë om 

die interpersoonlike grens te onderskei. Thompson en Rudolph (2000:165)  

beskou samevloeiing soos volg: ―People may incorporate too much of  

themselves into others or incorporate so much of the environment into 

themselves that they lose touch with where they are. Then the environment 

takes control‖. Dit behoort dus beide selfbewussyn en kontak negatief te 

beïnvloed. Samevloeiing kan egter ook positief aangewend word. Waar daar 

egte en gesonde kontak tussen mense is, vind natuurlike en gesonde 

samevloeiing van energie plaas (Clarkson & Mackewn, 1994:74). Ouers wat 

skei behoort dus nie meer as huweliksmaats in samevloeiing te wees nie en ŉ 

ouer wat emosioneel of psigies steeds afhanklik is van die ander ouer, kan 

probleme ervaar om grense te respekteer en ook om huwelikskwessies van 

ouerskapskwessies te skei. Ouers behoort ook hul negatiewe eienskappe 

regverdig en eerlik te evalueer en behoort nie hulle self toe te laat om deur die 

ander ouer se kritiese en afbrekende bril na hulself te kyk nie. In samevloeiing is 

die kontakgrens tussen die kind en sy omgewing onduidelik (Blom, 2004a:25). ŉ 
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Kind kan van samevloeiing gebruik maak om konflik te vermy en hy kan 

sodoende sy persoonlike behoeftes onderdruk en slegs fokus op die behoeftes 

van ouers. Dit kan tot rolomruiling lei waar die kind die ouer se behoeftes wil 

bevredig en word as ŉ destruktiewe aanpassing met egskeiding beskou. 

 Retrofleksie dien volgens Clarkson en Mackewn (1994:76) as ŉ struikelblok tot 

kontak en vind gewoonlik plaas wanneer die uitdrukking van emosies as 

gevaarlik beskou word. Met egskeiding behoort ouers en kinders dus 

aangemoedig te word om hul emosies, hetsy jaloesie, woede, pyn of haat, uit te 

spreek ten einde te kan groei. By die kind kan die onderdrukking van emosies 

as ŉ fisiese pyn soos hoofpyn of maagpyn of hiperaktiwiteit te voorskyn tree 

(Blom, 2004a:27). 

 Defleksie beteken dat direkte kontak met ander mense vermy word ten einde 

bewussyn van die omgewing te verminder, soos om oogkontak te vermy of die 

onderwerp van bespreking te verander. Defleksie as kontakgrensversteuring 

hou waarskynlik verband met Steiner en Perry (1999:40) se derde vlak van 

emosionele bewussyn, naamlik dié van primitiewe ervaring. Dit is waar die 

persoon kwesbaar en responsief is ten opsigte van sy emosies en nie in staat is 

om dit te begryp of te beheer nie. Dit gee dan aanleiding tot ontoepaslike gedrag 

soos emosionele uitbarstings, fases van impulsiwiteit en depressie (Steiner & 

Perry, 1999:39-40). Kinders gebruik defleksie as ŉ hanteringstrategie vir pynlike 

ervarings deur woede-uitbarstings, te fantaseer of te dagdroom (Blom, 

2004a:29). 

 Desensitasie word deur Clarkson & Mackewn (1994:77) gedefinieer as: ―… the 

process by which we numb ourselves to the sensation of our bodies. The 

existence of pain or discomfort is kept out of awareness”. Dit verhinder 

emosionele bewustheid (Blom, 2004a:30). Met egskeiding ontken ouers en 

kinders dikwels hul pyn deur nie daaroor te praat nie. 

 Egotisme is die vermindering van spontaneïteit deur doelbewuste introspeksie 

ten einde seker te maak dat daar geen bedreiging, gevaar of risiko bestaan nie 

(Clarkson & Mackewn, 1994:77). Clarkson (1989:54) definieer egotisme soos 

volg: ―Egotism in Gestalt is characterised by the individual stepping outside 

himself and becoming a spectator or a commentator on himself and his 
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relationship with the environment.” Hierdie neurotiese kontakstyl weerhou die 

persoon daarvan om effektief op te tree ten einde sy behoeftes te bevredig 

(Blom, 2004a:31). Tydens gesinsbemiddeling behoort ouers aangemoedig te 

word om namens hulself te praat, "ek" taal te gebruik en sodoende 

verantwoordelikheid te aanvaar. 

 

Opsommend is dit duidelik dat gesonde funksionering goeie kontak met die self en 

ander vereis. Dit blyk dat tydens gesinsbemiddeling aandag verleen behoort te 

word aan ouers se verhoogde bewustheid van hul emosies, ouerlike vermoëns en 

persoonlike kwaliteite. Bewustheid van kontakgrensversteurings blyk ook 

noodsaaklik te wees sodat die bemiddelaar dit kan identifiseer en aanspreek vir 

verbeterde kontak met die self en ander en die neem van verantwoordelikheid vir 

die self. 

 

2.3.3.5 Kritiek teen die gestaltbenadering 

 

Die volgende twee leemtes van die gestaltbenadering wat verband kan hou met 

gesinsbemiddeling het na vore gekom: 

 Die individu se bewustheid, selfondersteuning en verantwoordelikheid isoleer 

hom van die gesin, gemeenskap en kultuur. Prochaska en Norcross (2003:201) 

stel dit dat: ―All the ‗I-ness‘ has driven out the ‗we-ness.‘‘ 

 Emosionele betrokkenheid word as onvoldoende beskou en daar behoort dus 

ook gefokus te word op die denke en verhoudings ten einde die perspektief van 

die gestalt te balanseer en te voltooi (Prochaska & Norcross, 2003:205). 

 

Albei hierdie leemtes word tydens gesinsbemiddeling aangevul deur die 

sisteemteorie, in die lig waarvan daar aan elke betrokkene as lid van ŉ sisteem en 

nie in isolasie nie, aandag bestee word en daar bewustelik op kognitiewe 

herstrukturering gefokus word en nie net op emosionele bewustheid nie. Emosies 

en denke geniet daarom aandag binne die paradigmatiese perspektief en word op 

sowel die individu as die geheel gefokus. Hiervoor is dit nodig om tydens 
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gesinsbemiddeling op die sterktes van elke betrokkene te fokus wat aansluiting 

vind by die sterkteperspektief as teoretiese benadering. 

 

2.4  SAMEVATTING 

 

Daar is in hierdie hoofstuk klem gelê op ŉ paradigmatiese perspektief vir 

gesinsbemiddeling deur middel van ŉ metateorie, naamlik die sisteemteorie, twee 

teoretiese benaderings, naamlik die bindingsteorie en sterkteperspektief en die 

gestaltperspektief as ŉ metodologiese perspektief. Die sisteemteorie beklemtoon 

dat die kind en die ouer met egskeiding steeds deel is van ŉ sisteem waarin hulle 

mekaar wedersyds beïnvloed en afhanklik is van mekaar. Geen lid van die gesin 

kan dus in isolasie beskou word nie. Dit maak dit noodsaaklik om die kind te ken 

met egskeiding. Die bindingsteorie as teoretiese benadering bied die moontlikheid 

om verhoudings empiries waar te neem en die ouer-kind-verhouding positief te 

beïnvloed. Die teoretiese benaderings verklaar die invalshoek van optrede binne 

die konteks van die fenomeen wat bestudeer word. Die sterkteperspektief met die 

fokus op kwaliteite en potensiaal wat groei kan meebring en ook op 

veerkragtigheid in sowel die ouer as die kind behoort dus erken te word sonder om 

risiko's te ignoreer.  

 

Die gestaltperspektief met die fokus op organismiese selfregulering, bewustheid, 

kontakgrensversteurings en selfbewussyn erken nie net dat elke gesinslid 

verantwoordelikheid neem nie, maar ook dat egskeiding elke gesinslid in sy 

totaliteit raak en daarom behoort bewustheid oor sterktes en groei-areas tot groei 

te lei. Kennis van verskillende kontakgrensversteurings is noodsaaklik ten einde dit 

tydens gesinsbemiddeling te kan identifiseer en aan te spreek. Kritiek teen die 

gestaltperspektief word juis ondervang deur die sistemiese perspektief ten opsigte 

van die bindingsteorie wat die waarde van die gesin as sisteem erken en ook deur 

die sterkteperspektief wat nie net fokus op die emosionele bewustheid nie, maar 

ook op kognitiewe herstrukturering.  
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Die integrasie van die sisteemteorie as metateorie, die bindingsteorie en 

sterkteperspektief as teoretiese benaderings of teoretiese verwysingsraamwerke 

en die gestaltperspektief as metodologiese vertrekpunt vorm die lens waardeur die 

navorser na die gestelde probleem kyk. Hoofstuk 2 het dus as deel van Fase 2 van 

intervensienavorsing bygedra tot die paradigmatiese perspektief van die navorser 

deur die benutting van bestaande inligtingsbronne. 

 

In Hoofstuk 3 sal aandag gegee word aan die verkenning van bestaande 

inligtingsbronne en identifisering van funksionele elemente van suksesvolle 

bemiddelingsmodelle as prosedure-elemente van gesinsbemiddeling.  
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HOOFSTUK  3 

GESINSBEMIDDELING MET EGSKEIDING 

FASE 2: INLIGTINGINSAMELING EN-SINTESE 

3.1 INLEIDING 

 

Vanuit Hoofstuk 2 het die behoefte ontstaan om spesifieke prosedure-elemente te 

identifiseer wat binne die konteks van die paradigmatiese perspektief vir die 

navorsing toepaslik sou wees. Gesinsbemiddeling met egskeiding is die eerste 

prosedure-element wat verken is. 

 

Gesinsbemiddeling se benuttingsmoontlikhede kan gevind word daarin dat 

destruktiewe huwelikskonflik, huweliksverbrokkeling, gesinsprobleme en 

egskeidings waarby kinders betrokke is, ŉ wêreldwye prioriteitsaangeleentheid is 

(Schoffer, 2005:323). Egskeidingsbemiddeling is op internasionale vlak in ŉ 

transformasieproses en het die afgelope 25 jaar in gewildheid toegeneem as ŉ 

alternatief vir ŉ vyandige dispuut oor kwessies rakende die sorg van en kontak met 

kinders (Pruett & Johnston, 2004:92). “A new millennium is upon professionals who 

influence disputing families in a profound manner. It is imperative to work towards 

the refinement of intervention techniques and theory that will justify and support 

interventions” (Sanchez & Kibler-Sanchez, 2004:555). Die vraag is nie meer óf 

egskeidingsbemiddeling funksioneel is nie, maar hóé die prosesse toegepas kan 

word, ten opsigte van watter ouers, hoe die kind betrek kan word, onder watter 

omstandighede en met watter kort- en langtermyn gevolge? (Irving & Benjamin, 

2002:347). Die konsep egskeidingsbemiddeling en meer spesifiek 

gesinsbemiddeling, verg dus ŉ indiepte ondersoek ten einde ŉ proses vir 

praktykgerigte doeleindes saam te stel. 
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In Suid-Afrika impliseer Wet 38 van 2005 veranderinge in ouerlike 

verantwoordelikhede en regte wat ŉ verreikende invloed het op hoe ouers hulself 

en die ander ouer beskou en die mag wat die reg aan beide bevoegde ouers 

verleen met egskeiding. Wet 38 van 2005 bepaal dat beide ouers van ŉ 

minderjarige kind, na egskeiding, volle ouerlike verantwoordelikhede en ouerlike 

regte uitoefen. Tydens werkswinkels en in konsultasies met kundiges is 

bekommernisse gedeel oor die afwesigheid van ŉ hulpmiddel om die betrokke 

ouers, waar egskeiding ŉ realiteit geword het, met hul ouerrolle behulpsaam te 

wees en te begelei tot mede-ouerskap, omrede daar in terme van die wet van 

ouers verwag word om gesamentlik hul kinders op te voed in ŉ mede-

ouerskapsverhouding. Selfs internasionaal bestaan nie duidelikheid oor hoe ouers 

hierin begelei, opgevoed en emosioneel ondersteun behoort te word nie (Schoffer, 

2005:324; Trinder et al. 2006:3). Dit blyk dat die ontwikkeling van ŉ gesonde 

mede-ouerskapsverhouding rakende die versorging en opvoeding van die kind ŉ 

kliniese benadering tot gesinsbemiddeling met egskeiding noodsaak. Geen ―een-

grootte-pas-almal-benadering‖ sal gevolg kan word nie, omdat die kind se gesin 

met egskeiding steeds beskou word as ŉ unieke sosiale vorm wat 

gespesialiseerde vaardighede en tegnieke van ŉ bemiddelaar vereis.  

 

Egskeidingsbemiddeling behoort volgens Warshak (2007:613) as ŉ alternatiewe 

dispuutoplossende meganisme beskou te word ten einde die trauma van ŉ 

adversatiewe of vyandige egskeiding te voorkom. Indien egskeidings op 'n 

vyandige wyse plaasvind, is die ouers in ŉ oorlog gewikkel om te wen en laat 

hierdie uitgerekte oorloë dikwels emosionele letsels op sowel die ouers as hul 

kinders, selfs lank nadat die egskeiding afgehandel is (Sauber, Beiner & Meddoff, 

1995:285). Die destruktiewe impak van die vyandige proses word deur Duggan 

(2007:197) soos volg beskryf: “The adversarial system in Family court bankrupts 

parents financially and emotionally. At the end of a custody trial, parents who had 

any goodwill for each other at the start will thoroughly hate each other at the end”. 

Bemiddeling behoort dus ook vanuit die Suid-Afrikaanse perspektief as ŉ 

alternatiewe intervensie te realiseer in die lewe van elke betrokkene, ouers en 

kinders, wat geraak word deur die verbrokkeling van die huwelik en die veranderde 
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gesinsopset. Om hierdie rede behoort sowel die ouers as hul kinders by 

bemiddeling betrokke te wees, wat ŉ gesinsbemiddelingsaksie sal impliseer. Die 

betrokkenheid van die gesin tydens die bemiddelingsproses, asook dat verskille en 

konflik met die hulp van spesifiek ŉ opgeleide bemiddelaar opgelos kan word, is vir 

FAMAC belangrik en word in hul advertensiebrosjure (2007) soos volg gestel: 

“Mediation involves families in conflict working out arrangements for themselves 

and their children with the help of neutral and skilled mediators. The aim of 

mediation is to reach an agreement which is mutually acceptable to the parties 

within the broad range of that which a court would be likely to approve”. Die 

standpunt dat 'n neutrale bemiddelaar gesinne moet help om dispute op te klaar, 

word ook bevestig deur Ballou (1995:153) en Schoffer (2005:326). 

 

Vir Schoffer (2005:324) bevredig bemiddeling die behoeftes van mense wat wel in 

staat is om met mekaar te praat, maar die bepaalde kennis en vaardighede van ŉ 

opgeleide bemiddelaar benodig om ŉ oplossing vir geskille rakende die sorg van 

hul kinders te vind. Volgens Taylor (2003:88) is begeleiding, die bied van kennis en 

die toepassing van die funksionele aard van bemiddeling nodig, omdat: “The 

traditional „fight‟ that takes place in a divorce, absorbs the energy that usually goes 

to maintain one‟s life. Mediation allows taking control of one‟s life in the process of 

„uncoupling‟”. Daar word afgelei dat die energie wat die vyandigheid en/of 

weerstand tussen ouers gevoed het, eerder aangewend kan word in die 

emosionele versorging en welstand van sowel die ouers as die kinders.  

 

Dit is belangrik om kennis te neem van die verskil tussen bemiddeling en die 

adversatiewe proses, waar laasgenoemde egskeiding hanteer as ―ŉ oorlog‖ wat 

gewen moet word en waar elke prokureur die beste vir sy kliënt moet beding 

(Liddle, Santisteban, Levant & Bray, 1999:418 en Irving & Benjamin, 2002:5). In 

hierdie opsig beklemtoon Schoffer (2005:324) juis die proses van bemiddeling, 

naamlik dat dit ŉ werkswyse is waar die ouers bemagtig word ten einde belangrike 

besluite te neem rakende hul kinders wat andersins deur ŉ regter geneem sou 

word. Regter Duggan beklemtoon die noodsaaklikheid van bemiddeling soos volg: 
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―We must create a process that encourages, empowers, and commands parents to 

reach joint decisions‖ (Duggan, 2007:210). 

 

Ballou (1995:156) beskryf die funksie van die bemiddelaar as die soeke na 'n 

regverdige, nie-vyandige en samewerkende oplossing vir dispute. Bemiddeling is 

gebaseer op die beginsel en aanname van samewerking eerder as kompetisie 

waarvolgens die ouers weens hul gesamentlike doel rondom ouerskap, self 

besluite oor hul persoonlike belange neem (Ballou,1995:153-155). Vir Emery 

(1999:125) is die taak en doel van die bemiddelaar om die ouers te help om hul 

verskille te besleg en 'n wedersyds aanvaarbare ooreenkoms te onderhandel. 

Schoffer (2005:325) beklemtoon meer spesifiek dat aandag bestee moet word aan 

psigologiese en persoonlike faktore in bemiddeling. Kennis van die 

egskeidingsproses, asook regskennis, word as noodsaaklik beskou tydens 

bemiddeling (Irving & Benjamin, 1987:23; Warshak, 2007:613). Hieruit is dit 

duidelik dat bemiddeling aangemoedig en selfs verplig moet word om dispute op te 

los met egskeiding en dat regskennis noodsaaklik is. 

 

Die doel van bemiddeling is dat ouers hierdeur hul konflik oplos en self besluite 

neem oor onder andere hul kinders se versorgingsposisie en kontak, die verdeling 

van goedere en onderhoud en dat hulle die verantwoordelikheid vir die besluite wat 

hulle geneem het, moet aanvaar (Ballou, 1995:154). In bemiddeling word gefokus 

op die oplossing van toekomstige kwessies, terwyl die fokus in egskeidingsberaad 

is op die oplossing van konflikte van die verlede en dit as terapie beskou word 

(Ballou, 1995:154; Milne et al. 2004:9). Bemiddeling word kragtig deur FAMAC 

(2007) beskryf as: ―Mediation is the future with a difference‖. Wallerstein het reeds 

in 1991 bemiddeling as finansieel en psigologies voordelig beskou: ―Mediation has 

fully established its usefulness in defending the family against the severe economic 

costs and psychological stresses of the adversarial process‖ (Wallerstein, 

1991a:452). Die kommunikasievaardighede wat in bemiddeling vir ouers geleer 

word, is nie net daarop gerig om die huidige, naamlik die egskeiding, te hanteer 

nie, maar om in die toekoms benut te word (Taylor, 2003:89). Dit is volgens 

O‘Leary (in FAMAC, 2007:kursusaantekeninge) die taak van die bemiddelaar om 
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die ―inner good‖ in elke ouer te vind. Dit is om hierdie rede duidelik dat in 

teenstelling met die adversatiewe proses, bemiddeling gefokus is op die positiewe 

in mense en moet die bemiddelaar volgens Saleebey (1997:8) sensitief wees vir sy 

woordgebruik, veral in die beskrywing van ŉ ouer se swakhede en potensiële 

groei-areas. 

 

Uit konsultasies met kundiges blyk dit dat daar ŉ tekort is aan opgeleide 

professionele persone wat as bemiddelaars kan optree en dat daar ‗n behoefte is 

aan riglyne oor hoe ouers gesamentlik hul kinders kan versorg en hoe die kinders 

se wense en sieninge in ag geneem kan word. Oorhoofs beskou, word daar reeds 

vir etlike jare op bemiddeling as konsep gefokus met die oog op die praktiese 

implementering daarvan. ŉ Toepasbare praktykgerigte  gesinsbemiddelingsproses 

behoort ŉ werkbare alternatief te bied vir die adversatiewe proses en bemiddeling 

behoort die eerste keuse te wees om ŉ oplossing vir dispute te vind met 

egskeiding. 

 
3.2  DIE ONTSTAAN, AARD EN WESE VAN BEMIDDELING TER       
       AGTERGROND 
 

Reeds in 1988 in Toronto, Kanada, is verklaar dat die proses van assessering ŉ 

terapeutiese en opvoedkundige effek moet hê, dat met ŉ bemiddelingsoogmerk te 

werk gegaan moet word en die aktiewe deelname van albei ouers aangemoedig 

word volgens Kaplan, Landau en McWhinney (1989:61). Terselfdertyd het 

geesteswetenskaplikes nuwe opsies aan ouers wat skei begin bied. Hierdie 

professionele lui het egskeidingsberaders geword wat ingestel was op die 

geestesgesondheid van die gesin wat deur egskeiding geraak word. Dit het gelei 

tot ŉ meer geїntegreerde siening van egskeiding as ŉ multidimensionele proses 

wat beide regs- en psigologiese aspekte insluit (Milne, Folberg & Salem, 2004:5; 

Ballou, 1995:155). In dié verband skryf Milne et al. (2004:3): ―Divorce entwines 

legal considerations with emotional dynamics; family dissolution is a matter of the 

heart as well as the law". Bemiddeling word deur Ballou (1995:155) beskryf as ―... a 

skill available to the mental health profession knowledgeable in the law.‖ Volgens 

Schoffer (2005:324) is bemiddeling die brug tussen die reg en die 
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geesteswetenskappe, wat dus impliseer dat die bemiddelaar ook oor tersaaklike 

regskennis moet beskik. Daar is dus ‗n noodsaaklikheid in beide die regs- en 

geesteswetenskaplike professies om bemiddeling te doen. 

 

Ingevolge die Egskeidingswet, Wet 49 van 1977, berus die gronde vir egskeiding in 

Suid-Afrika eerder op die onherstelbare verbrokkeling van die huwelik as op die 

skuld van een van die partye. Laasgenoemde het slegs beperkte belang by die 

vermoënsregtelike gevolge van egskeiding. Artikels 18 tot 35 van Wet 38 van 2005 

baan die weg vir egskeidingsbemiddeling met die voorkeur vir mede-ouerskap en 

gedeelde sorg, en ook vir bemiddeling as alternatiewe vorm van dispuutoplossing. 

In Suid-Afrika vereis artikel 6(4)(a) van Wet 38 van 2005 dat ŉ benadering wat 

gunstig is vir versoening en probleemoplossing gevolg behoort te word en dat ŉ 

konfronterende benadering so ver as moontlik vermy moet word. Artikels 21(3)(a); 

33(2) en 33(5) van Wet 38 van 2005 stel dit dat mede-houers van ouerlike 

verantwoordelikhede en regte ten opsigte van 'n kind eers moet poog om hul 

geskille deur bemiddeling te besleg voordat litigasie 'n aanvang neem. In die saak 

van Brownlee vs Brownlee het die Hof op 25 Augustus 2009 uitspraak gelewer dat 

bemiddeling 'n beter alternatief as litigasie was. Die Hof het ook sy misnoë met die 

hantering van die saak deur die prokureurs laat blyk deur hulle fooie te beperk tot 

'n getakseerde party en party skaal. Hierdie uitspraak behoort verrreikende 

implikasies vir bemiddeling in die Suid-Afrikaanse howe te hê. 

 

Volgens Milne et al. (2004:18) behoort bemiddelaars ter wille van professionaliteit 

onder toesig te staan van ŉ professionele vereniging vir bemiddeling om sodoende 

aanvaarding onder die algemene publiek en vertroue hierin as ŉ opsie tot 

dispuutoplossing te bevorder en om dit sodoende as ŉ professie te laat ontwikkel. 

Daarsonder is dit moeilik om etiese standaarde af te dwing. Ten einde 

kwalifikasievereistes daar te stel, behoort daar konsensus te bestaan oor 

definisies, minimum kwalifikasies en standaarde. Op hierdie stadium bestaan daar 

internasionaal nie konsensus oor sulke kwessies in die ontwikkeling van 

egskeidingsbemiddeling nie (Milne et al. 2004:18).  
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Ten einde as ŉ bemiddelaar van FAMAC in Suid-Afrika te praktiseer, is 

akkreditasie noodsaaklik, wat sekere vereistes rakende opleiding en ondervinding 

insluit. In Suid-Afrika bestaan geen vereistes waaraan ŉ bemiddelaar moet voldoen 

ten einde dispute oor die sorg van en kontak met kinders te bemiddel en bystand 

te verleen in die ontwikkeling van ouerskapplanne, nie.  

 

Bemiddeling wat nie fokus op 'n kliniese of terapeutiese benadering nie, gee nie 

aandag aan die gesin as ŉ unieke sosiale vorm wat gespesialiseerde vaardighede 

en tegnieke benodig nie (Irving en Benjamin, 2002:3). Tereg merk Milne et al. 

(2004:7) op dat nuwe benaderings in bemiddeling aan die bemiddelaar "... a 

diversity of tools in the mediator's tool kit" bied. Die betekenisvolheid hiervan 

behoort ondersoek te word, aangesien die noodsaaklikheid van 'n terapeutiese 

benadering in verskeie bronne en deur praktykervaring onderskryf word. Die 

huidige beperkte siening van bemiddeling maak praktykgerigte navorsing 

noodsaaklik ten einde ouers toe te rus om as mede-ouers die kind gesamentlik te 

versorg.  

 

Uit navorsingsgegewens blyk heelwat teenstrydighede, wat duidelik aantoon dat 

praktykgerigte navorsing uiters noodsaaklik geword het. Saposnek (2004b:42) 

huldig byvoorbeeld die mening dat nie alle ouers wat skei, vir bemiddeling geskik is 

nie, dat bemiddeling in sekere gevalle selfs konflik kan verhoog en dus die 

oplossing daarvan en die inwerkingstelling van ouerskapstrukture vir die kind se 

veiligheid en welstand kan belemmer. Navorsing bevind dat bemiddeling vir 30% 

van die proefpersone nie effektief of toepaslik was nie, byvoorbeeld waar 

gesinsgeweld, misbruik van gewoontevormende middels, kindermishandeling of 

tekens van psigiatriese versteurings voorgekom het (Irving & Benjamin, 2002:357). 

In gesinne waar ernstige ouervervreemding voorkom stel Vestal (1999:496) dit 

onomwonde dat bemiddeling nie gewens is nie: "Those cases that are severe 

(PAS) may need the attention of the court immediately rather than delay the case 

waiting for a mediation process that is not likely to resolve the issue". Benjamin en 

Irving (2005:486) is van mening dat net uiters disfunksionele pare nie geskik is vir 

bemiddeling nie. Irving en Benjamin (2002:x; xi) stel dit dat nie alle gesinne wat 
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skei, disfunksioneel is nie en dat hul gedrag dikwels slegs spreek van hul hartseer 

en ontwrigting met die egskeiding. Tydens ŉ ander ondersoek was bemiddeling as 

ŉ intervensiestrategie effektief in egskeidingsituasies waar minder ernstige en 

matige konflik aanwesig was, maar dit word as beperkend beskou in hoë 

konfliksituasies en in dié gevalle word bemiddeling beskou as slegs 'n deel van die 

intervensiestrategie (Doolittle & Deutsch, 1999:425). Bemiddeling is nie universeel 

aanwendbaar nie aangesien die ouers ŉ bereidheid te kenne moet gee en in staat 

moet wees om aan produktiewe onderhandelinge deel te neem (Irving & Benjamin, 

2002:5).  

 

Uit bogenoemde blyk dit dat ouers met ernstige patologie, waar ernstige 

ouervervreemding voorkom, ouers wat afhanklik is van gewoontevormende 

middels, wat gewelddadige gedrag toon en wat ongemotiveerd is om 'n oplossing 

vir dispute te probeer vind, nie geskik is vir bemiddeling nie. 

 

3.3  KONSEPTUELE RAAMWERK EN ELEMENTE VAN BEMIDDELING 

 

Vir Erickson en McKnight (in Ballou,1995:156-157) is dit belangrik dat die 

bemiddelaar van ŉ konseptuele raamwerk gebruik sal maak wat op vier hoekstene 

berus om ŉ atmosfeer van emosionele veiligheid vir die ouers te skep. Die 

hoekstene van die raamwerk is die volgende: 

 Die dialoog moet aan sekere kriteria voldoen. Die gespreksdeelname moet 

openlik en eerlik wees, vry van blaam, foutvindery en neerhalende opmerkings. 

Die bemiddelaar behoort dan in staat te wees om die kwessies te herdefinieer 

sodat die ouers gemakliker kan saamwerk om die probleem op te los. 

Negatiewe emosies vanuit die verlede moet gekanaliseer word in ŉ meer 

positiewe rigting sodat die fokus op die toekoms gerig kan wees. Die 

bemiddelaar betree die gesinsisteem met dit wat nodig is om die betrokkenes te 

help om hul doelwitte te bereik. Kelly (1995:87) stel dit dat ten einde ŉ 

bevredigende ooreenkoms deur bemiddeling te kan bereik, beide ouers behoort 

te voel dat hulle die dialoog vorm, hul behoeftes en belange uitspreek, die 

proses beïnvloed, opsies verken, gevolge van potensiële ooreenkomste 
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oorweeg en deelneem aan die bereiking van doelwitte. Die sensitiewe gebruik 

van woorde blyk dus noodsaaklik te wees tydens bemiddeling. In positiewe 

terme word die meervoud "ons" kind gebruik wanneer ouers na die kind verwys. 

Verder dui die gebruik van woorde soos samewerking, regverdigheid, beste 

belange, opsies en alternatiewe ook op betekenisvolle uitkomste. In negatiewe 

terme behoort woorde wat blameer, die noem van name, om te vloek en te dreig 

asook alle pogings tot intimidasie, dominansie en vernedering geblokkeer te 

word (Irving & Benjamin, 2002:139). Ten einde ouers te begelei om mekaar met 

respek te behandel en vertroue te bevorder, behoort woorde konsekwent korrek 

gebruik te word. Irving en Benjamin (2002:130) waarsku dat indien reëls oor die 

gebruik van taal nie deur die bemiddelaar toegepas word nie, dit kan lei tot 'n 

verlies aan respek vir die bemiddelaar, vermoedens van subjektiwiteit, 

onproduktiewe onderhandelinge en die verhoogde moontlikheid dat die ouers 

die bemiddelingsproses voortydig sal verlaat. 

 Oplossings moet op ŉ grondslag van vertroue en wederkerigheid ontwikkel 

word. Dit bring mee dat sommige kwessies oor die verbreking van vertroue in 

die verlede deur die bespreking daarvan deel van die bemiddelingsproses kan 

word. Alhoewel sulke kwessies gewoonlik nie tydens egskeidingsooreenkomste 

oorweeg word nie omdat daar nie op die huweliksverhouding en die verlede 

gefokus word nie, skep dit vertroue en verloop die bemiddelingsproses sinvoller 

vir die ouers indien dit wel aangespreek word. Taakopdragte wat uit die 

bespreking voortvloei, kan dit vir die ouers instrumenteel sinvol vir persoonlike 

groei maak. Wederkerigheid word aangemoedig en dit plaas ouers se fokus 

eerder op die probleem as op mekaar.  

 ŉ Verdere hoeksteen waarop die bemiddelaar fokus, is om die ouers tot meer 

produktiewe onderhandelinge te beїnvloed. ŉ Standaard van regverdigheid 

wat vir albei ouers aanvaarbaar is, word gehandhaaf ten einde opsies te skep 

wat vir beide voordelig sal wees.  

 ŉ Laaste hoeksteen behels die evaluering van die ouers se langtermyn doel 

deur albei se belange en behoeftes in ag te neem en hulle behulpsaam te wees 

deur middel van 'n middeweg wat albei sal bevredig. 
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Ten einde ŉ atmosfeer van emosionele veiligheid te skep, behoort die bemiddelaar 

die hoekstene van die konseptuele raamwerk doelgerig in ag te neem. 

 

Volgens Benjamin en Irving (2005:479-483) bestaan die bemiddelingsraamwerk uit 

die volgende belangrike elemente.  

 Ouerskap moet as ŉ gedeelde verantwoordelikheid beskou word.  

 Ouers deel dieselfde belange deurdat hulle die uitvoerende direkteure en 

besluitnemers in die gesin is.  

 Gesinsgrense van die ander ouer moet eerbiedig word wanneer die kinders by 

daardie ouer is.  

 Ouers het die verantwoordelikheid om hul kinders se belange bo hul persoonlike 

belange te plaas. 

 Daar moet op ŉ duidelike skeiding tussen die rol van egmaat en die ouerrol 

gefokus word.   

 Ouers moet ondersteun word om hul verskille op te los om oor die langtermyn 

die bemiddelingsooreenkoms gestand te doen. Indien ouerskap die fokus is, sal 

herinneringe, gedagtes en gevoelens oor die mislukte huwelik ter wille van 

sinvolle gesinsbemiddeling en suksesvolle ouerskap op die agtergrond geskuif 

moet word. 

Hierdie raamwerk bied aan ouers riglyne oor toekomstige gedrag, rig 

besluitneming en vestig hul gesamentlike verantwoordelikheid ten opsigte van die 

sorg van die kinders. 

 

3.4  VERSKILLENDE WERKSWYSES EN MOONTLIKHEDE VAN   

        BEMIDDELING ASOOK SLEUTELKENMERKE DAARVAN 

 

Die werkswyses van bemiddeling verskil ten opsigte van hul doel, fokus, 

opleidingsvereistes en uitkomste. Dit blyk dat benaderings en tegnieke van 

bemiddeling wat in die verlede suksesvol aangewend is, nie meer vandag 

voldoende is nie en Saposnek (2004b:38) skryf in dié verband: ―Because of the 

multiproblem families that now frequent family courts, the one-size-fits-all 

mediation model is no longer tenable‖. Daar bestaan dus nie een korrekte, ware of 
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regte benadering in bemiddeling nie en om hierde rede behoort ŉ eklektiese of 

buigsame benadering gevolg te word. Hierdie sienswyse kom ooreen met die 

mening van Mayer (2004:29) dat die toepassing van ŉ spesifieke model selde 

raadsaam is.  

 

Die verskillende werkswyses van bemiddeling wat kortliks bespreek word is 

fasiliterend, evaluatief en transformatief terwyl  gesinsbemiddeling meer volledig 

aandag geniet.  

 

3.4.1 Fasiliterende bemiddeling 

 

Die fasiliterende bemiddelingstyl se fokus is op die ouers se verantwoordelikheid 

om besluite te neem wat hul lewens gaan affekteer en is dus ook ingestel op 

bemagtiging, en dit word beskou as die oorsprong van gesins- en egskeidings-

bemiddeling. Volgens Milne et al. (2004:14) is fasiliterende bemiddeling ŉ proses 

wat bestaan uit die sistematiese isolering van kwessies en die bespreking daarvan. 

Die fasiliterende bemiddelaar gee nie advies of maak aanbevelings aan die ouers 

nie, en hoewel hy wel in beheer van die proses is, dra die ouers die 

verantwoordelikheid vir die eindproduk.  

 

Bepaalde sleutelkenmerke van fasiliterende bemiddeling word deur Milne et al. 

(2004:14-15) en Mayer (2004:39) aangedui, naamlik dat: 

 dit prosesgeoriënteerd is en nie gefokus op uitkomste nie; 

 dit kliëntgesentreerd is deurdat die bemiddelaar die ouers behulpsaam is om 

probleme deur middel van sinvolle kommunikasie effektief op te los; 

 dit gefokus is op kommunikasie deur dit spesifiek te fasiliteer en dit soms tussen 

die ouers te kan beperk; en 

 die belange en behoeftes van die ouers as belangrik beskou word en dit daarop 

fokus dat elke betrokkene sy persoonlike belange uitspreek en saamwerk op 

soek na oplossings wat die behoeftes aanspreek. 
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Beperkinge van die fasiliterende benadering is dat dit onwaarskynlik is dat ŉ 

bemiddelaar deur middel van ŉ uur of twee se bemiddeling intense huwelikskonflik 

sal kan verander na ŉ samewerkende verhouding tussen ouers of intense 

ontevredenheid kan omskep in positiewe aanpassingsmoontlikhede met 

egskeiding (Saposnek, 2004b:42). Hieruit blyk dit dat fasiliterende bemiddeling 

slegs inleidend tot  gesinsbemiddeling aangewend sal kan word.  

 

3.4.2 Evaluatiewe bemiddeling 

 

In teenstelling met fasiliterende bemiddeling deel evaluatiewe bemiddelaars hul 

kennis en ervaring met die betrokkenes. ŉ Sentrale doel is om ooreenkomste te 

bereik en indien dit nie sou realiseer nie, word die realiteite van die teendeel van ŉ 

ooreenkoms aan hulle uitgewys (Milne et al. 2004:15). ŉ Evaluasie kan dus op 

enige stadium tydens die bemiddelingsproses gedoen word, hetsy deur die 

bemiddelaar self of deur ŉ ander deskundige. Die volgende voordele van 

evaluatiewe bemiddeling is onder andere deur Lowry (in Milne et al. 2004:15) en 

Stahl (1994:4-7) geïdentifiseer. 

 Dit is ŉ meer effektiewe werkswyse om ouers te help om ŉ ooreenkoms te 

bereik. 

 Dit voorsien die geleentheid om substantiewe kennis van ŉ deskundige te 

integreer. 

 Die swakker ouer kan bemagtig word. 

 Dit is ŉ vorm van hulp wat aan die ouers verleen word waartydens hul nie 

aansien verloor nie. 

 Dit bied ŉ geleentheid vir evaluasie aan ouers om dit waaroor hulle bekommerd 

is, te lug teenoor ŉ deskundige in kinderontwikkeling, dat die kind se beste 

belange so bevorder sal word en dat begrip vir gesinskwessies verseker word. 

Die evalueerder kan betekenisvolle tyd met elke ouer spandeer wat vir die ouers 

gerusstellend kan wees. 

 Dit kan terapeutiese waarde vir die gesin inhou deurdat daar op ouerskap 

gefokus en die kinders se behoeftes in ag geneem word. Stahl (1994:4) stel dit 
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dat: ―... the evaluator can begin to help children understand and express 

themselves in clear and more direct ways‖. 

 Dit bied ŉ geleentheid sodat dieselfde deskundige die hele gesin waarneem. 

Indien elke ouer sy eie deskundige het word inligting gefragmenteer. 

 

Volgens Lowry (2004:72) gebruik alle bemiddelaars evaluasie op ŉ sekere vlak en 

stadium. Die vereiste is steeds dat die bemiddelaar deurentyd objektief moet bly. 

Gould (1998:19-20) skryf dat dit die bemiddelaar se funksie is om beweging en 

groei te bewerkstellig, al sou dit konfronterend van aard wees. Die bemiddelaar 

poog om die vlak van ongemak vir die ouers te verlig en om die kwaliteit van hul 

lewens te verbeter. Die oogmerk is dus om positiewe verandering te bewerkstellig 

en nie om te bepaal wie die beter ouer is nie. Daar word egter gewaarsku dat 

kliniese en forensiese rolle geskei moet wees (Gould, 1998:20). 

 

Kritiek teen evaluatiewe bemiddeling is dat die bemiddelaar se neutraliteit 

bevraagteken word indien menings gegee en aanbevelings gemaak word (Milne et 

al. 2004:15-16). In die VSA word vanuit die ―Model of Standards of Practice for 

Family and Divorce Mediation‖ gewaarsku teen die gee van advies of die maak van 

aanbevelings. In Florida se Gedragskode vir Bemiddelaars word gestel dat ŉ 

bemiddelaar wel inligting en advies kan voorsien indien hy oor spesifieke opleiding 

beskik, maar dit mag nie sy objektiwiteit of die ouers se selfbeskikking ondermyn 

nie (Milne et al. 2004:16; Lowry, 2004:87). Die bemiddelaar kan in evaluatiewe 

bemiddeling stellings maak, vrae stel, suggesties formuleer of opdragte aan die 

ouers gee. Alle bemiddelaars moet evaluering toepas aangesien ingeligte besluite 

dan geneem word wat gebaseer is op die inligting wat ter sprake is: ―If mediators 

did not evaluate (at least internally), it would be difficult to move the parties toward 

a settlement‖ (Lowry, 2004:84). 

 

Schienvold (2004:115) huldig die mening dat die evaluatiewe bemiddelaar 

relatiewe meriete van elke ouer se posisie evalueer en op grond van sy persepsie, 

terugvoering aan die ouers gee. Dus vertolk die bemiddelaar twee rolle: eerstens 

om ŉ ooreenkoms tussen die twee ouers te fasiliteer met behulp van die 
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gebruiklike tegnieke in bemiddeling en tweedens as ŉ neutrale evalueerder waar 

hy deur middel van sy deskundigheid die kwessies in dispuut evalueer en 

terugvoering gee aan die ouers oor die sterktes van hul posisies. Die aanvang van 

ŉ evaluasie hou grootliks verband met die versorging van en kontak met die kind, 

wat lei tot aanbevelings oor wat in die beste belang van die kind sal wees. Voordat 

die gesin met litigasie sou begin, verander die rol van die evalueerder na dié van ŉ 

bemiddelaar in ŉ poging om ŉ ooreenkoms tussen die ouers te fasiliteer 

(Schienvold, 2004:116). Indien ŉ evaluasie gedoen en afgehandel is, sal daar vir 

die nodige kennisname voor die aanvang van bemiddeling of daartydens, 

terugvoering aan die ouers gegee word in verband met die inhoudelike van die 

evaluasie onder andere om vertroue te bevorder. 

 

Dit blyk dus dat indien kommer bestaan oor 'n aspek rakende die kind, of 

bewerings gemaak word wat die beste belang van die kind bedreig, 'n evaluasie 

deur die bemiddelaar of ‗n verwysing na 'n deskundige raadsaam kan wees. Uit die 

literatuurstudie blyk dit dat ouers om die volgende redes moontlik nie geskik vir 

bemiddeling mag wees nie en dit noodsaaklik is dat 'n evaluasie gedoen moet 

word: 

 Waar ernstige ouervervreemding voorkom stel Vestal (1999:496) dit soos volg: 

"Those cases that are severe (PAS) may need the attention of the court 

immediately rather than delay the case waiting for a mediation process that is 

not likely to resolve the issue". 

 Risikofaktore vir geweld teenoor of mishandeling van die kind moet 

geïdentifiseer word, wat ook blootstelling van kinders aan geweld tussen ouers 

impliseer (Kuehnle, Coulter en Firestone, 2000:369). Daar bestaan geen 

psigologiese profiel van mishandelende ouers of onafhanklike faktore wat 

mishandeling kan voorspel nie (Jaffe, Johnston, Crooks & Bala, 2008:500). 

 Die tydsberekening van bewerings van seksuele misbruik is ŉ belangrike faktor 

omrede beweerde seksuele misbruik dikwels ontdek word en gepaard gaan met 

die ontstaan van die egskeidingsdispuut (Stahl, 1994:109; Wakefield & 

Underwager, 2008:1). Dit is belangrik om te bepaal of seksuele misbruik wel 

plaasgevind het, beide vir die kind wat seksueel misbruik word en vir gevalle 
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van valse bewerings wat tot verbreking van die ouer-kind verhouding kan lei 

(Stahl, 1994:111; Wakefield & Underwager, 2008:1). 

 Ernstige patologie by 'n ouer behoort eers verwys te word vir 'n evaluasie (Jaffe 

et al. 2008:514). 

 In die geval van dwelm- of drankmisbruik moet die kind se behoefte aan 

beskerming teen so ‗n ouer se afhanklikheid bepaal word.. In gevalle van 

ernstige afhanklikheid of misbruik kan kontak opgeskort word of kan 

supervisiekontak aanbeveel word terwyl die ouer behandeling ontvang (Jaffe et 

al. 2008:514-515; Stahl, 1994:113). 

 

Die ouers laat die bemiddelaar dus tydens ŉ evaluasie in die intieme area van hul 

konflik toe in die hoop om ŉ oplossing te vind. Lowry (2004:90) huldig die mening 

dat die bemiddelaar in wese 'n vredemaker is. Die doel van bemiddeling, naamlik 

om nie net dispute op te klaar nie, maar ook kommunikasie, begrip en vertroue 

tussen ouers te bevorder, behoort nie uit die oog verloor te word nie. Bemiddeling 

is dus deurlopend die teenpool van die adversatiewe proses. 

 

Sover vasgestel kon word deur die bywoning van werkswinkels en kursusse, 

gesprekke met professionele lui en konsultasies met kundiges en uit ervaring in die 

privaatpraktyk, is 'n evaluasie in die vorm van die assessering van die kind(ers) 

aan die begin van die bemiddeling ŉ leemte in die praktyk. Evaluasies, oftewel 

assesserings, behoort dus oorweeg te word om moontlik deel van bemiddeling uit 

te maak.  

 

3.4.3 Transformatiewe bemiddeling 

 

Hierdie vorm van bemiddeling word gedefinieer as ŉ proses waartydens ŉ derde 

persoon by die ouers betrokke is om hulle behulpsaam te wees om die kwaliteit 

van hul konflik van negatief en destruktief na positief en konstruktief te verander 

(Bush & Pope, 2004:59). Verandering kan deur middel van effektiewe bespreking 

plaasvind met die doel om moontlikhede vir oplossings, aanpassings en 

veranderinge te identifiseer (Milne et al. 2004:16). ŉ Veranderde en meer 
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vreedsame verhouding tussen die ouers word as die oogmerk beskou. Om hierdie 

rede is die fokus op die interaksie en kommunikasie van die ouers wat tot ―morele 

groei‖ behoort te lei. Indien ouers se gevoelens van weerloosheid in die 

egskeidingsproses toeneem, sal konflik ook toeneem wat, volgens Bush en Pope 

(in Milne et al. 2004:16), hul funksionering verswak en selfgesentreerdheid tot 

gevolg het.  

 

Konflik genereer ŉ gevoel van swakheid en onvermoë, ŉ gevoel van verlies oor die 

mislukte huweliksverhouding en die huidige situasie, tesame met verwarring, 

onsekerheid en 'n onvermoë om besluite te neem (Bush & Pope, 2004:56). 

Terselfdertyd genereer konflik ŉ gevoel van selfgesentreerdheid. Elke ouer is dan 

meer gefokus op homself, meer suspisieus, vyandig, geslote en ontoeganklik vir 

die ander persoon, wat die interaksie met ongehanteerde negatiewe konflik kleur. 

Alhoewel daar aanvanklik ŉ mate van bevredigende interaksie aanwesig kan wees, 

lei konflik tot die skadelike sirkel van magteloosheid, ‘n negatiewe proses en 

destruktiewe gesinskonflik: ―When families get caught up in that negative conflict 

spiral, the home becomes a battleground and the result is family disintegration‖ 

(Bush & Pope, 2004:56). Ouers begeer tydens so ŉ proses ŉ beter alternatief om 

hul konflik te besleg en wil meer in beheer van hulself en die proses voel, maar lei 

die konflik hulle dikwels om op te tree of te kommunikeer op maniere wat vir hulle 

ongemaklik of selfs afstootlik is. Konflik word soos volg deur Bush en Pope 

(2004:54) beskryf: “In short, conflict precipitates a crisis in human interaction that 

parties find profoundly disturbing, and help in overcoming that crisis is a major part 

of what parties want from a mediator”. ‘n Mislukte huweliksverhouding beklemtoon 

juis ouers se behoefte dat die egskeiding as ŉ lewenskrisis suksesvol hanteer 

moet word, wat inhou dat hul wyse van konflikhantering moet verander met die oog 

op mede-ouerskap en hul kwaliteit van ouerskap. Die belangrikste fokus van 

transformatiewe bemiddeling is dus die bewustelike en doelgerigte omkering van 

die negatiewe spiraal van konflik. Bush en Pope (2004:57) waarsku dat "... without 

ending or changing that cycle, the parties cannot move beyond the negative 

interaction that has entrapped them and cannot escape its crippling effects.” 
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Tegnieke wat die transformatiewe bemiddelaar benut is die toepassing van aktiewe 

luistervaardighede, reflektering, benutting van opsommings asook vraagstelling ten 

einde te beheer wat die ouers op ŉ sekere punt wil doen (Bush & Pope, 2004:67). 

Irving en Benjamin (2002:129-130) waarsku dat transformatiewe bemiddeling 

beperkinge het in spesifiek gesinsbemiddeling vanweë ŉ magswanbalans tussen 

ouers en dat die kind se beste belang nie voldoende aangespreek word nie. 

Transformatiewe bemiddeling is moontlik nie geskik vir die oplossing van dispute 

waar gesinsgeweld of ŉ magswanbalans voorkom nie. Verdere kritiek teen 

transformatiewe bemiddeling is dat dit as terapie beskou word en nie as 

bemiddeling nie (Milne et al. 2004:16-17). Transformatiewe bemiddeling plaas te 

veel klem op die rasionele en is dit vaag oor die manier waarop ouers wat intense 

woede, depressie, angs of verlies ervaar, ondersteun kan word. Irving en Benjamin 

(2002:130) beklemtoon ook die tydfaktor: “The time required for clients to develop 

insight about self or other may be out of step with the urgent and immediate needs 

of clients undergoing divorce”. Deur ouers se bewustheid oor betekenisvolle 

kommunikasie te verhoog, kan hul interaksie en kommunikasie moontlik verander.  

 

Uit die bespreking van fasiliterende, evaluatiewe en transformatiewe bemiddeling 

blyk hierdie wyses van bemiddeling, nie voldoende te wees om die destruktiewe 

effek van egskeiding op die kind te minimaliseer nie. Dit is dus noodsaaklik om ook  

gesinsbemiddeling te ondersoek as moontlike wyse van bemiddeling om die kind 

se beste belange te bevorder. 

 

3.4.4 Gesinsbemiddeling 

 

In die literatuur bestaan teenstrydige sieninge oor wat die presiese omvang van 

bemiddeling is (Irving & Benjamin, 2002:31). Gedurende die 1980‘s is die 

"Therapeutic Family Mediation Model" (hierna die TFM model genoem)7 deur Irving 

en Benjamin (2002:6) ontwikkel omdat generiese bemiddelingsmodelle nie werklik 

die betrokkenes in egskeiding voldoende ondersteun het nie. Vanuit die TFM 

model word gesinskonflik as verskillend van konflik in ander groepe beskou en 

                                                 
7
 TFM model : Therapeutic Family Mediation Model 
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word die gebruik van sekere tegnieke wat spesifiek ontwerp is vir die gesin, 

beklemtoon. Irving en Benjamin (2002:7) verduidelik die redes vir die TFM model 

soos volg:  

“It is grounded on the view that there are reasons for thinking 

that a therapeutic approach is likely to be more effective than 

its generic counterparts. The first reason concerns the 

character and complexity of relations among members in 

family as opposed to other social systems. This argument 

holds that family systems are unique as regards the meaning, 

intimacy, and intensity of family relations and that divorce 

marks the reorganization rather than the disintegration of 

such systems.“   

 

Die terapeutiese benadering tydens die bemiddelingsproses word ook ondersteun 

deur Sanchez en Kibler-Sanchez (2004:571), wat dit pertinent stel dat bemiddeling 

nie terapie is nie, maar tog terapeuties en transformatief is vir die deelnemers 

(Milne et al. 2004:17). Dit beteken nie dat die ouers ―in terapie‖ was nie (Baker-

Jackson, Hovsepian & Ferrick, 1984:22), maar dat tegnieke aangewend word na 

gelang van die ouer se veranderende behoeftes en in samehang met die 

bemiddelingsoogmerk (Benjamin & Irving, 2005:488). Reeds in 1987 was Irving en 

Benjamin (1987:53) van mening dat bemiddeling eksplisiet terapeuties is omrede 

dit emosionele kwessies kan aanspreek. Hieruit blyk dit dat die uitkoms van 

bemiddeling ―terapeuties‖ mag wees vir die ouers omrede hulle ŉ beter begrip van 

hulself en mekaar kan hê, oor meer kennis oor die behoeftes van hul kinders 

beskik en die "oorlog" van litigasie vermy het. 

 

Die TFM model van Irving en Benjamin (2002:7) verskil van ander bemiddelings-

modelle deurdat daar aandag geskenk word aan emosionele aspekte asook 

verhoudingsdinamika. Die TFM model se eiesoortige formaat van hulpverlening ten 

opsigte van die verhouding wat elke gesinslid met homself en ander gesinslede het 

behels die volgende (Irving & Benjamin, 2002:7-8):  
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 Die kompleksiteit en karakter van verhoudings tussen gesinslede is anders as 

dié van ander sosiale sisteme deurdat die gesinsisteem as uniek beskou word. 

Voorbeelde van die andersheid is geleë in die betekenis, intimiteit en intensiteit 

van gesinsverhoudings, en egskeiding behels eerder die herorganisasie as die 

disintegrasie van so ŉ sisteem. 

 Generiese modelle van bemiddeling is nie geskik vir ouers met spesiale 

behoeftes wat nie in staat is tot produktiewe onderhandelinge nie en kan dus 

slegs beperk aangewend word. Terapeutiese modelle daarenteen kan 

assesseer op watter basis produktiewe onderhandelinge nie kan plaasvind nie 

en kan dus aangewend word om die bestaande interaksie tussen die 

betrokkenes te ondersoek en te verander. Die kans is sodoende groter dat ŉ 

ooreenkoms wel tydens bemiddeling bereik kan word en kan meer ouerpare wat 

skei in ŉ gesinsbemiddelingsproses betrek word. 

 Die standhoudendheid van die uitkoms en die betekenisvolheid van generiese 

bemiddelingsmodelle word bevraagteken omdat konflikterende gedrag 

onderdruk en emosioneel gedrewe reaksies geïgnoreer word ten einde ŉ 

ooreenkoms te bereik. Daarenteen spreek die TFM model die onderliggende 

bron van konflik asook die disfunksionele hantering daarvan aan om sodoende 

albei ouers se menswees en kwaliteit van ouerskap positief te beïnvloed. Die 

kans is dus groter dat die ouers hul konflik sal besleg deur hul deelname aan ŉ  

gesinsbemiddelingsproses ten einde nuwe en beter strategieë te leer om 

huidige en toekomstige konflik en verskille beter te hanteer. Hieruit word afgelei 

dat die vaardighede van die geesteswetenskaplike tydens  gesinsbemiddeling 

benut sal kan word. 

 

Geen gestandaardiseerde prosedure bestaan vir gesinsbemiddeling nie (Irving & 

Benjamin, 2002:9). Die TFM model blyk as vertrekpunt en bemiddelingsraamwerk 

te kan dien vir die samestelling en toepassing van ŉ Suid-Afrikaanse  

gesinsbemiddelingsproses rakende die sorg van die kind met egskeiding. Die 

afwesigheid van so 'n proses of prosedure belemmer die benutting en toepassing 

van terapeutiese tegnieke en intervensies in bemiddeling wat beoog om die mede-
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ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhouding en die kwaliteit van ouerskap 

suksesvol aan te spreek. 

 

3.5  BASIESE PRAKTYKBEGINSELS VAN GESINSBEMIDDELING 
 

Benjamin en Irving (2005:31-36) fokus op sewe praktykbeginsels van 

gesinsbemiddeling. Die doel is om ŉ veilige ruimte en ŉ bepaalde psigiese klimaat 

te skep wat skanse afbreek waaragter gesinslede soms skuil of vir selfbeskerming 

aanwend. Die eerste vyf beginsels wat kortliks voorgehou word, is tipies van die 

generiese en rasionele bemiddelingsmodelle en wat die outeurs basiese beginsels 

noem, terwyl beginsel ses en sewe deel vorm van gesinsbemiddeling. Benjamin en 

Irving (2005:31-36) dui die volgende sewe beginsels aan. 

 Selfbeskikking impliseer dat ouers hul persoonlike situasie die beste ken en 

daarom ook met die gevolge van enige besluit wat geneem is, moet saamleef. 

Die doel hiermee is om ouers te bemagtig om verantwoordelikheid te aanvaar 

vir die besluite wat hulle neem en wat hul lewens en dié van hul kinders in die 

afsienbare toekoms gaan beïnvloed (Ballou, 1995:154; FAMAC, 

2007:kursusaantekeninge; Mayer, 2004:31). Daarenteen waarsku Benjamin en 

Irving (2005:488) dat die ouer se selfbeskikking slegs binne die raamwerk van 

die bemiddelaar van toepassing is: "The key question is not whether the 

mediator should use authority, for he or she cannot not use it, but rather how 

this authority should best be used, for example to promote the best interests of 

the children‖.  

 Vertroulikheid moet as ŉ etiese beginsel geld. In teenstelling met litigasie is die 

besluitnemingsproses en hoe die ooreenkoms bereik is, vertroulik. Die 

bemiddelaar mag nie optree as getuie of sy lêerinhoud as getuienis beskikbaar 

stel nie. Die vertroulikheidsbeginsel stel ouers in staat om die bemiddelaar te 

vertrou, openlik te wees en samewerking te bied. In litigasie word ouers as 

opponente beskou terwyl gesamentlike probleemoplossing die oogmerk van 

bemiddeling is. 

 Volle openbaarmaking as ŉ beginsel spruit voort uit vertroulikheid en word 

tydens die proses en vir die uitkoms as noodsaaklik beskou. Tog word dit nie 
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altyd in bemiddeling bereik nie aangesien beide ouers eksterne deskundiges 

kan raadpleeg en ouers aangemoedig word om elk hul eie prokureur te hê.  

 Regverdigheid en gelykheid is moeilike konsepte om werklik toe te pas, maar 

deurdat daar van onderhandeling gebruik gemaak word ten opsigte van die 

ooreenkomste en dit nie afgedwing word nie, word relatiewe regverdigheid en 

gelykheid in die oë van die persone bereik.   

 Veiligheid en sekuriteit is voorvereistes vir regverdigheid en gelykheid. Alle 

persone se fisiese veiligheid moet verseker wees en hulle moet psigologies 

veilig voel, vry van intimidasie, dreigemente of enige ander vorm van 

psigologiese mishandeling. 

 Onpartydigheid word as ŉ belangrike beginsel beskou. Die bemiddelaar moet 

as ŉ ontvanklike en ook onpartydige derde persoon waargeneem en beleef kan 

word. Om hierdie rede bestaan algemene konsensus dat bemiddelaars objektief 

behoort te wees en word ook van hulle verwag om regverdig, respekvol en 

ondersteunend teenoor ouers op te tree. Elke ouer verwag, en is daarop 

geregtig, om deur die bemiddelaar gehoor en verstaan te word en voldoende tyd 

gegun te word om sy mening te lug. Volgens Irving en Benjamin (2002:35) is 

daar groeiende konsensus dat absolute onpartydigheid, nie werklik haalbaar is 

nie. McIntosh, Wells, Smyth en Long (2008:105) stel hul mening duidelik dat 

wegbeweeg moet word van onderhandelingsmodelle gefundeer in neutraliteit en 

dat beweeg moet word na modelle wat aktief daarna streef om die dikwels 

onuitgesproke ontwikkelingsbehoeftes van kinders wat deur hul ouers se 

egskeiding geraak word, te fasiliteer. Volgens Irving en Benjamin (2002:35-36) 

is daar die volgende twee geleenthede waartydens onpartydigheid nie realiseer 

nie: 

 Die eerste is wanneer die bemiddelaar vanweë sy deskundigheid oor die 

vermoë beskik om besluitneming en ook dispuutuitkomste te beïnvloed. 

Bemiddelaars beskik dus oor deskundige mag vanweë hul groter 

kennisperspektief. 

 Tweedens het bemiddelaars op morele en etiese gronde die 

verantwoordelikheid om uitkomste na te streef wat regverdig en gelyk is. Dit 

geld veral om die belange van die kwesbare partye, die kinders, te beskerm. 
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Irving en Benjamin (2002:36) beklemtoon dat die bemiddelaar slegs 

tussenbeide tree indien ouers nie genoegsaam sensitief is vir die beste 

belang van hul kinders nie. “As parenting proposals become increasingly 

dysfunctional in relation to the children‟s best interests, the mediator will feel 

more and more willing to intervene by advocating for more reasonable and 

developmentally responsible parenting options”. ŉ Streng neutrale standpunt 

sal dus nie die kind se beste belange verteenwoordig nie en die bemiddelaar 

se rol as advokaat vir die kind sal nie realiseer nie (Irving & Benjamin, 

2002:35). Die vyf rolle van ŉ bemiddelaar kan dan verkeerd geïnterpreteer 

word (Irving & Benjamin, 2002:36). 

 Die kind se beste belang word as standaard beskou. Die beste belang van die 

kind word ook in Suid-Afrika in artikels 2(b), 7 en 9 van Wet 38 van 2005 

beklemtoon. Ten einde die kind se beste belang te bevorder, behoort die 

bemiddelaar volgens Irving en Benjamin (2002:35) oor kennis van die volgende 

aspekte te beskik: 

 ontwikkelingsbehoeftes, asook vaardighede van die kind rakende geslag en 

ouderdom;  

 navorsing oor die impak van ouerskapstyle en van besluite deur ouers op 

kinders; 

 kontakskedules wat in die verlede goed gewerk het;  

 'n globale assessering van die kliëntsisteem en die omstandighede 

waaronder hulle tans funksioneer; 

 die netwerk van uitgebreide familie en buite-sistemiese bindings; en 

 die moontlike onmiddellike en langtermyn gevolge vir die kinders van 

voorstelle wat gemaak is.  

 

Hieruit word afgelei dat generiese en rasionele bemiddelingsmodelle selfbeskikking 

en onpartydigheid beklemtoon wat impliseer dat ŉ bemiddelaar 'n meer passiewe 

posisie inneem. Tydens gesinsbemiddeling behoort ŉ pro-aktiewe standpunt 

ingeneem te word, naamlik dié van advokaat vir die kind. 
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3.6  DIE FUNDAMENTELE DOEL VAN GESINSBEMIDDELING 

 

Ongeag die spesifieke praktykmodel of bemiddelingsproses wat gevolg word 

bestaan daar ooreenstemming in die literatuur oor die doel van gesinsbemiddeling 

(Irving & Benjamin, 2002:17-18), naamlik: 

 om ŉ regverdige en samewerkende proses te skep vir ouers wat skei of reeds 

geskei is; 

 die kwessies in dispuut te op te klaar; 

 ouers die geleentheid te gee om die moontlikheid van versoening te oorweeg; 

 ouers aan te moedig om die beste belang van hul kinders voor hul persoonlike 

belange te plaas; 

 ouers by te staan in die onderhandelinge oor kwessies in dispuut; en 

 ŉ ooreenkoms te bereik oor elk van hierdie kwessies wat deur albei ouers as 

aanvaarbaar, regverdig en billik in hul omstandighede beleef kan word. 

 

Vanuit die TFM model word in gesinsbemiddeling klem op prosesse in verhoudings 

geplaas (Irving en Benjamin, 2002:18), soos om: 

 die fyn- of onderskrif van ouers se onopgeloste konflik te verstaan; 

 ouers behulpsaam te wees met die oorgang van hul rol as huweliksmaat na dié 

van mede-ouer; 

 patrone van optrede wat moontlik produktiewe onderhandelinge in bemiddeling 

kan benadeel, te verander; 

 ouers aan te moedig om enige gevoelens van vyandigheid teenoor die vorige 

lewensmaat wat huidig konflik veroorsaak, op te klaar; en 

 egskeiding te herdefinieer in positiewe terme, naamlik dat egskeiding ŉ vorm 

van gesinsherorganisasie is wat aan elke betrokkene ŉ geleentheid bied tot ŉ 

nuwe begin en ook vir persoonlike en/of gesinstransformasie. 

 

Wanneer ouers besluit om te skei, is daar normaalweg ŉ diepe ontevredenheid 

met hul verhouding wat vir een of beide onuithoudbaar is en wat dus reeds vir ŉ 

periode disfunksionele patrone laat ontstaan het, en verdwyn destruktiewe en 

disfunksionele kontak tussen ouers ongelukkig nie met egskeiding nie (Irving & 
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Benjamin, 2002:18). Gepaardgaande hiermee is daar verwyte vir hul posisie asook 

gevoelens van woede, skuld en bitterheid. Tog beleef die meeste egpare wat skei 

ook ambivalensie oor dit wat ―goed‖ was in die verlede (Irving & Benjamin, 

2002:18). Hierdie positiewe herinneringe kan egter vervaag vanweë die 

adversatiewe proses wat ouers aanmoedig om onbuigsame posisies in te neem 

om te kan wen. Die TFM model spreek juis ouers se disfunksionaliteit op so ŉ 

wyse aan dat hulle aangemoedig word om die volle voordeel van die 

bemiddelingsgeleentheid te benut (Irving & Benjamin, 2002:18). ŉ Kombinasie van 

bemiddeling en terapeutiese prosesse word hiervoor gebruik om ouers voor te 

berei vir onderhandelinge. Die bemiddelaar vervul verskeie rolle as fasiliteerder, 

opvoeder, advokaat vir die kind en berader vir die ouers (Irving & Benjamin, 

2002:38-39; Milne et al. 2004:17). Deur middel van hierdie ondersoek word opnuut 

op gesinsbemiddeling as proses vir bemiddeling gefokus. 

 

Die voordele van gesinsbemiddeling is volgens Irving en Benjamin (2002:103) die 

volgende. 

 Meer ouers is geskik vir gesinsbemiddeling. 

 Die kwaliteit van die proses word verhoog deurdat onderliggende prosesse en 

oorsake wat konflik genereer, aangespreek word. 

 Die geleentheid verbeter dat ouers hulself met die terme van die ooreenkoms 

sal verbind. 

 Die kans verbeter dat ouers se konflik na egskeiding informeel opgelos kan 

word, en sodoende die noodsaaklikheid van litigasie verminder. 

 Onderliggende gevoelens in interaksionele dinamika kom na die voorgrond, en 

die ouers kan dit verander ten einde produktief te onderhandel. 

 Dit rig die na-egskeidingsverhouding deurdat die ouers bemagtig word en vry 

voel om toekomsgerig te lewe, toekomsbeplanning kan doen met nuwe keuses 

en oor die vaardighede beskik om ten volle deel te neem aan samewerkende 

ouerskap, in die beste belang van die kinders. 

 

Hieruit is dit duidelik dat gesinsbemiddeling nie net gerig is op die bereiking van 

ooreenkomste nie, maar dat die bemiddelaar verskeie rolle kan vertolk ten einde 
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verhoudingsdinamika en onderliggende prosesse wat konflik genereer aan te 

spreek en produktiewe onderhandelinge te laat plaasvind. Die vyf fases van die 

TFM model word vervolgens bespreek. 

 

3.7  DIE FASES VAN GESINSBEMIDDELING VOLGENS DIE TFM MODEL 
 

Die TFM model se vyf fases is: assessering, pre-bemiddeling, onderhandeling, 

terminering en opvolging. Volgens Irving en Benjamin (2002:36-41) is die 

fokusdoelwitte daarvan: produktiewe onderhandelinge, meervoudige ooreen-

komste en die volhoubaarheid daarvan. Die TFM model is gebaseer op die 

sisteemteorie en is dus herhalend in struktuur en nie rigied nie. Fases 1 tot 3 vorm 

'n reeks terugkerende lusse wat impliseer dat daar heen en weer tussen fases 

beweeg kan word afhangende van die betrokkenes se gereedheid vir produktiewe 

onderhandelinge. Aangesien die TFM model as vertrekpunt vir studiedoeleindes 

benut word, sal duidelikheidshalwe hoofsaaklik Irving en Benjamin (2002) as 

navorsingsbron bespreek word. Vir die ontwerp en toepassing van die 

gesinsbemiddelingsproses sal die TFM model aangepas word met inagneming van  

Wet 38 van 2005. 

 

3.7.1 Fase 1: Assessering van die ouers   

 

Alhoewel assessering ŉ deurlopende proses is, word daar tydens Fase 1 die 

meeste hierop gekonsentreer en is die eerste oogmerk om te bepaal in watter 

mate die ouers ontvanklik is vir bemiddeling. Gedurende hierdie fase behoort die 

bemiddelaar duidelikheid te kry ten opsigte van die volgende vrae: 

 Wat is elke ouer se begrip van die kwessies in dispuut? 

 Wat is elke ouer se voorstelle oor die kwessies? 

 Wat is elke ouer se vermoë om huwelikskwessies van ouerskapskwessies te 

skei? 

 Wat is elke ouer se vermoë om emosies te beheer? 

 Hoe is die onderlinge kommunikasie tussen die ouers? 
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 Kan die ouers onderskei tussen persoonlike belange en die beste belang van 

die kinders? 

 Beskik die ouers oor die vermoë om gesamentlik te onderhandel oor sluiting van 

kwessies en om gesamentlik op een kwessie te fokus? 

 Beskik die ouers oor die vermoë om gesamentlik op die huidige kwessie te 

fokus sonder om vorige konflikte op te haal en is hulle bereid vir gesamentlike 

oorweging en toekomsgerigte beplanning vir hul gesin? 

 

Indien die eerste oogmerk se uitkoms ten opsigte van die bogenoemde 

onderwerpe betekenisvol is, is die ouers waarskynlik goeie kandidate vir 

gesinsbemiddeling. Die assesseringsproses is deurlopend en hul geskiktheid vir  

gesinsbemiddeling word as ―waarskynlik‖ beskou, aangesien die aanvanklike 

aanduiding van ontvanklikheid later verkeerd bewys kan word wanneer spesifieke 

kwessies aangespreek word (Irving & Benjamin, 2002:38). Verder beweer die 

outeurs dat 80% tot 90% van hul ouerpare in private bemiddeling geskik en 

ontvanklik is vir gesinsbemiddeling. Ouers wat 'n negatiewe antwoord by 

bogenoemde vrae ontlok, is nie gesinsbemiddelingskandidate nie en kan óf verwys 

word vir litigasie óf vir korttermyn terapie.  

 

Die tweede oogmerk van Fase 1 is om te bepaal of die ouers na pre-bemiddeling 

(Fase 2) of onderhandeling (Fase 3) kan aanbeweeg. Indien prosesse bestaan 

wat moontlik tot ŉ impasse kan lei, is pre-bemiddeling (Fase 2) nodig. Hierdie 

prosesse kan ontstaan weens verhoudingsdisfunksionering soos hoë vlakke van 

ongekontroleerde konflik, swak emosionele kontrole in die algemeen of met 

betrekking tot spesifieke emosionele kwessies of rigiede standpunte wat een of 

albei ouers inneem. Indien hierdie aspekte afwesig is, kan die ouers na 

onderhandeling (Fase 3) aanbeweeg (Irving & Benjamin, 2002:38).  

 

3.7.2 Fase 2: Pre-bemiddeling 

 

Hierdie fase impliseer dat produktiewe onderhandelinge op hierdie stadium nog nie 

moontlik is nie, dus word terapeutiese metodes aangewend om ŉ ouerpaar 
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hiervoor voor te berei. Hierdie insette word van terapie onderskei vanweë die 

beperkte doelwitte wat gestel word. Die doelwit is nie permanente verandering wat 

oor ŉ tydperk soos deur middel van terapie aangespreek word nie, maar 

voldoende verandering ten einde die ouers in staat te stel om ten volle deel te 

neem aan bemiddeling en sodoende produktief te kan onderhandel (Irving en 

Benjamin (2002:38). 

 

Die vaardighede wat die bemiddelaar tydens hierdie deel van Fase 2 benut, toon 

wel ooreenkomste met terapie en die verskil is geleë in die toepassing van die vyf 

rolle van 'n bemiddelaar. Die vyf bemiddelaarsrolle kan deurgaans benut word en 

kan volgens Irving en Benjamin (2002:38-39) tydens hierdie fase sinvol 

aangewend word. As deskundige kan die bemiddelaar inligting voorsien en die 

ouer se kennis verbeter oor die impak van egskeiding op die volwassenes en 

kinders. Hierdie inligting beoog die normalisering van ouers se emosionele 

fluktuasies en van verskeie negatiewe emosies wat algemeen tydens egskeiding 

voorkom. As opvoedkundige kan die bemiddelaar vir die ouers vaardighede leer 

wat produktiewe onderhandelings beïnvloed, byvoorbeeld vaardighede oor 

duidelike kommunikasie. As fasiliteerder help die bemiddelaar die ouer om die 

mede-ouer beter te verstaan deur die verduideliking van stellings, deur voorstelle 

op te som of deur moontlikhede vir ooreenkomste voor te stel. As terapeut kan die 

bemiddelaar tussenbeide tree om disfunksionele patrone soos negatiewe konflik te 

blokkeer. Hierdie intervensies waarvan sommige eenvoudig en ander kompleks is, 

kan die kans vergroot dat produktiewe onderhandelings plaasvind. As advokaat 

mag die bemiddelaar stereotipe sieninge uitdaag. 

 

Blokkasies wat verhinder dat ouers gereed is vir bemiddeling moet eers verwyder 

word. Irving en Benjamin (2002:99) identifiseer vier aspekte van blokkasies.  

 Die eerste is 'n gebrek aan basiese inligting, hetsy oor bemiddeling self of oor 

die substantiewe probleme waaroor verskil word. 

 Tweedens kan onvolledige of verkeerde inligting en ouers se houding teenoor 

of waardes oor ŉ sekere area van die dispuut skadelik wees vir samewerking of 
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gesamentlike probleemoplossing. Hierdie ouers moet ŉ alternatiewe perspektief 

leer wat in ooreenstemming is met die beginsels van bemiddeling. 

 Derdens mag ouers se voorkeur vir ŉ oplossing strydig wees met die 

bemiddelaar se siening oor wat onder hierdie omstandighede in die kind se 

beste belang is. 

 Vierdens mag die ouerpaar een of meer disfunksionele patrone van interaksie 

toon, veral rakende konflik. Dit maak enige poging tot gesamentlike 

probleemoplossing of onderhandeling onproduktief. Terapeutiese intervensie is 

dus nodig wat ontwerp is om verandering te bewerkstellig wat produktiewe 

onderhandeling moontlik sal maak (Irving & Benjamin, 2002:99). 

 

Fase 2 eindig wanneer die bemiddelaar die huwelikskonflik verstaan en weet wat 

elke ouer se verwagtinge is. Hierdie fase kan oor etlike sessies strek. Ongelukkig 

is hierdie intervensies nie altyd suksesvol nie en word die ouers dan verwys vir 

litigasie of terapie, of wat nodig blyk te wees (Irving & Benjamin, 2002:39). Indien 

geslaagd, word aanbeweeg na die fase van onderhandeling, naamlik Fase 3 van 

die TFM model.  

 

Uit bogenoemde blyk dit dat die grootste onderskeid tussen gesinsbemiddeling en 

generiese modelle van bemiddeling daarin geleë is dat laasgenoemde nie fokus op 

dit wat in die weg van produktiewe onderhandelinge staan nie en slegs op die 

bereiking van ooreenkomste fokus. 

 

3.7.3 Fase 3: Onderhandeling 

 

Tydens hierdie fase word ouers versoek om oor die kwessies in dispuut op ŉ 

aangesig-tot-aangesig grondslag te onderhandel (Irving & Benjamin, 2002:39). Die 

kwessies wat die minste omstrede is, word eerste bespreek om die ouers 

gesamentlike sukses te laat ervaar. Die moontlikheid ontstaan dan dat vertroue 

tussen hulle sal ontwikkel. Assessering duur voort tydens die fase en indien dit 

nodig blyk te wees kan afsonderlike onderhoude met die ouers gevoer word. wat 

Irving en Benjamin (1987:52) soos volg beskryf: ―Shuttling between. spouses seen 
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separately, a practice known as individual caucusing‖. Indien dit duidelik word dat 

geen ooreenkoms moontlik is nie en enige verdere pogings onproduktief is, kan 

ouers verwys word vir terapie (Irving & Benjamin, 2002:39). Dikwels is die fase van 

pre-bemiddeling onvolledig en sal ouers tussen pre-bemiddeling (Fase 2) en 

onderhandeling (Fase 3) beweeg totdat 'n gedeeltelike of volledige ooreenkoms 

bereik is (Irving & Benjamin, 2002:40). 

 

Dit is in die beste belang van kinders dat hul ouers 'n wyse vind om te 

kommunikeer wat spreek van samewerking, wedersydse ondersteuning en respek 

(Irving & Benjamin, 2002:123). Tydens hierdie fase behoort ouers begelei te word 

om nuwe opsies en alternatiewe te skep en te oorweeg, en ook om werkbare en 

realistiese moontlikhede te ondersoek. Idees word dus uitgeruil en ontwikkel en 

wanneer op alternatiewe ooreengekom is, kan die ouerpaar na Fase 4 aanbeweeg 

vir ŉ geleentheid om die ooreengekome alternatiewe ten volle te eksploreer. Die 

doel van hierdie fase is dus die onderhandeling van opsies en besluitneming. 

Gewoonlik verander die kommunikasiestyl tussen die ouerpaar deurdat die ouers 

met mekaar begin praat en word gelyke deelname en kommunikasie beklemtoon 

asook samewerking ten einde finale besluite oor die opsies te bereik (Ballou, 

1995:157-159; Irving & Benjamin, 2002:40). Dit sluit die meeste van die 

geїdentifiseerde kwessies in en daar kan onder andere oor ouerskapstyle en 

metodes van dissiplinering bemiddel word. 

 

Tydens hierdie fase is bykomende doelwitte van gesinsbemiddeling volgens Irving 

en Benjamin (2002:132-133) om: 

 die egskeiding te aanvaar; 

 negatiewe gevoelens in die verlede te plaas; 

 'n werksverhouding as ouers te vestig; 

 die kinders eerste te plaas; 

 konstruktiewe onderhandelingsvaardighede te toon in kommunikasie (luister, 

opsomming, kommunikeer), kognisie (logika, organisasie, helderheid), asook 

samewerking, buigsaamheid en kompromieë te bereik; 

 'n gelyke speelveld te skep; 
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 'n onderneming aan te gaan om te voldoen aan die terme van die ooreenkoms; 

en 

 beide ouers die bemiddeling as 'n bevredigende ondervinding te laat beleef. Dit 

sal volgens Irving en Benjamin (2002:135) afhang van die mate waarin die 

bemiddelaar as regverdig beleef is, die ouers verskillende en veranderde vlakke 

van ondersteuning ervaar het soos wat die proses verloop het, die ouers voel 

dat na hulle besware geluister is en geleentheid gegun is om hul griewe te lug. 

Verder is dit belangrik dat ouers hulle negatiewe gevoelens agterlaat en die 

langsame proses begin om mekaar weer te leer vertrou, elke ouer bemagtig 

voel relatief tot sy ervaring van litigasie en in terme van sy eie selfwaarde in die 

huwelik wat misluk het en 'n ooreenkoms bereik is, wat as regverdig en gelyk 

onder die omstandighede beskou word. 

 

Dit blyk dus dat voordat na terminering (Fase 4) aanbeweeg kan word, bevestig 

moet word dat al die besluite wat geneem is, inklusief is en dat dit die ouers pas. 

Volgens Irving en Benjamin (2002:40) is die doelstellings van die eerste drie fases 

om die ouers voor te berei om produktief te onderhandel, nodige inligting en 

vaardighede oor te dra, enige verhoudingsprosesse wat met die onderhandelinge 

mag inmeng aan te spreek, onderhandelinge oor al die kwessies te fasiliteer en 

ouers aan te moedig om ŉ volledige ooreenkoms te bereik. 

 

3.7.4 Fase 4: Terminering 

 

Dié fase behels verduideliking van die besluite wat geneem is en die 

dokumentering van die ooreenkoms. Volgens Irving en Benjamin (2002:40) kan 

terminasie van bemiddeling op een van drie wyses geskied, naamlik: 

 ŉ ooreenkoms blyk onmoontlik te wees en om hierdie rede word die ouers 

verwys; 

 ŉ gedeeltelike ooreenkoms is bereik, terwyl sekere kwessies uitgelig is, maar 

nie opgelos is nie; of 

 al die kwessies in dispuut is opgelos en ŉ volledige ooreenkoms is bereik. 
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Ten opsigte van die laaste twee termineringsmoontlikhede sal ŉ Memorandum van 

Ooreenkoms voorberei word deur die bemiddelaar en sal dit na beide ouers se 

prokureurs verwys word vir finalisering (Irving & Benjamin, 2002:40 en Ballou, 

1995:159). Hierna sal die ouers aanbeweeg na Fase 5.  

 

3.7.5 Fase 5: Opvolging 

 

Ouers word gewoonlik drie tot ses maande na terminering opgevolg en die 

oogmerk is praktykgerig, naamlik om te evalueer hoe goed of sleg die ooreenkoms  

toegepas en uitgevoer is en, indien nodig, op te tree. Soms verloop die 

ooreenkoms so voorspoedig dat die opvolg afspraak as onnodig beskou word en 

ander kere is dit ŉ roetine beoordeling van die kwessies van die verhouding (Irving 

en Benjamin, 2002:40;183). Dit bied dan aan die ouers die geleentheid om enige 

probleme te bespreek wat hulle met die uitvoering van die ooreenkoms ervaar. 

Terselfdertyd is dit ŉ geleentheid om hul suksesse ten opsigte van ouerskap te 

vier. Wanneer ernstige probleme in Fase 5 na vore kom, kan weer op bemiddeling 

besluit word en kan daar opgetree word ten einde litigasie te verhoed. Die ouers 

kan op enige stadium die bemiddelaar kontak indien die behoefte sou ontstaan 

(Irving & Benjamin, 2002:40-41).  

 

Volgens Irving en Benjamin (2002:185) is die doelwitte van gesinsbemiddeling 

bereik indien: 

 die kwaliteit van die mede-ouerskapsverhouding spreek van wedersydse 

respek, aandag, empatie en ondersteuning; 

 stresvlakke laer en meer hanteerbaar is en die ouers toon dat hulle buigsaam is 

en kan aanpas by veranderde lewensomstandighede; 

 bewyse toon dat veranderinge aan die bemiddelde ooreenkoms informeel 

aangebring is sonder oormatige konflik; en 

 die kinders se aanpassing positief blyk te wees, ouers tevrede is met die 

bemiddelingsproses en 'n oorgang ervaar word na die huidige 

lewensomstandighede. 
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Volgens Irving en Benjamin (2002:42) blyk dit uit hulle navorsingsgegewens dat 

80% van die ouers binne twaalf bemiddelingsure deur die eerste vier fases van 

bemiddeling beweeg, naamlik van assessering tot terminering, om ŉ ooreenkoms 

te bereik. Nietemin waarsku hulle dat daar moeiliker situasies is waar dit tot dertig 

bemiddelingsure of langer kan neem om ŉ ooreenkoms te bereik. Ouers word 

tydens die aanvang van die bemiddeling ingelig oor die aard en omvang van 

gesinsbemiddeling, dat dit veel wyer strek as net die oplossing van probleme en 

dat onderliggende verhoudingsprobleme ook aangespreek sal word. Dit mag 

sekere ouers afskrik, maar vir die meerderheid wat volhou, korrespondeer die eise 

wat gestel word met die voordele daarvan (Irving & Benjamin, 2002:43). 

 

Die TFM model is dus gebaseer op die oortuiging dat die meeste konflik met 

egskeiding verhoudingsverwant is, en dat indien hierdie verhoudingskwessies 

aangespreek word, daar 'n dinamiese verhoging is in die moontlikheid om 

oplossings te vind, 'n ooreenkoms te bereik wat standhoudend is en dat ouers die 

geleentheid gebied word om individuele verandering te ondergaan (Irving & 

Benjamin, 2002:186). Hieruit blyk dit dat die TFM model moontlik geskik kan wees 

as 'n gesinsbemiddelingsproses vir die Suid-Afrikaanse konteks. Van die 

gesinsbemiddelaar word dus verwag om probleemoplossing, konstruktiewe 

onderhandeling en toekomsgerigte beplanning te fasiliteer. 

 

3.8  PRAKTYKGERIGTE VAARDIGHEDE VIR GESINSBEMIDDELING  

 

Gesinsbemiddeling word deur Irving en Benjamin (2002:46) beskryf as ŉ moeilike, 

uitmergelende en emosioneel veeleisende proses. Die bemiddelaar moet oor 

praktiese vaardighede beskik ten einde geloofwaardig en professioneel op te tree 

en deur ouers vertrou word om hulle te begelei om ŉ ooreenkoms te bereik (Irving 

& Benjamin, 2002:47). Bemiddelingsvaardighede wat bemeester moet word as 

bepaalde praktykgerigte bevoegdhede tydens  gesinsbemiddeling word deur Irving 

en Benjamin (2002:47-70) aangedui. Hierdie vaardighede word in vyf groepe 

ingedeel en in Tabel 3.1 skematies uiteengesit. 
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TABEL 3.1 PRAKTYKGERIGTE BEMIDDELINGSVAARDIGHEDE VIR  
                   GESINSBEMIDDELING  
Groep 1: Kontakmaking (7 vaardighede) 

 Aktiewe luistervaardighede  

 Normalisering 

 Vraagstelling 

 Verduideliking 

 Opsomming 

 Ondersteuning 

 Interpretering 

Groep 2: Behou Beheer (9 vaardighede) 

 Verduideliking van reëls en prosedures 

 Keuses ten opsigte van spreekbeurte 

 Vasstelling van praktykstandaarde 

 Blokkering van ontwrigtende gedrag 

 Definiëring van en keuses vir besprekings/agendepunte 

 Afwisseling tussen gesamentlike en individuele onderhoude 

 Skep van 'n veilige omgewing 

 Terminering van onderhoud of dienslewering 

 Verwysing na 'n toepaslike bron 

Groep 3: Ingeligte besluitneming (5 vaardighede) 

 Eksplorering van onderliggende behoeftes, belange en verwagtinge 

 Vasstelling van professionele voorkeure 

 Aanleer van nuwe en verbeterde vaardighede 

 Beskikbaarstelling van inligting om kennisbasis te verbreed 

 Voer realiteitstoetsing uit 

Groep 4: Intervensie (11 vaardighede) 

 Behou 'n probleemoplossende fokus 

 Genereer opsies en maak teenvoorstelle 

 Definieer en vernou kwessies 

 Rolomruiling 

 Herformulering 

 Identifisering en opsomming van kwessies van ooreenkomste  

 Magsbalansering 

 Storievertelling 

 Gebruikmaking van metafore 

 Voortydige besluite of insigte of die maak van voorspellings 
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 Konfrontering 

Groep 5: Ko-bemiddeling 

BRON: Irving en Benjamin (2002:47)  

 

Hierdie vyf groepe praktykgerigte bemiddelingsvaardighede vir gesinsbemiddeling 

word vervolgens kortliks bespreek. 

 

3.8.1 Groep 1: Kontakmaking 

 

Ten einde kontak met ouers te kan bewerkstellig, word sewe vaardighede van 'n 

bemiddelaar vereis (Irving en Benjamin, 2002:46-51). 

 Aktiewe luistervaardighede word benodig om na elke ouer te luister ten einde 

'n vertrouensverhouding te kan vestig en in stand te hou. 

 Normalisering hou verband met veralgemening. Alhoewel elke ouer se situasie 

uniek is, is heelwat van hul ervarings universeel of tipies met egskeiding in 

sekere opsigte. Die ontwikkeling van vertroue in die verhouding met die 

bemiddelaar bevorder mettertyd die ouers se sekerheid dat hulle die trauma sal 

oorleef. 

 Vraagstelling as ŉ vaardigheid is om aan ouers toepaslike vrae te stel. Vrae 

kan verskillende funksies hê soos om inligting te bekom, realiteitstoetsing te 

doen, identifisering van oogmerke of bekommernisse, opsies te eksploreer, 

ondersteuning en empatie en ŉ gevoel van deernis weer te gee, asook die 

eksplorering van spesifieke inligting tydens die samestelling van ŉ tentatiewe 

ouerskapplan. Vrae behoort kort, spesifiek, duidelik en nie-veroordelend 

geformuleer te word en met ŉ simpatieke stemtoon gestel te word. Goeie 

vraagstelling deur die  gesinsbemiddelaar gaan gepaard met die bemiddelaar se 

nie-verbale gedrag wat openheid, betrokkenheid en aanvaarding toon. 

 Verduideliking of verheldering word as ŉ vaardigheid benut om die ouers 

behulpsaam te wees deur aan hulle ŉ samehangende en duidelike weergawe of 

beeld van die situasie te bied. Om te verduidelik behels dat die bemiddelaar 

inhoudelik duidelik moet oorkom sodat die ouers hul situasie beter begryp en 

insig kan ontwikkel met betrekking tot toekomsgerigte beplanning. Dit kan 
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gedoen word deur vraagstelling, gebruikmaking van metafore, instruksies dat op 

een aspek op ŉ keer gefokus moet word en onderskeiding tussen ―ek‖- en ―jy‖-

stellings. Die belangrikheid van openlike en duidelike kommunikasie word 

deurentyd aangemoedig en Irving en Benjamin (2002:49) stel dit dat: “Confused 

or fussy communication can reflect a dysfunctional pattern of interaction. 

Blocking interruptions, showing patience in allowing the client time to tell his or 

her story, and asking clarifying questions, can yield revelations that are as much 

a surprise to the client telling the story as to the partner hearing it”. 

 Opsommings is bruikbaar deurdat duidelikheid bekom word. Die bemiddelaar 

kan teenstrydighede deur middel van die opsomming uitwys of dit gebruik om 

onderliggende prosesse of versteekte kwessies uit te lig. 

 Ondersteuning tydens gesinsbemiddeling is waardevol. Die egskeidingsproses 

is uiters stresvol, met ŉ moeisame verloop as gevolg van onder andere die 

emosionele losmakingsproses. Die bemiddelaar bied ondersteuning aan die 

ouers deur empatiese luistervaardighede, sensitief te wees, opregte 

belangstelling te toon en warmte oor te dra. 

 Interpretasie is as vaardigheid betekenisvol om ouers wat dit soms moeilik vind 

om hulself uit te druk behulpsaam te wees deur ŉ interpretasie te maak soos: 

―Ek dink wat jy probeer sê…‖. In gesinsbemiddeling beweeg die bemiddelaar 

normaalweg vooruit deurdat hy met sy interpretasie kan aandui wat hy dink 

onderliggende gedagtes van die ouer(s) is. Dit kan selfs aangewend word om 

bedekte prosesse te ontbloot wat buite die bewussyn van die ouers is en wat 

dalk juis die konflik in stand hou (Irving & Benjamin, 2002:50). 

 

3.8.2 Groep 2: Beheer 

 

Tydens bemiddeling bied beheer as ŉ vaardigheid aan ouers die geleentheid om 

aan ŉ proses van onderhandeling deel te neem wat regverdige en gelyke 

behandeling bied, waar albei ouers dieselfde geleentheid het om hul saak te stel in 

ŉ veilige omgewing (Irving & Benjamin, 2002:51-56). Dit word bereik deur van 

nege vaardighede gebruik te maak wat veral bruikbaar is vir beheer wanneer 

dispute hanteer moet word. Hierdie vaardighede sluit verskillende aspekte in: 
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 Die reëls en prosedures van bemiddeling word verduidelik in eenvoudige, 

reguit terme. Dit sluit ŉ oorsig in oor die proses, die doel van die TFM model 

asook die regte en verantwoordelikhede van die ouers en van die bemiddelaar. 

Die beginsels van bemiddeling sluit die bespreking van optrede in wat vermy 

kan word soos die gebruik van kru taal, te skree, in die rede te val of te 

verneder. Die fooiestruktuur, die bemiddelingsproses se verloop met die oog op 

die moontlike aantal kontakte en die bemiddelingskontrak word bespreek. 

 Om onregverdigheid uit te skakel, word besluit watter ouer die gesprek ten 

opsigte van die onderwerp gaan begin en watter ouer ‗n spreekbeurt sal kry. 

 Die bemiddelaar stel sy praktykstandaarde en die ouers se reg op regsadvies 

word duidelik gemaak. 

 Ontwrigtende gedrag word geblokkeer, byvoorbeeld onbeheersde konflik, 

aanhoudende onderbreking van die ander ouer, neerhalende opmerkings, maak 

van geluide en nie-verbale gedrag soos die ―rol van oë‖ om afkeur te toon. 

Hierdie gedrag lei ouers se aandag af van die kwessie wat bespreek word. Die 

bemiddelaar kan dus óf met die een ouer alleen in gesprek tree deur hom 

daarop te wys dat hy die bemiddelingsproses blokkeer as gevolg van die 

onaanvaarbare gedrag óf hom vra  om  verskoning vir die ander ouer aan te 

bied. 

 Die kwessies vir bespreking moet vooraf geselekteer en gedefinieer word deur 

die volgorde so te kies dat die minste omstrede kwessies eerste aan die beurt 

kom. Die bemiddelaar is in beheer van die proses en van die inhoudelike 

daarvan en met die herdefiniëring van die probleem is dit die begin om 

moontlike uitkomste of oplossings te vind en te formuleer. 

 Wanneer nodig vind afwisseling tussen gesamentlike en individuele 

onderhoude plaas en word individuele onderhoude toegelaat, byvoorbeeld om 

ŉ ouer kans te gee om te herstel na ŉ moeilike sessie, intense gevoelens by een 

of albei ouers aan te spreek, die onderliggende basis vir konflik oor ŉ spesifieke 

kwessie te bepaal en om ondersteuning vir een of albei ouers te bied. Sodoende 

kan die bemiddelaar die proses se verloop bevorder, die ouers se vertroue in sy 

deskundigheid verhoog en sy beheer oor die proses herbevestig en versterk 

(Irving & Benjamin, 2002:54). 



 124 

 Om ŉ fisies en psigologies veilige omgewing vir beide ouers tydens 

bemiddeling te handhaaf, kan die bemiddelaar onder andere tussen die ouers 

plaasneem, tussen die ouers in verskillende vertrekke beweeg, tydens die 

sessie op een ouer fokus, gesaghebbend optree en geweld of intimidasie 

verhoed of een ouer toelaat om vergesel te word van ŉ persoon wat morele of 

ander ondersteuning bied (Irving en Benjamin, 2002:54). 

 Terminering van die onderhoud of van die bemiddeling self kan vanweë 

positiewe of negatiewe redes plaasvind. Positiewe redes is dat nuwe feite of 

voorstelle na vore kan kom wat oorweging benodig, dat daar vordering in begrip 

oor sekere kwessies is of dat ŉ ooreenkoms bereik is. Negatiewe redes kan 

daarmee verband hou dat een ouer hom nie onderwerp aan die bemiddelaar se 

beheer nie en meebring dat bemiddeling as keuse heroorweeg moet word of 

dat litigasie moet voortgaan. 

 Verwysing van die ouer vir toepaslike hulpverlening kan volgens Irving en 

Benjamin (2002:55-56) eerstens plaasvind vanweë 'n onvoltooidheid, soos 

waar daar ŉ voortgesette binding met die ander ouer of ŉ diepe vyandigheid 

bestaan. Indien hierdie binding, wat moontlik dui op ŉ onvermoë om 

emosionele losmaking te bewerkstellig, nie aangespreek word nie, kan die 

konflik vir jare en selfs dekades voortduur. Alhoewel sulke kwessies in 

bemiddeling geïdentifiseer en gedeeltelik aangespreek kan word, behoort die 

ouer vir egskeidingsberading verwys te word en kan dit gelyktydig met  

gesinsbemiddeling plaasvind of nadat dit gestaak is (Irving & Benjamin, 

2002:56). Tweedens kan verwysing na die prokureur vir litigasie of na ‗n 

huweliksberader weens ŉ impasse geskied. Ouers kon ook verkeerdelik as 

geskik vir bemiddeling geassesseer gewees het. Die verwysing van die ouer 

dui op die bemiddelaar se beheer oor die bemiddelingsproses. 

 

Dit blyk uit bogenoemde dat die vaardighede van die bemiddelaar as deskundige 

en opvoeder veral aandag geniet tydens die uitoefening van beheer. 
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3.8.3 Groep 3: Ingeligte besluitneming 

 

Ter aanvulling van die bemiddelaar se rol as deskundige en opvoeder is die derde 

taak om te verseker dat ouers ingeligte besluite neem. Om dié taak uit te voer, 

moet die bemiddelaar oor die volgende vyf vaardighede beskik (Irving & Benjamin, 

2002:56-59).  

   Die bemiddelaar moet persoonlike professionele voorkeure bekend maak om 

moontlike misverstande te voorkom. 

   Die bemiddelaar moet onderliggende behoeftes, belange en verwagtinge 

eksploreer en onderskei tussen die ouers se posisies, belange en behoeftes 

asook hul realistiese verwagtinge en dus geleentheid skep dat dit bespreek, 

gedebatteer en hersien kan word. 

   Die bemiddelaar moet vir ouers nuwe en verbeterde vaardighede leer wat 

relevant is in bemiddeling. Indien probleme met kommunikasie bestaan, moet 

dit aangespreek word aangesien dit fundamenteel is tot die 

bemiddelingsproses. Dit is uiters belangrik dat ouers hierdie vaardighede na 

afloop van die bemiddeling steeds sal kan toepas. 

 Inligting moet aan ouers oorgedra word oor dit waarvan hulle voorheen 

onbewus was ten einde ingeligte besluite te kan neem. Verskeie moontlikhede 

bestaan om meer kennis te bekom, soos dit wat die bemiddelaar oordra, boeke 

oor die onderwerp te lees en verwysing na hul prokureur. 

 Realiteitstoetsing kan toegepas word deur die ouers te lei om oorweging te 

skenk aan die gevolge indien hulle nie ŉ ooreenkoms bereik nie. Die ouers 

behoort hul oogmerke te heroorweeg en die geleentheid te verbeter dat ŉ 

regverdige en gelyke ooreenkoms bereik kan word. Uit praktykervaring het ook 

geblyk dat dit nodig is om ouers te herinner aan vordering wat reeds gemaak is 

en aan die moontlike impak van hul optrede en besluite op hul kinders. 

 

Hieruit word afgelei dat dit noodsaaklik is om aan ouers verbeterde kommunikasie 

en wyses van konflikhantering te leer. 
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3.8.4 Groep 4 : Intervensie  

 

Ter aanvulling van die rolle as fasiliteerder en terapeut word van die bemiddelaar  

verwag om tussenbeide te tree. Die toepassing, waar nodig, van ‗n 

intervensiestrategie behels dat die bemiddelaar van die volgende elf 

hanteringswyses of vaardighede kennis moet neem ten einde dit te kan aanwend 

en toepas (Irving & Benjamin, 2002:59-67): 

 ŉ Probleemoplossende fokus moet gehandhaaf word weens die ouers se 

ernstige disfunksionele kommunikasie, die vermenging van huidige gebeure met 

dié in die verlede en vanweë gevoelens en gedagtes wat chaos kan veroorsaak. 

Die bemiddelaar moet ŉ onderwerp vir bespreking kies, dit definieer as iets wat 

gedeel en opgelos kan word en alle afwykings blokkeer, byvoorbeeld om weg te 

beweeg van die fokus om ŉ oplossing te vind. In praktykervaring is gevind dat 

dit vir alle ouers van kernbelang is om te besluit hoe die versorging van die 

kinders verdeel en hanteer kan word en deurentyd hul beste belang te 

beklemtoon. 

 Opsies moet gegenereer en/of hulpaksies oorweeg word wat verband hou 

met kreatiewe voorstelle wat die bemiddelaar maak ten einde albei ouers se 

rolle maksimaal te ontplooi. Hulpaksies teenoor mekaar ontstaan as ŉ hulpbron 

wanneer ouers mekaar tegemoet kom, byvoorbeeld indien een ouer die kinders 

soggens skool toe neem, terwyl die ander hulle namiddae oplaai en vervoer. 

 Kwessies onder bespreking moet gedefinieer en gespesifiseer word deur aan 

die ouers te sê: ―Julle is hier om die beste plan uit te werk om ŉ kwaliteit 

verhouding met die kinders te handhaaf‖. Indien ouers se benadering 

teenproduktief vir samewerking is, kan die kwessies vernou word deur op die 

kinders se daaglikse programme te fokus. 

 Indien die ouers tydens onderhandeling oor ŉ spesifieke kwessie nie ŉ 

oplossing kan bereik nie, kan die bemiddelaar eerstens meer produktiewe 

wyses van onderhandeling voorstel. Tweedens kan die bemiddelaar die ouers 

se herhaalde en wedersydse onderbrekings blokkeer deur aan elke ouer die 

geleentheid te gee om sy gedagtegang te voltooi voordat die ander daarop 

reageer. Ouers kan rolomruiling toepas waartydens elke ouer gevra word om 
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die ander se rol oor te neem, te speel, op te tree en te reageer soos wat die 

ander ouer sou doen. 

 Die bemiddelaar moet areas waarop reeds ooreengekom is, identifiseer en 

saamvat. Die bemiddelaar kan aandui watter vordering reeds gemaak is, watter 

ooreenkomste bereik is en wat nog aandag gaan verg. Die rede hiervoor is om 

erkenning te gee aan die pogings van die ouers om ŉ ooreenkoms te bereik. 

 Deur balansering van mag moet ŉ magswanbalans tussen ouers uitgeskakel 

word wat kan lei tot ŉ ongelyke speelveld en tot ooreenkomste wat nie regverdig 

of gelyk is nie. 

 Produktiewe onderhandeling tussen ouers moet aangemoedig word deur hoe 

die ouer homself sien, of sy optrede, motiewe, intensies en die gevolge van 

gedrag, asook dié van die ander ouer te herformuleer. Irving en Benjamin 

(2002:64) beskryf herformulering as 'n kragtige manier om probleemoplossing te 

stimuleer deur die wyse te verander waarop ouers hulself, die situasie en die 

gedrag van beide ouers in die situasie sien. 

 Die bemiddelaar kan vir die ouers ŉ storie vertel oor sy ervaring in soortgelyke 

bemiddeling om ŉ boodskap op ŉ nie-konfronterende wyse oor te dra, 

herinneringe op te roep en gevoelens te ontsluit wat die bemiddelingsproses kan 

bevorder. Hieruit blyk dit dat die bemiddelaar oor ervaring moet beskik ten einde 

hierdie vaardigheid te kan toepas. 

 Metafore kan gebruik word as ŉ indirekte manier om te herformuleer. Die 

metafoor word deur Irving en Benjamin (2002:66) beskryf as 'n eenvoudige 

manier om 'n kragtige boodskap oor te dra. 

 ŉ Voorspelling as ŉ strategiese maneuver kan gewaag word om ŉ spesifieke 

soort optrede of gedrag te verminder: “They always refer to events or behaviors 

in the future, and they always predict behavior the mediator knows is very likely 

to occur because it has occurred frequently in the past. The onus is then on the 

client to prove the mediator wrong by behaving differently, typically in a way that 

is constructive as opposed to destructive” (Irving & Benjamin, 2002:66). Weer 

eens is dit duidelik dat die bemiddelaar oor ervaring moet beskik om dié 

vaardigheid te kan aanwend. 
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 Konfrontering kan gebruik word indien idees of voorstelle van ŉ ouer so 

aanvallend of destruktief is dat dit nie deur die bemiddelaar geïgnoreer kan word 

nie. Voorbeelde hiervan is afbrekende of onakkurate veralgemenings, 

byvoorbeeld: ―Mans is nie betroubaar nie". Konfrontering kan verskeie vorme 

aanneem soos om: 

 inligting te deel: ―Dit is interessant. Hoe weet jy dit?‖ 

 ervaring te deel: ―As iemand wat daagliks hiermee werk, weet ek uit 

ondervinding dat hierdie benadering onprakties is‖; en 

 waardes toe te pas: Alle ouers is gelyk en verdien respek, kinders het regte, 

geweld is verkeerd en elke persoon is verantwoordelik vir sy eie optrede. 

 

Hieruit blyk dit dat die rol van die bemiddelaar as advokaat belangrik is. Indien die 

vaardighede nie toegepas word nie, kan ŉ onreg gepleeg word aan een of beide 

ouers, die kind(ers) of die bemiddelaar as professionele persoon. 

 

3.8.5 Groep 5: Ko-bemiddeling 

 

Verskillende bronne (Irving & Benjamin, 2002:68-69; FAMAC, 

2007:kursusaantekeninge) gee ŉ uiteensetting van die voor- en nadele van ko-

bemiddeling. Voordele van ko-bemiddeling is omvattend aangesien dit meestal 

bemiddelaars insluit vanuit ŉ regs- of ŉ geesteswetenskaplike agtergrond en van 

beide geslagte (Irving & Benjamin, 2002:68-69). Ko-bemiddeling word deur Ballou 

(1995:155) soos volg beskryf: ―Together, they help the process toward settlement 

move more smoothly and freely‖. Nadele verbonde aan ko-bemiddeling wat vir 

sowel die professionele persone as die ouerpaar probleme kan skep, is volgens 

Irving en Benjamin (2002:69) dat: 

 die koste van bemiddeling dubbel is; 

 die tydsfaktor en ondervinding dit vir twee deskundiges moeilik maak om 

suksesvol te kan saamwerk; 

 groter voorbereiding en struktuur vir effektiewe dienslewering vereis word; en  

 onvolledige koördinasie tussen praktisyns mag lei tot negatiewe rolmodellering. 
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Nadele van solo-bemiddeling is volgens Irving en Benjamin (2002:65) dat: 

 die bemiddelaar nie die saak aan ŉ kollega kan deurgee wanneer hyself 

vashaak nie; 

 niemand teenwoordig is vir waarneming, die uitwys van foute of as ŉ kollega om 

by te leer nie; 

 niemand gekontak kan word in die geval van onveilige of onseker gevoelens 

tydens ŉ onderhoud nie; 

 bemiddeling as beperkend beskou kan word vanweë die bemiddelaar se 

persoonlike agtergrond en deskundigheid en dat hy niemand het om op te steun 

indien die probleme buite sy verwysingsraamwerk is nie; 

 die bemiddelaar as student of deskundige met geen direkte ondervinding, nie as 

geskik beskou word vir 'n solo-praktyk van bemiddeling nie; 

 die ouer van die teenoorgestelde geslag as die bemiddelaar benadeel kan voel; 

en 

 die bemiddelaar ŉ moontlike alliansie vorm met een ouer. 

 

Irving en Benjamin (2002:70) beklemtoon dat bemiddeling ŉ komplekse 

onderneming is wat nie net gebaseer is op die bemeestering van bogenoemde 32 

vaardighede nie. Die rede hiervoor is dat die keuse van vaardighede ŉ 

outomatiese uitdrukking van praktykervaring en wysheid moet wees. Die verskille 

tussen bemiddelingsmodelle reflekteer onder andere die vlak van tegniese 

inklusiwiteit, soos met kliniese of terapeutiese modelle wat meer inklusief is as hul 

rasionele eweknieë (Benjamin & Irving, 2005:488). Vir Ballou (1995:155) is dit 

verder belangrik dat die deskundige nie as 'n ongemagtigde persoon op ŉ 

regsterrein kan beweeg nie. 

 

Ten opsigte van gesinsbemiddeling is daar sleutelaksies waarop die bemiddelaar 

bedag moet wees. 
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3.9  SLEUTELAKSIES OF STRATEGIEË TYDENS GESINSBEMIDDELING 

 

Die sleutelaksies of strategieë wat tydens bemiddeling op gefokus moet word is die 

bevordering van samewerking tussen ouers, optrede wanneer ŉ impasse ontstaan, 

die hantering van ongelykhede of ŉ magswanbalans en ook fokussering op die 

impak van woorde en die assosiasie daarvan.  

 

3.9.1 Bevordering van samewerking tussen ouers  

 

Daar bestaan volgens Saposnek (1985:163-175) verskeie strategieë waarvan die 

bemiddelaar moet kennis neem om samewerking tussen die ouers te bevorder. 

 Die gebrek aan vertroue tussen die ouers moet erken word. Dit impliseer dat 

die negatiewe ervarings van die verlede ter syde gestel moet word. Die gebrek 

aan ŉ aksieplan oor hul toekoms lei tot verhoogde angs en as gevolg daarvan 

klou hulle vas aan die verlede omdat ouers geneig is om hul 

toekomsverwagtinge van mekaar op die verlede te baseer. Deur positiewe 

perspektiewe te inisieer kan die bemiddelaar op vertroue fokus. 

 Gedeelde verantwoordelikheid kan aangespreek word deur aan elk van die 

ouers te vra waarmee die ander ouer hom/haar behulpsaam kan wees om  

verantwoordelikhede rakende die kinders makliker te maak.  

 Verskaf inligting, kennis en hoop aan ouers. ŉ Gebrek aan kennis is dikwels 

die onderliggende rede vir konflik. Egskeiding is ŉ groot lewenskrisis waar 

ouers hulle in ŉ posisie bevind en nie weet op wie om te reken of wat om te 

doen nie en gevoelens van onsekerheid, insekuriteit en weerloosheid beleef. 

Ouers behoort ingelig te word dat hul huidige gevoelens as gevolg van die 

egskeiding verstaanbaar is, dat ander ook so voel, dat dit ŉ tydsame proses is 

en dat hul situasie kan verbeter. Deur middel van inligting kan realistiese hoop 

gegee word wat ŉ bruikbare strategie is om gevoelens wat hand uitruk, te 

anker. 

 Komplimentering gee aan ouers ŉ gevoel van kalmte omdat hulle gewoonlik 

op hierdie stadium net gewoond is aan afbrekende kommentaar en gevoelens 

van waardeloosheid. Indien die bemiddelaar ŉ eerlike kompliment vir ŉ ouer 
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sou gee, maak dit hom minder vyandig, en ŉ kompliment vóór die ander ouer 

verhoog sy selfbeeld. Enige kompliment moet egter versigtig en spesifiek 

gekies word. Vir Saposnek (1985:169) is dit veiliger om ŉ ouer te 

komplimenteer oor positiewe eienskappe van die kind, of bevoegdhede van 

elke ouer soos werk of stokperdjies wat nie verband hou met hul verhouding 

nie. Dit is veral waardevol indien albei ouers eerlik gekomplimenteer kan word 

met hul besluit om gesamentlik verantwoordelikheid vir die kinders te neem. Die 

belangrikheid van komplimentering word deur Saposnek (1985:171) bevestig: 

‖The practice of finding good in other people can only enhance one as a 

person‖. Dit kan juis sinvol wees om, waar moontlik, ouers te komplimenteer 

oor enige positiewe ouer-kind-interaksie of positiewe ouerlike gedrag jeens die 

kind, aangesien hul motivering vir bemiddeling dikwels geleë is in hul 

besorgdheid oor die kind en die ouer-kind-verhouding. 

 Herformulering word as ŉ kragtige strategie of sleutelaksie beskou om ŉ 

spesifieke konsep te herdefinieer met die oog daarop om daaraan ŉ meer 

konstruktiewe interpretasie te gee. Die proses waarvolgens emosies, gedagtes, 

houdings, gedrag en gebeurtenisse geëtiketteer word, het ŉ groot invloed op 

hoe na die realiteit gekyk word. Bestaande raamwerke rig die ouer se gedrag 

en duur voort, selfs al lei dit tot selfafbrekende of destruktiewe gedragspatrone. 

Indien bestaande perspektiewe dus verander kan word deur middel van 

konstruktiewe interpretasies, bestaan die moontlikheid dat afbrekende 

gedragspatrone kan verander en nuwe gedrag kan ontstaan. ŉ Voorbeeld van 

die toepassing van hierdie sleutelaksie is wanneer ŉ ouer aandring op die 

beheer en toesig van die kind en die bemiddelaar dit kan herformuleer deur te 

sê dat die ouer die kind dus vir ŉ betekenisvolle hoeveelheid tyd in sy sorg wil 

hê. So word die perspektief effektief verskuif van die ouer na die kind en dit 

help dat die ouer die kind se behoeftes op die voorgrond plaas. Saposnek 

(1985:172) wys op ‗n verdere moontlike uitvloeisel: ―Moreover, after the 

mediator reframes their language a few times, it is not uncommon for the 

spouses to begin imitating the mediator‘s language‖. Volgens Benjamin en 

Irving (2005:487-488) vind herformulering ook binne die TFM model plaas, 

deurdat die bemiddelaar die deskundige is, ŉ raamwerk definieer, die terreine 
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van ouerskap wat die meeste konflik genereer beperk en ook hul selfbeskikking 

as selektief beskou eerder as universeel. Selfbeskikking word deur Benjamin 

en Irving (2005:488) soos volg beskryf: “Client self-determination still applies, 

but only within the limits set by the mediator‟s frame. The effects of such 

framing efforts make clear that the key question is not whether the mediator 

should use authority, for he or she cannot use it, but rather how this authority 

should best be used, for example, to promote the interests of the children”. 

 Stories en verhale van ander ouers is ŉ hulpbron om veral aggressiewe en 

wantrouige ouers behulpsaam te wees om van ŉ spesifieke boodskap bewus te 

raak. ―When stories are told in a more allegorical fashion, the message speaks 

directly to their unconscious minds‖ (Saposnek, 1985:173). Metaforiese stories 

kan as ŉ hulpbron dien en vereis dat die bemiddelaar oor ervaring moet beskik 

om soortgelyke verhale of situasies met die ouers te deel .  

 Weerstand teen tydsdruk moet soms gebied word, soos wanneer ŉ ouer reeds 

tydens die eerste kontak eise aan die bemiddelaar stel en dit dus noodsaak dat 

die bemiddelaar die ouerpaar aanmoedig om stadiger te beweeg. Ander kere 

kan dit gebeur dat ŉ ouer se prokureur te vinnig op uitlatings van die ander ouer 

reageer. Soms is tyd ouers se beste vriend om hul perspektief te herwin. 

“Respecting the natural course of emotional changes after a separation can 

facilitate cooperative settlements, while ignoring it and working with legal 

sledgehammers will only create problems that did not exist before” (Saposnek, 

1985:175). 

 

Dit is dus noodsaaklik dat die bemiddelaar bewustelik fokus op sleutelaksies en die 

toepassing van vaardighede en strategieë wat die samewerking tussen ouers met 

egskeiding behoort te bevorder. 

 

3.9.2 Hantering van ŉ impasse tydens bemiddeling 

 

Wanneer ŉ impasse tydens bemiddeling ontstaan, hou dit verband met situasies 

waar ouers gewoonweg nie in staat is om effektief te kan voortgaan tydens 

bemiddeling nie. Die volgende alternatiewe strategieë kan benut word om hierdie 
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skaakmat posisies te verander (Benjamin, 2004:252-254; FAMAC, 

2007:kursusaantekeninge; Roseby en Johnston in Pruett & Johnston, 2004:95-

110). 

  Beweeg terug na die inhoudelike van die oorspronklike vorm wat voltooi is, 

ondersoek en herbevestig die wederkerige onderneming van albei ouers om 

deur middel van bemiddeling oplossings te vind. 

  Definieer en bespreek die dispuut indien nodig deur aan elke ouer duidelikheid 

te bied en te vra wat die belangrikste rede of probleem is wat in die weg van ŉ 

oplossing staan. 

  Identifiseer die behoeftes van elke ouer deur middel van ŉ vraag: ―Wat is nodig 

om te gebeur? Wat moet die ander ouer spesifiek aanvaar om ŉ ooreenkoms te 

bereik?‖. 

  Moedig ŉ dinkskrum en die eksplorering van nuwe moontlikhede aan omdat ŉ 

impasse selde slegs oor een dispuut gaan. Dit is dikwels meer kompleks, wat 

dit nodig maak om na die opset as geheel op ŉ ander manier en vanuit ŉ ander 

konteks te kyk. Gebruikmaking van ŉ visuele hulpmiddel soos ŉ bord in die 

kantoor waarop die verskillende moontlikhede neergeskryf kan word, bied aan 

die ouers inhoudelik ŉ raamwerk waarop gekonsentreer behoort te word. 

  Eksploreer die konsep ―regverdigheid‖ en wat dit vir elk beteken sodat 

vasgestel kan word watter aspek van die bespreking nie regverdig is nie. 

  Identifiseer vrese sodat dit bespreek kan word. 

 Poog om te verhinder dat die ouers geblokkeer raak ten opsigte van   

terminologie of waargenome beginsels. 

  Die bespreking van ŉ spesifieke aspek behoort soms tydelik as minder 

belangrik hanteer te word, om later weer daarna terug te keer. 

  Indien emosionele kwessies oplossings verhinder, mag dit help om die ouers na 

ŉ raadgewer of terapeut te verwys om hul intense emosies te verminder. 

Afhangende van die aard van die impasse, kan die ouers of hul kinders verwys 

word na ŉ spelterapeut of sielkundige (Benjamin, 2004:268). 

  Moedig korttermyn eksperimente aan om kwessies aan te spreek. Bied dus 

geleenthede vir die ouers om hul besluit op ‘n praktiese manier te implementeer 

voordat dit in ŉ ooreenkoms vervat word. 
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  Indien ŉ impasse oor die kinders ontstaan, kan die kinders tydens bemiddeling 

betrek word. 

  Alhoewel dit groter struikelblokke kan veroorsaak, kan dit oorweeg word om 

elke ouer individueel by ‘n konsultasie te betrek. 

  Elke ouer mag die mening huldig dat net hy toegewings maak. Die bemiddelaar 

kan fokus op die toegewings wat deur beide gemaak is. 

 Indien ŉ ouer rigied oorkom vanweë professionele advies wat ingewin is, of 

waar persepsies van wat regverdig is, groot verskille toon, kan aangetoon word 

     dat met 'n hofbeslissing die moontlikheid bestaan dat een ouer ontevrede kan      

     wees met die uitslag. 

  Indien prokureurs konflikterende advies gee, kan dit help om beide prokureurs 

na ŉ bemiddelingsonderhoud te nooi. 

 Wees as bemiddelaar eerlik tydens die bespreking van die impasse en die rede 

daarvoor. 

 ŉ Pragmatiese opmerking is soms nodig soos: ―Sommige kwessies kan nie 

rasioneel opgelos word nie; daar sal basies ŉ besluit geneem moet word ten 

einde vorentoe te beweeg‖. 

  Bemiddelaars moet hul persoonlike prosesse ondersoek deur te vra: ―Wat is my 

opinie? Met wie stem ek die meeste of minste saam? Hoekom?‖ 

 Erken ouers se vrese, en die probleme wat hulle moet oorbrug en herinner hulle 

aan dit wat reeds bereik is. 

  ŉ Opsomming van dit waaroor reeds ooreengestem is teenoor die formulering 

van alternatiewe vir dit waaroor die ouers verskil, kan waardevol wees. 

  Verwysing na ŉ ander bemiddelaar is soms ŉ moontlikheid.  

 Herinner die ouers aan die finansiële kostefaktor en die emosionele impak van 

die alternatief van bemiddeling. Elke ouer behoort by sy regsverteenwoordiger 

te verneem of ŉ waarborg bekom kan word oor ŉ verwagte suksesvolle 

uitkoms, wat die regskostes vir beide ouers sal beloop en watter ander, indien 

enige, oorwegings relevant vir ŉ verhoor sal wees. Die rede hiervoor is dat die 

omstandighede of kwessie(s) tydens verhoor beslis sal word deur die regter 
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aan wie die ouers nie bekend is nie of wat nie oor die hulpbronne beskik om die 

aspek in diepte te ondersoek nie. 

 Soms kan die oorweging van ŉ ouer of die bemiddelaar om die bemiddeling te 

termineer juis die ouers aanmoedig om ŉ impasse te oorkom. Die bemiddelaar 

kan egter ook die kwessies vernou waaroor op verhoor gegaan wil word en die 

vyandigheid minimaliseer deur ŉ samevatting van die posisie en kwessies op te 

stel in ŉ memorandum oor dit waaroor wel ooreengekom is. 

 

Die belangrikheid van teorie word beklemtoon wanneer ŉ impasse ontstaan en 

Benjamin (2004:254-255) bepleit ŉ funksionele teorie wat ŉ meer volledige siening 

bied en stel dit soos volg: “A functional theory provides a more comprehensive field 

of vision that encompasses both the apparent and the less obvious tensions 

present in most disputes and untethers a practitioner from over investment in any 

particular theoretical model.” Hieruit word afgelei dat elke ouerpaar wat vir 

bemiddeling beskikbaar is, geïndividualiseer moet word en dat 'n bepaalde teorie, 

model of program nie vir almal geskik sal wees nie. Benjamin (2004:256) is dus 

van mening dat teoretiese konsepte moet terugstaan vir oorweging van verskeie 

strategieë en tegnieke om ŉ impasse te bestuur. Tegnieke en vaardighede wat 

volgens Benjamin (2004:265-269) vir hierdie doel aangewend kan word is die 

volgende: 

 Strategiese empatie verwys na die vermoë om aan ŉ ouer dit wat gehoor is, oor 

te dra. Daarvoor is effektiewe luistervaardighede nodig. Die bemiddelaar kan 

byvoorbeeld sê: ―Ek wil net seker maak ek verstaan jou reg…‖. 

 Die struktuur van die bemiddelingsproses kan hersien word. 

 Afsonderlike gesprekke kan met die ouers gevoer word.  

 Die strategiese gebruik van tyd is noodsaaklik omdat juis in hofgesetelde bemid- 

delingsprogramme aangetoon is dat om ouers te ―dwing‖ om binne ŉ sekere 

tydperk ŉ ooreenkoms te bereik, nie wenslik is vir gesonde mede-ouerskap nie. 

'n Stadiger tempo is vir probleemoplossing dikwels beter. 

 Kundiges en ander metodes kan gebruik word om konflik te bestuur, 

byvoorbeeld fasilitering. Benjamin (2004:269) waarsku egter dat die rol van die 

bemiddelaar in die fasilitering van ŉ oplossing wanneer ŉ impasse bereik word, 
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verander na dié van ŉ fasiliteerder of arbiter wat ŉ uitspraak oor die kwessie 

moet maak. Dit mag dan moeilik wees om weer terug te keer na die 

bemiddelaarsrol en een ouer kon in die besluitneming aanstoot geneem het. 

Volgens Stahl (1994:5) behoort ŉ evaluasie gedoen te word oor die kwessie in 

dispuut: “When an impasse has been reached in mediation efforts or when 

chaotic family conditions exist, an evaluation is necessary to help sort out the 

many issues facing the family”.  

 

Impasses kan ook ontstaan nadat bemiddeling gestaak is omdat ouers nie ŉ 

ooreenkoms kon bereik nie en daar met sekere kwessies op verhoor gegaan moes 

word en litigasie dus as ŉ laaste uitweg beskou word. Die bindingsteorie as 

teoretiese benadering van hierdie studie bied aan die bemiddelaar die geleentheid 

om te bepaal of onvoltooidhede uit die ouer se verlede verantwoordelik is dat hulle 

nie tot ‗n vergelyk kon kom nie en dat die impasse wat aangespreek behoort te 

word in individuele sessies moet plaasvind of om die ouer te verwys vir terapie. 

 

3.9.3 Hantering van ongelykhede of ŉ magswanbalans tydens bemiddeling 

 

ŉ Magswanbalans kan tydens bemiddeling ontstaan of ontwikkel indien een ouer 

voordeel trek tot nadeel van die ander (Kelly, 1995:87). Volgens Haynes (in 

FAMAC, 2007:kursusaantekeninge) kan mag gedefinieer word as die vermoë om 

hulpbronne, of toegang daartoe, te beheer. Alhoewel mag en beheer tussen 

geskeide of vervreemde ouers ‗n rol kan speel, bestaan daar geen universele 

werkswyses wat tydens  gesinsbemiddeling toegepas kan word nie. Mag is opsig 

self nie staties nie, maar vloeibaar en wisselend ten opsigte van verskillende 

kwessies en verskille wat tydens onderhoude en die gesinsbemiddelingsproses oor 

die geheel bespreek word (Kelly, 1995:87). Volgens Kelly (1995:88) kan 

intervensies om mag te balanseer die onderhandelingsveld slegs tydelik verander.  

 

Alhoewel die bemiddelaar doelbewus streef na onpartydigheid, bewerkstellig hy 

eerder balans in die onderhandelinge deur ‗n ouer wat ŉ ander domineer, te 

beperk of die swakker ouer te bemagtig (Benjamin, 2004:265-269; FAMAC, 
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2007:kursusaantekeninge). ŉ Magswanbalans word insiggewend soos volg deur 

Kelly (1995:87) beskryf: “Power is not a characteristic of a person, exercised in a 

vacuum, but is instead an attribute of a relationship. Within the mediation context, 

power can be defined as the ability of a person in a relationship to influence or 

modify an outcome. Power is the measure of the degree to which one can get 

one‟s needs or goals satisfied.” Hieruit blyk dit dat mag tydens gesinsbemiddeling 

met die fokus op verhoudings en verhoudingsdinamika juis so hanteer sal word dat 

dit tot voordeel van al die betrokkenes aangewend word. ŉ Bemiddelaar wat ŉ 

suiwer onpartydige rol handhaaf tydens bemiddeling kan die huwelik in die 

egskeiding herhaal of repliseer en dit kan onregverdig wees teenoor die swakker 

ouer (FAMAC, 2007:kursusaantekeninge; Lang, 2004:214). Mag is selde slegs in 

een ouer gevestig omdat elkeen in verskillende areas van die verhouding waarin 

dit gesetel is, daarvan gebruik maak. Oor die algemeen het mans meer beheer oor 

die finansies van ŉ gesin terwyl vroue meer mag het oor die verhoudings (Lang, 

2004:214). Die bemiddelaar behoort slegs tussenbeide te tree om mag te 

balanseer indien die moontlikheid van ŉ regverdige ooreenkoms gestrem word 

deur die magswanbalans (FAMAC, 2007:kursusaantekeninge; Lang, 2004:209). 

Mag is dus nie nét ŉ abstrakte konsep nie, is ook nie oordraagbaar nie en sal dus 

nie noodwendig na ander areas oorgedra kan word nie (FAMAC, 

2007:kursusaantekeninge; Kelly, 1995:87). Hieruit word afgelei dat negatiewe mag 

aangespreek moet word. Dit is ook belangrik dat ouers se sterktes wat ook as mag  

geïnterpreteer kan word spesifiek in ag geneem en aangewend moet word in die 

beste belang van die kind. 

 

Positiewe selfwaarde stel ouers in staat om te glo in die geldigheid daarvan om hul 

eie behoeftes uit te spreek, in teenstelling met ŉ swak selfwaarde wat die ouer 

daarvan kan weerhou om vrae te vra, of vraagstelling laat vermy, vanweë 

gevoelens van vreesagtigheid of onsekerheid, of waar moontlik skuldgevoelens 

ervaar word en magteloosheid dus mag voorkom (Kelly, 1995:91; Lang, 2004:212). 

Die gevolg hiervan kan wees dat dit wat regtens syne is, nie aandag geniet nie en 

die bemiddelaar behoort bewustelik bedag te wees op stilswye en wat die rede 

daarvoor is. Deur te vra of die ouers in die toekoms steeds sal voel dat hierdie ŉ 
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regverdige ooreenkoms was en dat daar gepoog is om ŉ ooreenkoms te bereik wat 

deur albei die ouers én hul prokureurs as regverdig beskou sal word, bring 

normaalweg sekerheid (Kelly, 1995:92). 'n Onvermoë om te kommunikeer kan in 

hierdie opsig ŉ magswanbalans meebring wat ook doelbewus deur die 

bemiddelaar ondervang kan word deur vir die ander ouer te vra wat hy sal wil 

byvoeg (Kelly, 1995:92).  

 

Uit bogenoemde blyk dit dat die bemiddelaar beperkinge van 'n ouer doelbewus 

moet aanspreek of fasiliteer deur middel van komplimentering of aanmoediging om 

'n mening uit te spreek, realiteitstoetsing of deurentyd op verskillende aspekte te 

fokus in ŉ poging om mag te balanseer en ŉ regverdige ooreenkoms te bereik. Die 

sterkteperspektief as teoretiese benadering met die fokus op sterktes en 

veerkragtigheid en ook die konsep van bewustheid en verhoogde selfwaarde van 

die gestaltperspektief as metodologiese vertrekpunt behoort vir die bemiddelaar in 

staat te stel om hierdie behoeftes aan te spreek.  

 

Raven en French (in FAMAC, 2007:kursusaantekeninge) identifiseer die volgende 

ses areas van sosiale mag: 

 Mag ten opsigte van inligting kan onbewustelik ontstaan deurdat die ouer wat 

oor meer inligting beskik, geneig is om meer mag te hê. Die versameling en 

mededeling daarvan, wat deur middel van oorredende kommunikasie kan 

plaasvind, kan die ander ouer ontmagtig. 

 Mag ten opsigte van die kinders of die bemiddelaar: “In a divorcing family 

the children become the key referent force in the negotiation. The mediator can 

also become an important referent to both parents who desire to maintain a 

good relationship with the expert. These two referents (children, mediator) can 

be used to help the couple focus on mutual outcomes that meet the 

needs/approval of the referent groups as well as of the parents” (FAMAC, 

2007:kursusaantekeninge). 

 Mag kan verkry word binne ŉ rol, wat impliseer dat die bemiddelaar die rolle 

moet erken en nie onnodig uitdaag nie, die proses moet benut of persepsies 

oor die rolle moet verander. ŉ Voorbeeld van rolversterking is dat die moeder 
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met egskeiding meer mag bekom oor finansiële kwessies, terwyl die vader se 

verhoudingsrol met die kind aandag kan geniet. Hieruit blyk dit dat die 

veranderde rolle uitdagings bied en sinvol tydens die bemiddelingsproses 

gefasiliteer kan word. 

 Deskundige mag ontstaan indien een ouer meer van ŉ deskundige is in ŉ area 

wat tydens die bemiddelingsproses aangewend word en daarom behoort die 

deskundigheid verdeel en die mag gebalanseer te word. Vir Kelly (1995:93) is 

dit ŉ moontlikheid om die ander ouer se gebrek aan kennis te verlig en 

aanvaarbaar te maak deur die deskundige ouer te beperk wat gewoond is om 

sy superieure kennis te gebruik om uitkomste te beheer. 

 Dwang word gedefinieer as ŉ dreigement om uit te voer en op te tree en 

beloning as ŉ belofte of 'n onderneming om ŉ guns te bewys. Indien ŉ ouer ŉ 

dreigement of ŉ belofte maak, moet die bemiddelaar die geldigheid en egtheid 

daarvan bepaal en Kelly (1995:91) stel voor dat die bemiddelaar die gedrag of 

woorde moet onderbreek, benoem en bespreek omrede dit die fundamentele 

beginsel van bemiddeling, te wete veiligheid, ondermyn. 

 Mag van die magtelose word dikwels gebruik deurdat een ouer ―aangeleerde 

magteloosheid‖ as manipulasie aanwend om mag te verkry. Hulpverlening aan 

die magtelose kan wel tot passiwiteit of ―kinderlike‖ gedrag by dié ouer lei. Dit is 

dus nodig dat die bemiddelaar bepaal of die mag strategies aangewend word 

en, indien wel, ŉ strategie vir die balansering daarvan te ontwikkel.  

 

Navorsinsgegewens van Haynes (in FAMAC, 2007:kursusaantekeninge) verwys 

na die volgende vier indikatore van ŉ magswanbalans wat vir die bemiddelaar 

waardevolle inligting bied: 

 Eerstens is dit nodig dat die bemiddelaar moet vasstel of daar ongemak met 

mag bestaan soos dat vrees vir die ander of vermyding van konflik die oorsaak 

kan wees. Dit is dus nodig dat kennis geneem moet word van die rol van mag: 

Wie akkommodeer vir wie, en om watter rede?. 

 Tweedens geld dieselfde vir die patrone van interaksie en wie die patrone 

identifiseer, asook wie oor die vermoë beskik om akkuraat te bepaal watter 

aspek aangespreek behoort te word met die reaksie se gevolg. Strategieë deur 
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die bemiddelaar om hiermee te handel is om met die ondergeskikte ouer te 

identifiseer, die bespreking van ŉ kwessie te verbied, die kommunikasieproses 

te beheer en gedragsveranderinge vir die swakker ouer aan te moedig. 

 Derdens dui vermoëns om die probleem te definieer op beheer van die situasie 

in die nastrewing van die oplossing. Dit toon vir die bemiddelaar die uitoefening 

van beheer aan, naamlik dat slegs een van die ouers oor dié vorm van mag 

beskik. Indien beide ouers nie betrokke is tydens die probleem se formulering 

nie, sal die oplossing eensydig wees. 

 Vierdens kan die onderwerp of tema van konflik op ŉ magswanbalans dui 

deurdat ŉ ouer klein verskille as konflik kan definieer of werklike konflikte as 

klein verskille, om sodoende die uitkoms daarvan te beheer 

 

Ongeag watter metode van bemiddeling gevolg word, ongelykhede of ŉ 

magswanbalans kan tussen ouers ontstaan en Sauber et al. (1995:292) beweer 

dat dit ooreenkomste meebring wat onregverdig is teenoor die swakker party.   

Intervensies deur die bemiddelaar om die magswanbalans aan te spreek, is in 

hoofsaak om die onderhandelingsveld tydelik te balanseer (Kelly, 1995:88). Die 

bemiddelaar behoort op so ŉ wyse met mag te handel dat die unieke verhouding 

tussen die ouers en die aard van die konflik in ag geneem word (Lang, 2004:219). 

Mag kan juis die motivering vir samewerking voorsien en die moontlikhede vir 

ooreenkomste wat beskikbaar is, verbreed (Lang, 2004:222). Daar kan aanvaar 

word dat elke ouer in ‗n bepaalde situasie oor sterktes beskik wat in die beste 

belang van die kind aangewend behoort te word, al sou dit beteken dat een ouer in 

ŉ spesifieke opsig of situasie oor meer mag beskik.  

 
3.10  DIE PROFIEL VAN DIE GESINSBEMIDDELAAR MET EGSKEIDING    

 

Gesinsbemiddeling word beskou as ŉ professionele diens aan ouers met 

egskeiding. Verskeie skrywers soos Schoffer (2005), Irving en Benjamin (2002), 

Kelly (1995) en Lang (2004) beskryf verwagtinge en eise wat gestel word aan ŉ 

bemiddelaar, en ook sekere karaktereienskappe waaraan hy moet voldoen. Daar 

word vervolgens spesifiek gefokus op die verwagtinge, na aanleiding van die 
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vertolking van verskillende rolle of ŉ kombinasie van rolle van die 

gesinsbemiddelaar met egskeiding (Irving & Benjamin, 2002:38-39).  

 

Die rol van opvoeder is ŉ probleemoplossende werkwyse om vaardighede te 

verbeter (Irving & Benjamin, 2002:25). Dieselfde outeurs noem dat die 

bemiddelaar, tesame met die onderskeie prokureurs, die ouers kan begelei om 

ingeligte besluite te neem. Ouers het soms ekstreme sieninge oor byvoorbeeld hul 

ouerskap en lewenstyl wat tydens bemiddeling geëksploreer behoort te word. 

Bemiddelaars behoort oor ŉ grondige kennis te beskik deur middel van opleiding, 

navorsing en praktykervaring, rakende die emosionele, regs-, ekonomiese en 

sosiale aspekte van egskeiding, asook oor die impak van destruktiewe konflik op 

sowel ouers as hul kinders (FAMAC, 2007:kursusaantekeninge). Daarbenewens 

kan ŉ kennisraamwerk oor byvoorbeeld kinderontwikkeling, ontwikkelingstadia, die 

kind se normale behoeftes en vaardighede wat hy veronderstel is om oor te beskik, 

gesinsgeweld, kindermishandeling en -verwaarlosing bekom word (FAMAC, 

2007:kursusaantekeninge; Schoffer, 2005:325).  

 

Die bemiddelaar tree as opvoeder op deur aan die ouers inligting te gee oor 

moontlike maniere waarop hul kind die verskille tussen die ouers en ook 

toekomstige kwessies sal hanteer (Kelly, 1995:90). Verder is inligting oor die 

ontwikkelingsbehoeftes van die kind, ouderdomstoepaslike take en vaardighede 

waardevol omdat ouers deur ingelig te wees sal weet wat om van die kind te 

verwag en hoe om dit te hanteer. Ouers kan die kind se aanpassingsprobleme 

minimaliseer indien hulle konsekwent is in hul dissiplinering en daaglikse skedule. 

Die grootste probleem is egter nie die verskille tussen die ouers nie, maar hoe die 

kind vasgevang word tussen die ouers wat die verskille vergroot (Baker-Johnson et 

al. 1984:26). Die waarde daarvan behoort ondersoek te word indien die 

bemiddelaar in sy rol as opvoeder, binne die sisteemteorie as metateorie en 

bindingsteorie as teoretiese raamwerk, positiewe bindingsgedrag en 

bindingsaktiwiteite aan ouers voorhou tydens gesinsbemiddeling. 
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Indien die opsies van die ooreenkoms nie in die beste belang van die kind blyk te 

wees nie, gebruik die bemiddelaar sy deskundigheid om die rol van advokaat te 

vertolk (Irving & Benjamin, 2002:25). Die bemiddelaar is in sy rol as advokaat nie 

ten volle onpartydig nie aangesien hy ŉ spesifieke voorkeur wat in die beste belang 

van die kind is, voorstaan. Irving en Benjamin (2002:107) wat voorstanders van 

gesamentlike ouerskap is sal, indien ouers steeds sorg aan een ouer voorstaan, 

ouers se wense respekteer, met die wete dat hulle ŉ ingeligte besluit neem, nie 

gegrond op irrasionele vrese, wraaksug of selfs onkunde nie. In die rol as advokaat 

daag die bemiddelaar vooropgestelde idees en stereotipes uit (Irving & Benjamin, 

2002:39). ŉ Streng onpartydige posisie in enige van die rolle, soos deur generiese 

modelle voorgestel, sal die rol as advokaat vir die kind ondermyn (Irving & 

Benjamin, 2002:35). Die waarde van die insluiting van die kind en die invloed 

daarvan op die bemiddelaar se rol as advokaat behoort tydens  gesinsbemiddeling 

ondersoek te word. 

 

Die bemiddelaar se rol as fasiliteerder is belangrik omdat hy bewus moet wees 

van wat hy as regverdig onder die omstandighede beskou (Irving en Benjamin, 

2002:27). Die rol as fasiliteerder bevorder oop en duidelike kommunikasie (Irving & 

Benjamin, 2002:35). Dit behoort ondersoek te word of die bemiddelaar se rol as 

fasiliteerder tydens gesinsbemiddeling hom in staat stel om situasies en kwessies 

te fasiliteer wat nodig mag wees om die mede-ouerskapsverhouding, die ouer-

kind-verhouding en ook die kwaliteit van ouerskap te bevorder. 

 

Die bemiddelaar se rol as terapeut vereis dat intervensietegnieke benut word 

soos konfrontasie, herstrukturering, voorstelling van opsies en die bied van 

alternatiewe. Dit sluit ook die rol as ondersteuner in ten einde ouers behulpsaam te 

wees deur die trauma van vervreemding en egskeiding. Die bemiddelaar kan in sy 

rol as terapeut disfunksionele patrone blokkeer (Irving & Benjamin, 2002:39). Dit 

blyk dat van die bemiddelaar verwag word om die rol as terapeut te vervul deur die 

toepassing van terapeutiese intervensietegnieke en die waarde daarvan tydens 

gesinsbemiddeling behoort ondersoek te word.  
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Die bemiddelaar moet in sy rol as deskundige inligting kan voorsien wat 

disfunksionele patrone kan identifiseer en moet op ŉ effektiewe manier 

tussenbeide kan tree sodat bemiddeling kan voortgaan (Irving & Benjamin, 

2002:34). Daarvoor moet die bemiddelaar die prosesse van interaksie kan 

raaksien asook bewustelik kan fokus op struikelblokke in die weg van 

kommunikasie en samewerking en dit behoort tydens gesinsbemiddeling 

ondersoek te word. 

 

Om die rolle van 'n bemiddelaar te vervul behoort hy bewus te wees van sy eie 

vooroordele en ongetoetste psige. So kan ŉ deskundige wat self ŉ vaderfiguur as 

kind deur die dood of egskeiding verloor het, die vaderrol as onbelangrik beskou 

en dit dus nie met egskeiding aanmoedig nie. Die teenoorgestelde kan ook gebeur, 

naamlik dat die bemiddelaar vanuit dieselfde omstandighede, die vader se 

betrokkenheid na egskeiding oorbeklemtoon en sodoende sy substansiële 

tekortkominge ignoreer (Kelly, 1997:384). Dus behoort die bemiddelaar sy 

persoonlike verwysingsraamwerk te ken, byvoorbeeld die invloed van verliese wat 

ervaar is, aanpassing by veranderinge, moontlike oordrag, sy bindingstyl, innerlike 

werkmodel en gesinsorganisasie. Lang (2004:218) beskryf die paradigmatiese 

perspektief van die bemiddelaar soos volg: “Mediators achieve excellence in 

practice by first identifying and then making intentional use of their beliefs to guide 

their interpretation of and response to, the events and circumstances that unfold 

within a mediation.” Dit word ook deur Irving en Benjamin (2002:347) beklemtoon 

dat verskillende bemiddelaars op verskillende wyses opereer. Die bemiddelaar se 

unieke werkswyse word deur Cooley (in Milne et al. 2004:19) soos volg beskryf: 

“Let us develop our own paradigm and not let the paradigms of any other 

profession, be it law, psychology or any other discipline, determine who we are and 

how we practice.” Die bemiddelaar behoort dus oor selfkennis te beskik en eerlik te 

wees oor die paradigmatiese perspektief waaruit hy werk. 
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3.11  DIE INSLUITING VAN DIE KIND TYDENS GESINSBEMIDDELING 
 

Die kind was in die verlede hoofsaaklik uitgesluit tydens die bemiddelingsproses 

om tyd en koste te bespaar en om hom nie verantwoordelik te hou vir besluite wat 

geneem is nie (Trinder et al. 2006:100). Die kind is ook uitgesluit ten einde ŉ 

lojaliteitskonflik te vermy, hulle nie onder druk te plaas of vir hulle te veel mag te 

gee nie (Irving & Benjamin, 2002:360). Die oorweging om die kind in te sluit in 

bemiddeling sentreer rondom die potensiële waarde van die inligting vir hom, die 

uiteindelike voordeel daarvan vir hom, die ouers se vermoë om met hom te praat 

en na hom te luister, met inagneming van hul gemoedstoestand en aard van 

konflik (Sanchez & Kibler-Sanchez, 2004:560). Saposnek (1991:331-332) stel die 

insluiting van die kind tydens bemiddeling soos volg: "... including children in the 

mediation process... gives them a voice, it gives them rights, it gives them status, 

and mostly it gives them a forum of asserting their persona and individual power. 

...their opinions are valid and valued, that they are esteemed as important persons 

along with their parents in the process of decision making, and that what they say 

will have a bearing upon and may influence the final decisions that are to be made" 

Sanchez en Kibler-Sanchez (2004:559) huldig die mening dat indien daar met 

egskeiding met die kinders onderhoude gevoer word, die ouers begelei kan word 

om meer ingeligte asook kind-sensitiewe en kindgefokusde besluite te neem. Vir 

Irving en Benjamin (2002:360) is die belangrikste voordele van die insluiting van 

die kind tydens bemiddeling om ouers se gedrag rakende konflikhantering te 

verander, blaam tussen ouers te laat afneem en kinders die geleentheid te gee om 

te praat en na geluister te word. Dit is dus duidelik dat die stem van die kind 

gehoor moet word tydens bemiddeling en met besluitneming in ag geneem word.  

 

Vanuit die navorsingsgegewens kon geensins duidelikheid bekom word oor hoe of 

wanneer die kind(ers) geassesseer moet word tydens bemiddeling nie. Dit word as 

ŉ leemte beskou dat daar nie in elke individuele geval besluit word wat die paslike 

wyse van insluiting van die kind sal wees nie. Die kind se ouderdom, spesiale 

behoeftes en ook onder andere sy vaardighede waaroor hy beskik word nie in 

berekening gebring om die paslike wyse van insluiting te bepaal nie. Dit blyk dat 
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deskundiges slegs die kollektiewe stem van die kind, soos vanuit vorige navorsing 

beskikbaar is, as voldoende beskou word om die kind se stem te hoor (Warshak, 

2003:377). Dit is dus 'n leemte dat daar net van en oor die kind gepraat word, maar 

nie met hom nie en behoort metodes om na die stem van die kind te luister, 

ondersoek te word. 

 

Volgens artikels 10 en 31(1)(a) van Wet 38 van 2005 het die kind die reg om 

ingesluit te word in enige saak waar besluite oor hom geneem moet word. Vir die 

doeleindes van hierdie studie behoort verskillende moontlikhede oorweeg te word 

om alle kinders onder die ouderdom van agtien jaar se wense en sieninge in ag te 

neem. Die verkenning van metodes waarvolgens die stem van die kind gehoor kan 

word tydens gesinsbemiddeling sal in Hoofstuk 4 breedvoerig bespreek word.  

 

3.12  SAMEVATTING 

 

Vanuit die literatuurstudie oor die teoretiese raamwerk vir bemiddeling, met 

spesifieke verwysing na gesinsbemiddeling, blyk dit dat die doel behoort te wees 

om ouers in staat te stel om hul verantwoordelikhede en pligte ten opsigte van die 

sorg van en kontak met hul kind te deel ten einde die kind sinvol in aparte huise op 

te voed. Die destruktiewe impak van konflik op die kind en ook die belangrikheid 

van ŉ gesonde ouer-kind-verhouding noodsaak dat ouers ondersteun moet word 

om hul konflik te hanteer. Die trauma wat egskeiding dikwels vir die ouers 

meebring maak dit vir hulle moeilik om mede-ouerskap op so ‗n wyse te beoefen 

dat hul verhouding spreek van respek, samewerking en wedersydse 

ondersteuning. Indien ouers egter ŉ nuwe werksverhouding kan ontwikkel en 

huwelikskwessies van ouerskapskwessies skei, word die mees sinvolle 

ooreenkomste bereik. Ongelukkig is nie alle gesinne geskik vir bemiddeling nie en 

vereis deelname aan bemiddeling dat ouers daartoe gemotiveerd moet wees en in 

staat moet wees tot produktiewe onderhandelinge.  

 

Dit blyk duidelik dat terapeutiese intervensietegnieke noodsaaklik is om ouers in 

staat te stel om 'n egskeiding nie as 'n destruktiewe langtermyn gebeurtenis te 
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beleef nie, maar om positief te groei, selfinsig te ontwikkel en selftevredenheid te 

verhoog en sodoende 'n nuwe lewe na egskeiding te vind. Verskeie vaardighede 

en tegnieke kan aangewend word om tydens gesinsbemiddeling ouers te begelei 

tot 'n sinvolle mede-ouerskapsverhouding. Die praktykbeginsels van 

gesinsbemiddeling sluit ook aan by die beste belang van die kind-standaard en 

onpartydigheid in sy absolute vorm kan nie die kind se beste belang bevorder nie. 

Dit verskil dus van generiese bemiddelingsmodelle wat onpartydigheid as vereiste 

stel. Ook selfbeskikking word binne die raamwerk van gesinsbemiddeling nie ten 

volle aangewend nie om sodoende sorg te dra dat die beste belang van die kind 

deurentyd van kardinale en deurslaggewende belang sal wees. Ooreenkomste 

tussen generiese modelle van bemiddeling en gesinsbemiddeling kan wel gevind 

word in die beginsels: vertroulikheid, volle openbaarmaking, regverdigheid en 

gelykheid, en die veiligheid en sekuriteit van al die betrokkenes.  

 

Volgens die TFM model vind gesinsbemiddeling in vyf fases plaas en kan daar 

tussen fases beweeg word. Om na die stem van die kind te luister en die kind by 

gesinsbemiddeling in te sluit vorm nie 'n integrale deel van die TFM model nie. 

Indien daar na die stem van die kind geluister word in bemiddeling behoort besluite 

geneem word wat spesifiek gerig is op die inagneming van sy 

ontwikkelingsbehoeftes en vaardighede, temperament, verhouding met ouers, 

broers en susters. Die insluiting van die kind blyk die konflik tussen ouers te 

verminder en word voortgesette konflik as destruktief vir die kind se aanpassing 

beskou. Daarom behoort metodes ondersoek te word om die kind in te sluit tydens 

bemiddeling. 

 

Sleutelaksies tydens bemiddeling is die bevordering van samewerking tussen 

ouers, hantering van 'n impasse en 'n magswanbalans en ook die inagneming van 

die impak van woorde. Die profiel van die bemiddelaar tydens gesinsbemiddeling 

vereis dat hy die rol van opvoeder, advokaat, fasiliteerder, terapeut en deskundige 

behoort te kan vertolk. Dit vereis nie net van die bemiddelaar kennis oor regs- en 

geesteswetenskaplike aspekte nie, maar ook eerlikheid oor sy ongetoetsde psige 

en paradigmatiese perspektief. 
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In Hoofstuk 3, as deel van Fase 2 van intervensienavorsing, is gesinsbemiddeling 

binne die konteks van die paradigmatiese perspektief verken. In Hoofstuk 4 word 

die metodes verken waarvolgens die stem van kinders tussen die ouderdomme 

van 0 tot 18 jaar tydens gesinsbemiddeling gehoor kan word. 
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HOOFSTUK  4 

DIE INSLUITING VAN DIE KIND TYDENS 

GESINSBEMIDDELING 

FASE 2: INLIGTINGINSAMELING EN- SINTESE 

4.1  INLEIDING 

Die tweede prosedure-element wat verken is deur die benutting van bestaande 

inligtingsbronne, bestudering van natuurlike voorbeelde en identifisering van 

funksionele elemente van suksesvolle modelle, is die moontlike wyses waarop die 

insluiting van die kind tydens gesinsbemiddeling kan geskied. Reeds in 1994 

beklemtoon Kelly (1994:121) dat daar bewustelik na die stem van die kind geluister 

moet word voor enige besluitneming rakende die kind geneem word, omdat ouers 

dikwels as gevolg van eensydigheid verkeerde besluite neem. In die verlede het 

besluite berus op die regte van ouers en het geslagsstereotipes die na-

egskeidingsposisie van die kind bepaal (Warshak, 2003:373). Gedurende die 

twintigste eeu was die oortuiging dat moeders beter in staat is om kinders te 

versorg en daarom meer nodig is as vaders (Gardner, 2002a:93). Dit het 

meegebring dat kinders meestal met egskeiding in hul moeders se sorg geplaas 

was en ongereelde kontak met hul vaders gehad het. Ouers het openlike 

gesprekvoering oor egskeiding met hul kinders vermy en dit kon kinders met 

foutiewe inligting, angs en skuld gelaat het (Warshak, 2003:373).  

 

Ouers behoort oortuig te word dat indien hulle toelaat dat hulle ingelig word oor die 

stem van die kind, en dus na hom luister, dit nie beteken dat die kind die finale 

besluit neem nie, maar wel dat hy 'n stem gegee word in aspekte wat hom raak 

(Warshak, 2003:374). Ouers wat sensitief is vir die behoeftes van hul kinders, sal 

hul behoeftes oorweeg, hul vrese aanspreek, moontlike reaksies van die kind 

antisipeer en sy perspektief in ag neem (Warshak, 2003:374). Kinders voel  
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magteloos as ouers skei en behoort juis aangemoedig te word om voorstelle te 

maak waarna die ouers kan luister (Wallerstein & Blakeslee, 1989:287). Volgens 

Kelly (2001:113) is dit om verskeie redes noodsaaklik om na die stem van die kind 

te luister: ”In listening respectfully to children, being willing to seriously consider 

and integrate their ideas, and helping them feel more empowered at a time of great 

upheaval, anxiety, and change, we may help children cope more effectively with 

the divorce experience." Navorsing deur Cashmore en Parkinson (2008:95-100) 

dui aan dat meeste ouers sowel as hul kinders wat geraak was deur egskeiding, 

van mening was dat dit toepaslik is om die kind in te sluit en sy wense en sieninge 

in ag te neem. Dit lei nie net tot 'n belewenis by die kind dat hy erken word nie, 

maar gee ook aanleiding tot beter uitkomste en besluite. Tog waarsku McIntosh 

(2008:37) dat die insluiting van die kind op 'n sensitiewe en toepaslike wyse moet 

geskied en die potensiaal moet bied om die beste belange van die kind-standaard 

te verseker. Uit bogenoemde blyk dit dat die kind se insluiting op 'n 

verantwoordelike wyse moet geskied. 

 

Die insluiting van die kind tydens bemiddeling behoort dit moontlik te maak dat 

egskeiding deur die oë van die kind gesien word (Whiteman, 2007:11). Indien 

ouers van assesseringsinligting oor die kind van kan kennis neem, behoort hulle in 

staat gestel te word om ingeligte en konstruktiewe besluite te neem en sodoende 

die behoeftes van sowel hul kinders as hulself te bevredig (Sanchez & Kibler-

Sanchez, 2004:555). Dit blyk hieruit dat indien na die stem van die kind geluister 

word, ouers betekenisvolle inligting insake hul kind se wense en sieninge kan 

ontvang wat kan meehelp om insig te ontwikkel asook ouers te begelei rakende 

verskeie aspekte van die kind met egskeiding. Alhoewel dit die ouers is wat skei 

het hul egskeiding ŉ direkte impak op die kind.   

 

Kruk (2005:122) beskou dit as 'n leemte dat die stem van die kind nie voldoende 

met egskeiding gehoor word nie: “Children‟s voices are rarely considered in the 

proceedings that determine their fate, and as researchers have been largely 

unable to obtain data directly from children of divorce, judges are forced to rely on 

adult interpretations of children‟s needs and interests, which vary widely”. In die 



 150 

VSA bepaal die Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation dat 

albei ouers toestemming moet verleen voordat 'n kind in die bemiddelingsproses 

betrek word en dat dit slegs in uitsonderlike omstandighede moet gebeur (Schoffer, 

2005:326). Daarenteen het 'n fundamentele skuif in Australië plaasgevind wat 

spesifiek die behoeftes van kinders probeer bepaal (McIntosh et al. 2008:105). 

Geen ouderdom is vasgestel om die kind te betrek nie en gevolglik het die kind 

jonger as 12 jaar tot op datum min of geen inspraak gehad nie (Cashmore & 

Parkinson, 2008:100). Vanuit die inligting van verskillende navorsers wat op die 

kind se omstandighede met egskeiding fokus, blyk dit dat die afwesigheid van 

meganismes en werkwyses om die kind se stem te hoor met egskeiding, 

internasionaal en in Suid-Afrika, steeds nie realiseer nie en dus as 'n ernstige 

leemte beskou word. 

 

In Suid-Afrika stel Artikel 10 van Wet 38 van 2005 deelname van die kind soos 

volg: "Every child that is of such an age, maturity and stage of development as to 

be able to participate in any matter concerning that child has the right to participate 

in an appropriate way and views expressed by the child must be given due 

consideration.” Artikel 31 van die Wet 38 van 2005 vereis in essensie dat die kind 

se wense en sieninge in ag geneem moet word in besluitneming deur ouers of 

persone wat die verantwoordelikheid en pligte vir die kind dra. Die stem van die 

kind, oftewel, "the voice of the child", moet dus in ag geneem word wanneer 

besluite oor hom geneem word. Géén riglyn word deur Wet 38 van 2005 neergelê 

waarvolgens óf op watter ouderdom hierdie inligting vanaf die kind verkry sal word 

nie of wie dié inligting moet bekom nie. Internasionaal en in Suid-Afrika bly dit 

onduidelik oor hoe om die kind op 'n paslike wyse tydens bemiddeling in te sluit om 

sodoende sy wense en sieninge in ag te kan neem. Uit konsultasies met kundiges 

en praktykervaring het dit duidelik geblyk dat daar in Suid-Afrika groot onkunde 

bestaan oor die toepassing van artikels 10 en 31 (1)(a) van Wet 38 van 2005. 

 

Dit is belangrik om te bepaal of beide ouers 'n bereidwilligheid toon om opreg en 

empaties na die stem van die kind te luister: "The mediator has an obligation to 

obtain verbal agreement from each parent that the child will not be punished or 
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abandoned and that the parent will not resent the child for expressing his or her 

feelings or preferences" (Sanchez & Kibler-Sanchez, 2004:559). Dieselfde outeurs 

stel dit dat die ouers eers geassesseer moet word voordat ŉ kind in ŉ gesamentlike 

onderhoud met ŉ ouer betrek word en kom dit basies daarop neer dat ouers oor 

emosionele volwassenheid moet beskik en die belange van hul kinders eerste 

moet stel. Schoffer (2005:327) daarenteen is van mening dat in gevalle waar ouers 

glad nie kan saamstem nie, die kinders júís in 'n gesamentlike onderhoud betrek 

moet word en die geleentheid gegee moet word om hul gevoelens en gedagtes uit 

te spreek sodat hul wense in ag geneem kan word. Tydens bemiddeling in 'n 

gesinsopset behoort bemiddelaars die gesinsdinamika te assesseer om te bepaal 

watter intervensie of wyse van assessering gebruik behoort te word (Sanchez & 

Kibler-Sanchez, 2004:557).  

 

Om meer duidelikheid te bekom vanuit bestaande navorsing oor die insluiting van 

die kind tydens gesinsbemiddeling, word daar vervolgens gefokus op moontlike 

voordele van insluiting, risiko‘s daarvan asook metodes vir sy insluiting en ten 

slotte die oordra van besluite rakende sy sorg en kontak aan die kind. 

 

4.2  DIE NOODSAAKLIKHEID VIR DIE INSLUITING VAN DIE KIND 

 

Ten einde die noodsaaklikheid vir die insluiting van die kind te ondersoek en vas te 

stel of begrip daarvoor bestaan, is op verskillende navorsers se werk gefokus soos 

onder andere Boshier en Steel-Baker (2007); McIntosh (2008); McIntosh et al. 

(2008); Melton (1999); Sanchez en Kibler-Sanchez (2004); Schoffer (2005); 

Wallerstein (1991a) en Warshak (2003). Hierdie navorsers beskou die insluiting 

van die kind as waardevol tydens egskeidingsbemiddeling. 

 

Resente navorsing deur McIntosh et al. (2008:122) stel dit dat die insluiting van die 

kind lei tot meer sensitiewe en ouderdomstoepaslike besluite waarmee sowel 

ouers as kinders tevrede is. Sanchez en Kibler-Sanchez (2004:556) verwoord die 

voordele van die insluiting van die kind as “… a reduction of negative affect toward 

unpopular decisions, improved understanding, more follow-through, and better 
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outcomes, including improved relationships between the children and adults 

involved in joint decision-making processes”. Vir Melton (1999:939) is die waarde 

daarvan dat die kind beleef dat hy gehoor word en dat hy geken word in 

besluitneming. Kinders is dankbaar vir die geleentheid om 'n stem in die 

egskeidingsproses te kan hê en hul deelname aan bemiddeling het 'n positiewe 

effek op die ouer-kind-verhoudings gehad (Schoffer, 2005:329). Die betrokkenheid 

van die kind in bemiddeling het ŉ positiewe effek op die bemiddelingsproses omdat 

dit die konflik tussen die ouers verminder en die ouer-kind-verhouding positief 

beïnvloed (Irving & Benjamin, 2002:227-228; Sanchez & Kibler-Sanchez, 

2004:557). Die standpunt word deur McIntosh et al. (2008:122) ondersteun en 

uitgebrei: "Beyond meeting of the child rights, their inclusion in this form (child 

inclusive intervention) of divorce mediation was associated with a significant level 

of repair to the parental relationship and to improved emotional availability of 

parents to children and produced developmentally sensitive agreements." Taylor 

(in Shoffer, 2005:330) is van mening dat dit die ouers behulpsaam kan wees om 

insig in die gesin en die realiteit te ontwikkel en die ouers derhalwe begelei kan 

word om ingeligte asook kind-sensitiewe en kindgefokusde besluite te neem 

(Sanchez & Kibler-Sanchez, 2004:559). Indien die kind sy besware kan opper kan 

hy makliker aanpas by die veranderinge wat as gevolg van die egskeiding 

plaasvind (Schwartz, 1994:73). Hierdie sieninge dui daarop dat die insluiting van 

die kind op sowel die ouer-kind-verhouding as die mede-ouerskapsverhouding 'n 

positiewe invloed kan uitoefen. 

 

Soms is ouers meer bereid om te onderhandel in die bemiddelingsproses nadat die 

kind betrek was en kan dit van waarde wees om hom reeds tydens die aanvang 

van die egskeidingsproses te betrek (Baker-Jackson et al. 1984:26). Volgens 

Boshier en Steel-Baker (2007:548) lei die insluiting van die kind tot die erkenning 

van sy reg op basiese waarde en deelname in die samelewing, sy 

ontwikkelingsbehoeftes en die positiewe impak daarvan op sy selfbeeld, sy 

psigologiese funksionering en die ontwikkeling van sy bevoegdheid in terme van 

selfversorging. Volgens Sanchez en Kibler-Sanchez (2004:556) behoort die kind 

om die volgende redes deel te neem aan bemiddeling. 
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 Hy ontvang inligting ten einde die huidige situasie te verstaan en te weet wat die  

toekomstige planne is wat hom spesifiek gaan raak. 

 Hy ontvang herhaalde versekering dat sy ouers ten gunste is van samewerking, 

hom liefhet, kontak met die ander ouer ondersteun en aan hom toestemming 

verleen om die ander ouer lief te hê. 

 Hy is direk betrokke by die opstel van ŉ ouerskapplan.  

 Hy ontvang bevestiging dat besluitneming nie by hom berus nie, maar by sy 

ouers of by die hof.  

 

Sanchez en Kibler-Sanchez (2004:572) beskryf die belangrikheid vir die insluiting 

van die kind tydens bemiddeling soos volg: “There are healing possibilities inherent 

in the mediation process, and these authors believe that to involve the child is to 

embrace what is meant by the word family and provides the parents and the child 

with an opportunity to begin the reorganization of their two unique families in new 

healthier, and happier ways”. Irving en Benjamin (2002:228) is van mening dat 

kinders ten spyte van hul ouderdom, akute waarnemers is van hul gesinslewe en 

heelwat inligting kan verskaf wat nuttig kan wees tydens bemiddeling. Dit blyk dus 

dat die kind tydens die bemiddelingsproses ingesluit behoort te word.  

 

Met spesifieke verwysing na die ouer-kind kommunikasie met egskeiding het 23% 

kinders beweer dat niemand die egskeiding met hulle bespreek het nie en slegs 

5% kinders was ten volle ingelig en aangemoedig om vrae te vra tydens die 

egskeidingsproses (Schoffer, 2005:327). Kinders kla dat hulle uitgesluit en 

geïsoleerd voel en veral ouer kinders het gevoelens van woede en frustrasie 

uitgespreek omdat hulle nie in die saak geken is nie (Sanchez & Kibler-Sanchez, 

2004:558; Schoffer, 2005:327). Dit is van uiterste belang dat die kind weet by wie 

en waar hy gaan bly omdat onsekerheid daaroor angs kan skep (Schwartz, 

1994:77). Saposnek (in Schoffer, 2005:328) is van mening dat sowel die 

bemiddelaar as die ouers na die stem van die kind behoort te luister omrede die 

kind die meeste geaffekteer word deur sy ouers se egskeiding. Vir Stahl (1994:72) 

is dit belangrik om na die stem van die kind te luister omrede elke kind dit nodig het 

om te sê hoe hy voel, sy wense uit te spreek en te beleef dat hy verstaan word. 'n 
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Volgehoue en deurlopende insluiting van die kind word deur Sheehan en Carson 

(2006:415) aanbeveel: "Involving children allows them to continuously contribute to 

outcomes of decisions as they develop". Volgens Schoffer (2005:329) is die 

spesifieke waarde van die insluiting van ŉ kind tydens die bemiddelingsproses, 

indien: 

 ŉ kind 'n voorkeur vir ŉ spesifieke tydskedule herhalend uitgespreek het en dit ŉ 

bron van konflik tussen die ouers is; 

 ŉ kind 'n versoek gerig het om met die bemiddelaar 'n saak te bespreek. 'n 

Voorwaarde is dat die versoek nie 'n gevolg van ouerlike manipulasie moet 

wees nie; 

 ouers nie die destruktiewe effek van hul vyandigheid wil insien nie; en  

 adolessente en hul ontluikende onafhanklikheid daarmee, erken word.  

 

Unieke uitkomste van 'n studie waar die kind tydens bemiddeling ingesluit was, het 

volgens McIntosh et al. (2008:111) die volgende getoon: 

 minder vyandigheid van vaders jeens die gewese egmaat en groter 

betrokkenheid van vaders in die mede-ouerskapsverhouding; 

 groter emosionele beskikbaarheid is deur kinders ervaar in die vader-kind-

verhouding; 

 die behoud van, of selfs 'n verbetering in die moeder-kind-verhouding; 

 'n groter tevredenheid deur sowel ouers as kinders rakende sorg en kontak; en 

 groter stabiliteit rakende sorg en kontakpatrone. 

Uit bogenoemde blyk dit onomwonde dat positiewe effek volg indien die kind 

ingesluit word tydens bemiddeling en sy wense en behoeftes in ag geneem word 

met egskeiding. 

 

Faktore wat die insluiting van die kind regverdig is volgens Irving en Benjamin 

(2002:227) die volgende: 

 Beide ouers stem in tot die insluiting van die kind. 

 Ouers het ŉ impasse bereik oor 'n ouerskapskwessie. 
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 Die kind het die versoek gerig om deel van die proses te wees en mag moontlik 

hierby baat vind. 

 Een van die ouers vind dit onmoontlik of is onwillig om te luister na dit wat die 

ander ouer werklik bedoel of by hom wil tuisbring rakende ŉ aspek van 

eersgenoemde se verhouding met die kinders. 

 Die insluiting van die kind behoort die egskeidingsproses te bevorder. 

 

Dit is volgens Warshak (2003:376) oor die algemeen makliker om die kind se 

insette te bekom indien die ouers se konflik nie te intens is nie, en bly dit belangrik 

om sy angs te verlig en nie te vermeerder nie. Smart, Neale en Wade (2001:156) 

beklemtoon die etiese en praktiese belangrikheid daarvan om na die kind te luister 

en sy standpunte in ag te neem en beklemtoon dat die kind se standpunt nie 

dieselfde is as die van die volwassenes nie. 

 

Dit is dus duidelik dat die positiewe redes vir die insluiting van die kind veral geleë 

is in die ouer-kind-verhouding, die mede-ouerskapsverhouding en op die 

betrokkenes se aanpassing met egskeiding asook dat dit 'n etiese en praktiese 

belang het. Daar is egter risiko faktore wat in ag geneem moet word indien die kind 

ingesluit word tydens gesinsbemiddeling en vervolgens bespreek word. 

 

4.3  RISIKO‟S VERBONDE AAN DIE INSLUITING VAN DIE KIND 

 

Kritiek teen die insluiting van die kind is dat dit as arrogansie beskou word om te 

dink dat ŉ bemiddelaar in ŉ paar kort ure meer te wete sal kan kom oor wat in die 

beste belang van die kind is, as die ouers self (Schoffer, 2005:328). Redes om 

kinders tydens die bemiddelingsproses uit te sluit is volgens Schoffer (2005:328): 

 om onnodige druk op die kind te verlig;  

 lojaliteitskonflikte te vermy; 

 addisionele ingrepe in die kind en sy gesin se lewens te vermy; 

 die moontlikheid te vermy om ouers se gesag te ondermyn; 

 nie kinders wat te jonk of onvolwasse is, te betrek nie; 
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 een of beide ouers, of die kind wat teen insluiting gekant is, se mening te 

respekteer; 

 ŉ geleentheid te vermy waar die kinders hul ouers se konflik of uitbarstings weer 

moet aanskou; 

 ouers wat traagheid toon om verantwoordelikheid vir die kinders te aanvaar, nie 

bloot te stel nie; en 

 indien die bemiddelaar ongemak beleef met die insluiting van ŉ kind. 

 

Bogenoemde redes vereis dus dat die insluiting van die kind tydens  

gesinsbemiddeling hom nie moet benadeel nie en dat dit op 'n paslike wyse moet 

geskied. Redes vir uitsluiting van die kind is volgens Irving en Benjamin 

(2002:227), indien een ouer insluiting weier of indien ŉ aanduiding of rede bestaan 

om te dink dat die kind onlangs aan ŉ trauma in die gesin blootgestel was óf dat ŉ 

koalisie tussen hom en een ouer bestaan; of hy jonger as twee jaar is en dus te 

jonk is om op ŉ betekenisvolle manier sy wense te verbaliseer of deel te neem aan 

bemiddeling. Dit is egter belangrik dat kinders van alle ouderdomme se stem wel 

op een of ander wyse gehoor moet word, selfs dié jonger as twee jaar ten einde 

hul behoeftes in ag te kan neem. Dit behoort op so 'n wyse te geskied dat die kind 

nie benadeel word nie. Onkunde bestaan egter oor hoe om die jong kind se stem 

te hoor en moet metodes verken word om hierdie leemte te vul.  

 

Opponente teen die insluiting van die kind is eerstens van mening dat kinders in 

die middel van die konflik geplaas word en tweedens word die kwaliteit van 

bemiddelaars se opleiding bevraagteken en derdens word betwyfel of alle 

bemiddelaars opgelei is om kinders deur middel van 'n onderhoud te betrek 

(Schoffer, 2005:328). Die mening van McIntosh et al. (2008:107) is dat slegs 

opgeleide bemiddelaars die kind mag betrek. Die insluiting van die kind by die 

bemiddelingsproses vereis gespesialiseerde vaardighede van die bemiddelaar 

(Irving & Benjamin, 2002:228). Dit is dus belangrik dat duidelikheid verkry moet 

word of 'n spesifieke bemiddelaar in staat is om ander werkwyses as slegs 

onderhoudvoering te kan aanwend om alle persoonlikheidstipes en kinders van 

alle ouderdomsgroepe te kan betrek. Om vir die kind die formele geleentheid te 
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gee om in besluite oor sorg deel te neem kan risiko‘s vir sy emosionele welstand 

inhou en beklemtoon Warshak (2003:374) dit soos volg: “If we fail to understand 

the basis for their (children‟s) stated preferences, rather than be enlightened, we 

may be misled. If we delegate too much authority to children, rather than assist 

their coping, we may burden them with an inappropriate degree of power.‖ In 'n 

studie deur Cashmore en Parkinson (2008:95) is aangedui dat kinders nie direk 

gevra wil word wat hul mening is nie omdat dit hulle in 'n moeilike posisie kan plaas 

om tussen twee ouers te kies. Irving en Benjamin (2002:228) verwys spesifiek na 

vraagstelling as tegniek om inligting te bekom en noem dat vrae aan die kind kort 

en duidelik gestel behoort te word, ouderdomstoepaslik geformuleer moet wees en 

dat 'n gevoel van "onder kruisverhoor" te wees, nie mag bestaan nie.  

 

Barratt (in Bruwer & Human, 2007:kursusaantekeninge) waarsku en beklemtoon 

dat dit belangrik is dat meer aandag gegee word aan die kind se deelname aan 

besluitneming en dat prosedurele meganismes in Suid-Afrika waardeur ŉ kind sy 

mening kan lug, onvoldoende is. ŉ Oorsig van sake ten opsigte van sorg en kontak 

in Suid-Afrika toon dat howe in die verlede nie genoegsame aandag aan die 

mening van die kind bestee het nie (Barratt in Bruwer & Human, 

2007:kursusaantekeninge). Dit is egter verblydend dat in Suid-Afrika ingevolge 

Artikels 10 en 31(1)(a) van Wet 38 van 2005, vereis word dat in elke saak wat ŉ 

kind raak, ŉ prosedure wat versoenend en probleemoplossend van aard is, gevolg 

moet word. Hierdie is 'n duidelike verwysing na bemiddeling as alternatiewe 

metode om dispute op te klaar. Verder word dit gestel dat daar aan die kind wat 

van sodanige ouderdom, volwassenheid en ontwikkeling is om te kan deelneem in 

ŉ aangeleentheid wat hom raak, se siening behoorlike oorweging geskenk moet 

word. Hieruit is dit duidelik dat die stem van die kind voortaan in Suid-Afrika gehoor 

behoort te word in enige aangeleentheid wat hom raak. Nietemin bestaan groot 

onkunde en verwarring hoe hierdie reg van die kind in die praktyk uitgevoer kan 

word en spesifiek of dit tydens 'n proses van gesinsbemiddeling kan geskied. 
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Vir die Suid-Afrikaanse konteks was die volgende metodes as moontlikhede 

verken vir die insluiting van die kind tydens gesinsbemiddeling. Die metodes van 

insluiting van die kind word kortliks beskryf.  

 

4.4  METODES VIR DIE INSLUITING VAN DIE KIND TYDENS  

      GESINSBEMIDDELING 

 

Verskillende navorsers soos Blom (2004a); Garon, Donner en Peacock (2000); 

Hobday en Ollier (1998); Hynan (1998; 2003); Irving en Benjamin (2002), Potgieter 

(1995; 2006; 2007) en Schoffer (2005) lewer bydraes ten opsigte van metodes om 

inligting in te samel wat as bruikbaar beskou word vir die insluiting en deelname 

van die kind tydens gesinsbemiddeling. Die waarde van die opleiding ontvang in 

die assesseringstegnieke van die RP model van Potgieter (1995) en tydens 

opvolgkursusse van Potgieter (2006; 2007) bygewoon en hul 

toepassingsmoontlikhede vir benutting tydens gesinsbemiddeling, sal ondersoek 

word. Die mening bestaan dat kinders op verskillende tye en verskeie wyses 

betrek kan word tydens gesinsbemiddeling. Hynan (1998:470) waarsku dat die 

ouer nie teenwoordig behoort te wees met die assessering van die kind nie omrede 

dit sy spontaneïteit kan benadeel en hy stellings mag maak wat die ouer wil hoor. 

Daarenteen beskou Stahl (1994:62) dit as waardevol indien 'n adolessent en sy 

ouer in 'n gesamentlike onderhoud betrek kan word om die interaksie tussen hulle 

te kan waarneem. Shoffer (2005:326) noem drie geleenthede waartydens die kind 

ingesluit kan word: 

 tydens die finale bemiddelingsessie; 

 een of twee keer in ŉ onderhoud saam met die ouers betrek om sy gevoelens 

aan die ouers oor te dra; en 

 in ŉ onderhoud, weg van die ouers en daarna tydens die ouers se sessies oor 

besluitneming. 

Onduidelikheid en onsekerheid bestaan oor die verloop van die bemiddelings-

proses, die genoemde moontlikhede en hoe om dit in die praktyk toe te pas.  
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Die moontlike metodes vir die insluiting van die kind tydens die proses van 

gesinsbemiddeling is verkry uit die literatuurstudie, bywoning van kursusse, 

opleiding en ook praktykervaring. Hierdie metodes is eerstens die sosio-

emosionele assessering van die kind bestaande uit 'n onderhoud met die kind 

en die benutting van projektiewe tegnieke. Die tweede metode behels 'n volledige 

aangepaste vraelys wat rakende elke kind deur beide ouers voltooi word, gevolg 

deur 'n semi-gestruktureerde onderhoud met die ouer. Die derde metode behels 

die interaksionele analise tussen die ouer-en die kind wat impliseer dat die 

ouer-kind-interaksie tussen ouer en kind waargeneem word. Vierdens word die 

kollektiewe stem van die kind deurgaans as ‗n inligtingsbron in berekening 

gebring. Elke metode sal vervolgens bespreek word. 

 

4.4.1 Sosio-emosionele assessering van die kind  

 

Die sosio-emosionele assessering van die kind as ‗n moontlike metode om die kind 

in te sluit bestaan uit 'n kort onderhoud met die kind terwyl die grootste gedeelte 

van die assessering die benutting van projektiewe tegnieke behels. 

 

4.4.1.1 Onderhoud met die kind 

 

Die belangrikste aspek in die sosio-emosionele assessering van die kind is om 

rapport met hom te ontwikkel (Hynan, 1998:473). ―When they are done well, child 

interviews can add a poignant voice to the equation and help the parents deal with 

the reality of the child‖ (Schoffer, 2005:330). Dit is noodsaaklik om taal te gebruik 

wat deur die kind verstaan word (Hynan, 1998:474). Die doel is onder andere om 

die nodige inligting te verkry oor sy reaksie op die stresvolle gebeurtenis van sy 

ouers se egskeiding of vervreemding op sy lewe (Schwartz & Kaslow, 1997:132).   

Vrae aan die kind behoort kort en duidelik geformuleer te word (Hynan, 1998:471; 

Stahl, 1994:59). Ter aanvang van die onderhoud behoort nie-bedreigende vrae 

gestel te word oor byvoorbeeld die kind se gunsteling fliek, TV-program, maats of 

skool ten einde rapport met die bemiddelaar te bewerkstellig (Potgieter, 1995:70; 

Stahl, 1994:60). Die rol van die bemiddelaar behoort verduidelik te word. Die 
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assessering moet gestruktureer word en geslote en leidende vrae en ook 

suggesties moet vermy word. Die vrae behoort ouderdomstoepaslik te wees. 

Basislyn-vrae kan aan die kind gestel word byvoorbeeld: Wie is al die persone in 

jou gesin? Wat is jou Pa/Ma se naam? Wat doen jy en Pa/Ma saam? Wat speel jy 

en Pa/Ma? Wat doen Pa/Ma waarvan jy baie hou/niks hou nie? Hoe voel jou hart 

as jy by Pa/Ma is? Ander betekenisvolle vrae is byvoorbeeld: Het jy ŉ ander 

Ma/Pa? Indien die kind positief antwoord sal verder vrae volg byvoorbeeld: Vertel 

my van hom/haar? Waar bly hy/ sy? Wat maak dat hy/sy daar bly? Eersgenoemde 

vrae word dan herhaal ten opsigte van die ander ouer (Potgieter, 1995:70). 

 

Hobday en Ollier (1998:124-125) stel die volgende vrae aan die kind voor: 

 Hoe sal jy jou Pa/Ma beskryf? 

 Waarvan hou jy die meeste van jou Pa/Ma? 

 As jy iets kan verander aan Pa/Ma, wat sal dit wees? 

 As jy een wens kan hê, wat sal dit wees? 

 Weet jy hoekom bly jou Pa/Ma in aparte huise? 

 As jy kan raai, wat dink jy is die rede? 

 Wie het vir jou gesê wat die rede is? 

 Dink jy daar is enige kans dat jou Pa/Ma weer bymekaar kan kom? 

 Het jy al probeer dat dit moet gebeur?. 

 

Die doel met bogenoemde nie-bedreigende vrae hou verband met die kind se 

belewenis van die ouer-kind-verhouding, sy belewenis van en kennis oor die 

egskeiding en sy psigologiese dinamika. Hynan (1998:473) beklemtoon dat dit 

belangrik is om konsekwent dieselfde vrae ten opsigte van elke ouer te vra. Stahl 

(1994:65) versoek dat die bemiddelaar sensitief moet wees vir die kind se taal, 

angs en emosies tydens die onderhoud met hom en waarsku dat indien 'n kind 

vrywillig inligting verstrek, die moontlikheid bestaan dat hy deur die ouer beïnvloed 

is. Die bemiddelaar behoort kennis hiervan te neem en dit is dus belangrik om oor 

kennis van die kind se ontwikkelingstadiums te beskik. 
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Dit is belangrik om die kind bewus te maak van polariteite in homself en sy lewe of 

gesinslede sodat hy dit kan integreer en fragmentering verhoed kan word. Die kind 

jonger as ses jaar oud verstaan nie dat 'n mens konflikterende emosies soos liefde 

en woede teenoor dieselfde persoon of sy gesin kan ervaar nie (Blom, 2004a:34). 

Dit lei daartoe dat die kind sy woede teenoor sy ouers wat skei ontken en 

onderdruk en kan tot fragmentasie in homself lei. 

 

Voorbeelde van algemene vrae wat oor die gesin gevra kan word om hul rolle te 

assesseer is volgens Hobday en Ollier (1998:124-125) byvoorbeeeld: Wie in jou 

gesin... lees die meeste?, hou die meeste van diere?, troos jou wanneer jy 

hartseer voel?, gee jou die meeste drukkies?, kyk die meeste televisie?, maak jou 

die bangste?, laat jou die meeste lag?, neem jou na plekke?, straf jou?, laat jou 

veilig voel?, gee vir jou sakgeld?, speel met jou? en help jou met skoolwerk? 

Voorbeelde van spesifiek vrae oor die ouers se konflik met die doel om te probeer 

bepaal waaraan hy blootgestel was en sy begrip daarvan, is volgens Bienenfeld 

(1980:49-50): 

 Wat dink jy is die rede dat jou ouers gaan skei / geskei is? 

 Hoe het jou Pa en Ma oor die weg gekom toe hulle nog saamgebly het? 

 Waar bly jy nou en hoe gereeld sien jy die ander ouer?, 

 Hoe kom jy oor die weg met elke ouer? 

 Watter dinge krap jou om? 

 Wat dink jy gaan gebeur? 

 Wat wens jy kan nou gebeur?. 

 

Bienenfeld (1980:50) vra die kind se toestemming om hierdie inligting met die 

ouers te deel en sal tydens 'n gesinskonferensie na die assessering 'n opsomming 

aan hulle gee van dit wat die kind gesê het. Sanchez en Kibler-Sanchez 

(2004:555) stel dit dat ouers as gevolg van die insluiting van die kind oor die kennis 

en insig beskik om besluite te neem wat konstruktief is en sowel hul eie as die 

behoeftes van hul kinders bevredig. Die inligting kan gebruik word om die kind se 

realiteit met die ouers te bespreek en ook hoe hy deur die ouers ondersteun kan 

word (Pruett & Johnston, 2004:104). Hierdie inligting kan moontlik tydens 
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gesinsbemiddeling vir ouers nie net van kennis voorsien en hulle bemagtig nie, 

maar hulle ook aanspoor tot nuwe of verbeterde gedrag. 

 

Dit is vir die adolessent moeilik om oor sy emosies met sy ouers te praat (Stahl, 

1994:67). Tog vra Byrne et al. (2004:119) in 'n onderhoud met die kind in sy 

middelkinderjare en tydens adolessensie om te beskryf watter kwaliteite daar vir 

hom in sy verhouding met elke ouer is. Die doel met die gesprek is om aan die kind 

geleentheid te bied om spesifieke herinneringe met die bemiddelaar te deel sodat  

inligting bekom kan word oor temas soos responsiwiteit en warmte, maar ook 

konflik en belewenisse van verlies. Dit is daarom belangrik om te luister na wat die 

kind sê en hoe die verhouding beskryf word. Narratiewe wat samehangend en 

georganiseerd is, word onderskei van die wat onsamehangend, weersprekend, en 

minimalisties is, min emosionele taal bevat en wat temas van verwaarlosing, 

geweld, ernstige verwerping of situasies sonder 'n oplossing bevat. Blom 

(2004a:82-83) beklemtoon dat die stel van vrae in 'n speletjie omskep kan word en 

waarsku dat die vrae aangepas moet word volgens die kind se ouderdom en sy 

gesinslewe. Kinders moet aangemoedig word om te sê indien hulle die betekenis 

van 'n woord of vraag nie verstaan of begryp nie en mag voel dat hulle hul 

antwoorde moet verander indien dieselfde vrae herhaal word (Hynan, 1998:473-

474). 

 

Verskeie kundiges waarsku daarteen om vir ŉ kind direk te vra by wie hy kies om 

te bly of wie sy voorkeurouer is (Stahl, 1994:60; Sanchez & Kibler-Sanchez, 

2004:560; Schwartz & Kaslow, 1997:134; Warshak, 2003:374). Die outeurs 

waarsku verder dat indien die kind ŉ keuse moet maak dit daartoe kan lei dat hy 

skuldig voel, ŉ lojaliteitsbreuk teenoor een ouer beleef en te groot 

verantwoordelikheid en mag ten opsigte van besluitneming kry. Volgens Cashmore 

en Parkinson (2008:95) plaas dit meeste kinders in 'n moeilke posisie indien hulle 

direk hieroor gevra sou word. Schwartz en Kaslow (1997:134) waarsku dat: 

“Parents should not abdicate their executive authority in the family. When they do, 

children feel uncertain about their parents‟ ability to set limits and to care for them 

adequately and appropriately”. Dit is belangrik vir die kind om deurentyd te weet 
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dat sy ouers die uitvoerende direkteure van die gesin en die finale besluitnemers is 

(Benjamin & Irving, 2005:480; Irving & Benjamin, 2002:230). Die kind moet die 

versekering kry dat alhoewel sy stem gehoor word die finale besluite nie by hom 

berus nie, maar by sy ouers en die hof (Sanchez & Kibler-Sanchez, 2004:554). Die 

stel van vrae beteken nie dat ŉ kind sy voorkeur vir ŉ ouer moet stel nie, maar bied 

dit volgens Schwartz en Kaslow (1997:132) inligting oor die kwaliteit van 

verhoudings met elke ouer en hoe die kind dit beleef, sowel as ander behoeftes 

van die kinders wat in ag geneem behoort te word. Hieruit word afgelei dat dit ‗n 

onregverdige vraag is om aan ‗n kind te stel om tussen sy ouers ‗n keuse uit te 

oefen en behoort die inligting eerder op 'n indirekte wyse verkry te word. 

 

Die waarde daarvan om die kind in 'n onderhoud te betrek is om betekenisvolle 

eerstehandse inligting oor dispute en ook die geskiedenis en dinamika van die 

gesin te verkry (Berk, 2003:16; Shoffer, 2005:331). Dit kan ongelukkig ook wees 

dat dit wat die kind in woorde verbaliseer, verwarrend oorkom teenoor dit wat in sy 

beste belang sal wees, veral tydens destruktiewe gesinskonflik. Verder kan  

kinders se houdings tydelik en van verbygaande aard en ook fluktuerend wees, 

veral as gevolg van konflik tussen ouers. Somtyds vertel kinders wat hulle dink die 

ouer op daardie stadium wil hoor: ―Strong preferences may represent reactions to 

a recent crisis, rather than reflect the full history and context of the relationship with 

each parent‖ (Warshak, 2003:374).  

 

Selfs wanneer ŉ kind ŉ voorkeur uitspreek wat stabiel klink met 'n langtermyn 

gevolg, soos dat hy by een ouer wil wees, is dit nie noodwendig in sy beste belang 

nie. ŉ Voorbeeld hiervan is dat 'n seun wat afhanklik en te betrokke by sy moeder 

is, ŉ sterk voorkeur uitspreek om by haar te wees, wat die moontlikheid inhou dat 

sy keuse moontlik sy toekomstige ontwikkeling negatief kan strem (Warshak, 

2003:375). Soms spreek kinders ŉ voorkeur vir ŉ ouer uit, gegrond op ongesonde 

redes byvoorbeeld ŉ adolessent wat ŉ voorkeur vir 'n ouer uitspreek waar daar min 

reëls oor inkomtye bestaan (Schwartz & Kaslow, 1997:134). Die kind kan hom ook 

skaar by ŉ ouer vir wie hy die bangste is, of wat hy as die onstabielste beskou of 

die ouer wat die kind die nodigste het (Warshak, 2003:375). 'n Kind kan 'n voorkeur 
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vir 'n ouer uitspreek enkel vanweë daardie ouer se finansiële posisie en die 

voordele wat dit vir hom mag inhou (Hynan, 1998:475). Dit is ook moontlik dat hoe 

meer gewig aan die kind se voorkeur gegee word, hoe groter die risiko dat hy deur 

die ouer gemanipuleer kan word. ŉ Ouer kan ŉ kind se siening oor die ander ouer 

op verskeie wyses beïnvloed soos selektiewe aandag, herhaling, intimidasie, 

suggestie en oormatige betrokkenheid (Warshak, 2003:375). 'n Kind kan ook deur 

die ouer wat vervreemding tussen hom en die ander ouer wil bewerkstellig, 

gebreinspoel en geprogrammeer word deur die negatiewe in die ander ouer te 

beklemtoon (Gardner, 2001:5; Kelly & Johnston, 2001:254). Dit is belangrik om in 

ag te neem dat indien die kind tydens 'n onderhoud response gee, 'n aantal 

kognitiewe, emosionele en gedragsfaktore tegelykertyd ook in werking tree 

(Hynan, 1998:471). Die kind moet kan onderskei tussen realiteit en fantasie en 

voldoende vry wees van sosiale druk om die korrekte stelling te maak. 'n 

Bykomende beperking van slegs 'n onderhoud met die kind is omrede kinders van 

alle ouderdomme van leuentaal gebruik kan maak om hulself of iemand anders te 

beskerm, soms vir persoonlike gewin of om 'n verleentheid te vermy (Hynan, 

1998:472). 

 

Dit blyk uit bogenoemde menings dat die bemiddelaar oor kennis moet beskik om 

te kan onderskei wanneer die inligting wat bekom is en positief blyk te wees, in 

werklikheid wel in die beste belang van die kind is. Verder kan negatiewe inligting 

wat beduidend op swak, absurde of nietige rasionalisasies gebou is en nie 

ambivalensie bevat wat eie is aan menslike verhoudings nie, moontlik op 

ouervervreemding dui (Gardner, 2002:95). Afkeur van en kritiek teen 'n ouer wat 

ongegrond of buitensporig intens is kan ook op ouervervreemding dui (Wakeford, 

Heyns & Fourie, 2005:128). Kinders tussen 9 en 12 jaar is besonder vatbaar om 

alliansies met die een ouer, teen die ander ouer, te vorm (Ellis, 2005:415; Kelly & 

Johnston, 2001:260; Wallerstein & Kelly, 1980:314-315 en Warshak, 2003:376). 

Dit is ongewoon om 'n kind jonger as sewe of agt jaar 'n slagoffer van 

ouervervreemding te maak en verwoord Kelly en Johnston (2001:260) hul mening 

soos volg: "Younger children more often forget their scripts, let go of their anger, 

and have inconsistencies in their presentations. They are not particularly useful 
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allies or loyal soldiers; they fail to follow parental agendas and too often enjoy 

themselves with the other parent once out of range of the aligned parent". Die 

voorkeure reflekteer dus nie noodwendig die waarheid of die beste belang van die 

kind nie en behoort daar tydens gesinsbemiddeling kennis van die fenomeen van 

ouervervreemding geneem te word.  

 

Tydens bemiddeling wat as 'n alternatiewe dispuutoplossing beskou word, plaas 

ouers normaalweg minder druk op kinders om kant te kies, en word die inligting 

wat ingewin word vertroulik hanteer. Warshak (2003:376) beskryf dit soos volg: “A 

child who can reason and express objective judgments regarding hypothetical 

situations in an emotionally neutral atmosphere cannot necessarily exercise such 

ability in the emotionally pressured milieu that characterizes many families facing 

decisions about custody”. Die outeur beklemtoon ook dat die rol van spanning 

wanneer emosies dikwels denke oorheers byvoorbeeld tydens destruktiewe 

huweliks- en gesinskonflik en egskeiding, ook in ag geneem behoort te word. Dit 

kan dus ingevolge die bemiddelingsooreenkoms gestel word dat geen inligting wat 

tydens die gesinsbemiddelingsproses ingewin word, vir litigasie aangewend kan 

word nie. 

 

Daar bestaan nie 'n betekenisvolle verskil in die vermoë van kinders tussen 14 en 

18 jaar om 'n mening oor ŉ voorkeurouer uit te spreek nie (Warshak, 2003:376). 

Ten spyte van die oënskynlike kognitiewe volwassenheid van adolessente is hul 

mening ook sensitief vir invloede van buite wat kan veroorsaak dat hy óf ŉ mening 

heftig verdedig óf besluite neem wat juis ŉ ander s'n teëstaan. Dit kan lei tot ŉ 

patologiese alliansie met een ouer teen die ander. Adolessente se voorkeure is 

dikwels onstabiel en is keuses wat die kind vroeg in sy identiteitsverwerwing maak, 

dikwels anders is as wat hy sal maak wanneer hy ŉ samehangende sin van 

identiteit gevorm het, wat gewoonlik nie voor die ouderdom van 18 jaar plaasvind 

nie (Warshak, 2003:377). Dus moet selfs die voorkeur van adolessente wat tydens 

'n onderhoud uitgespreek word versigtig oorweeg word aangesien sowel hul 

behoeftes as vaardighede tydens verskillende lewensfases kan verander.  
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Volgens navorsingsbevindinge oor wanneer ŉ kind se voorkeur ernstig oorweeg 

moet word, was die fokus ouderdomsgerig, naamlik twaalfjariges, terwyl aan die 

wense van jonger kinders, veral dié onder die ouderdom van vyf jaar, minder 

aandag gegee is (Warshak, 2003:377). Twyfel bestaan in die literatuur of kinders 

onder vyf jaar betrek behoort te word tydens bemiddeling vanweë hul gebrekkige 

vermoë om betekenisvol te kommunikeer en stel Schoffer (2005:327) dit soos volg: 

“Children younger than five may not be able to understand, and five-to-seven-year-

olds may need to have other siblings in the room for comfort and support in 

keeping them occupied”. Die kind jonger as die adolessent is volgens Wallerstein 

en Kelly (1980:314-315) nie ŉ betroubare bron van wat in sy beste belang is nie en 

huidige passievolle menings kan later totaal verander. Nie net blyk dit dat hierdie 'n 

verouderde en uitgediende siening is nie, maar word die beperkinge van slegs 'n 

onderhoud met die kind, daarmee erken. Die bemiddelaar behoort dus te kan 

onderskei wanneer 'n kind, ongeag sy ouderdom, 'n voorkeur vir 'n ouer uitspreek 

en behoort die inhoud, aard en omvang van die inligting vanaf die kind deurgaans 

in konteks oorweeg te word. 

 

Alhoewel geen formaat bestaan waarvolgens die onderhoud met die kind gevoer 

behoort te word nie is buigsaamheid nodig. 'n Verskeidenheid vrae en kwessies 

wel aangespreek word, en moet dit gestruktureerd genoeg wees om aan die 

vereistes van betroubaarheid en geldigheid te voldoen. Hynan (1998:467) stel die 

beperkinge van 'n onderhoud met die kind dat dit nie aan dieselfde statistiese 

geldigheid voldoen as sielkundige toetse nie. 'n Intervensie wat wel in Australië as 

waardevol bewys is, behels 'n eenmalige assessering van skoolgaande kinders 

deur 'n opgeleide deskundige. Volgens McIntosh et al. (2008:107) word die kind 

tydens die assessering uitgevra oor sy ervaring van sy ouers se skeiding en 

dispute. Daarna vind 'n terapeutiese dialoog plaas tussen hierdie deskundige, die 

ouers en die bemiddelaar oor die aanpassing en ontwikkelingsbehoeftes van elke 

kind en die implikasies daarvan vir die ouerskapplan. Daar word dus slegs na 'n 

onderhoud met die kind verwys en nie na speltegnieke as metode om op 'n 

indirekte wyse inligting te bekom nie. Dit word as 'n leemte beskou dat daar ten 
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opsigte van die kind slegs na vraagstelling as metode en inligtingsbron verwys 

word.  

 

Inligting behoort verken te word insake die benutting van speltegnieke en of dit ŉ 

gewensde wyse kan wees om buiten die onderhoud met die kind, ook insette van 

die kind te verkry rakende sy unieke gevoelens, behoeftes, vaardighede, wense en 

ervaringe en sieninge, sy temperamentseienskappe, bindingstyl en verhoudings 

binne en buite die gesin. Vervolgens word aandag gegee aan die verkenning van 

bepaalde speltegnieke as 'n deel van die sosio-emosionele assessering van die 

kind vir moontlike benutting tydens gesinsbemiddeling. 

 

4.4.1.2 Benutting van projektiewe tegnieke met die kind 

 

Simboliese spel word gebruik om op 'n indirekte wyse deur projektiewe tegnieke 

inligting vanaf die kind te bekom (Stahl, 1994:69). Voorbeelde hiervan is ŉ pophuis, 

tekeninge, onvoltooide sinne en storievoltooiing: ―All of these techniques use 

symbolic tasks to hypothesize about or gain some understanding of the 

psychological dynamics of the child‖ (Stahl, 1999:147). Spel word deur Thompson 

en Rudolph (2000:87) as 'n natuurlike wyse beskryf waardeur kinders hulself 

uitdruk en van hul wêreld leer. Volgens Gould (1998:110) is spel vir die kind 'n 

hulpmiddel om sy wense en fantasieë uit te druk, maar ook om die verskil tussen 

realiteit en fantasie te onderskei. Verder beskryf Gould (1998:110) die waarde van 

spel as: "Play provides a vehicle through which useful hypotheses about 

adjustment and reaction to familial change may be explored with little additional 

stress on the child". Hieruit blyk dit dat spel nie slegs 'n projektiewe waarde het nie, 

maar ook benut kan word om die kind emosioneel te ondersteun of te leer sonder 

om sy spanning te verhoog.  

 

Dit is belangrik om die boodskap van spel te begryp (Potgieter, 1995:72). Deur 

middel van spel: 

 kry die kind die geleentheid om die realiteit te toets; 
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 word grense geskep en kan die kind sy wêreld manipuleer om ŉ gevoel van 

beheer te verkry en selfvertroue te ontwikkel; 

 kry die kind die geleentheid vir sosiale interaksie terwyl hy die persone binne 

spel in verhouding tot mekaar stel; en 

 kan die kind homself binne sy leefwêreld aan die assesseerder bekend stel 

sodat laasgenoemde insig kan ontwikkel deur middel van waarneming. 

 

Die kind projekteer deur spel sy gevoelens, ervarings en emosionele belewenisse 

en gebruik speelgoed en materiale as simbole om homself uit te druk oor kwessies 

waarvan hy dalk nie eers bewus is nie (Potgieter, 1995:73). Die kind se projeksie is 

dikwels 'n metaforiese verteenwoordiging van sy lewe (Blom, 2000:225). Kinders 

dwarsoor die wêreld gebruik spel om hulself uit te druk en word hul pogings om te 

kommunikeer gefasiliteer deur die benutting van speelgoed en alhoewel woorde 

bykomend gebruik kan word, is dit nie noodsaaklik vir sy boodskap om volledig te 

wees nie (Landreth, 1991:3). Indien 'n kind 'n projeksie maak, is dit 'n stelling oor 

homself en sy proses en word sy bewustheid daaroor verhoog (Oaklander, 

1997:300). Die kind kan onvoltooide emosies projekteer wat hom kan help om met 

emosies in kontak te kom wat tot emosionele uitdrukking kan lei (Blom, 2000:255). 

Projektiewe tegnieke fasiliteer die kind se bewussyn in die hede, help hom om 

stellings oor homself te maak en bied die geleentheid om uiting aan homself en 

aan sy sieninge te gee (Blom, 2000:299). Hieruit blyk dit dat dit vir die kind 

terapeutiese waarde kan inhou deur hom die geleentheid te bied om te projekteer. 

 

Projeksies kan konstruktief wees in kreatiewe werk waar dele van die self in die 

werk geprojekteer word (Clarkson, 1989:53; Oaklander, 1997:306). Fantasiespel 

as projeksie vorm deel van die kind se innerlike wêreld en normale ontwikkeling en 

projekteer hy hierdeur aspekte in homself op objekte. 'n Verstandelike beeld word 

deur die fantasie vir die kind sigbaar (Blom, 2000:287). Klepsch (in Potgieter, 

1995:71) beskryf projektiewe tegnieke as “... measures such as sentence 

completion, interpretations of play and drawing techniques. The basic assumptions 

underlying this approach are that the relative ambiguous nature of the materials 

used enables the child to make responses he would otherwise find difficult and 
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that, in responding, he organizes his materials in terms of his own motivations, 

perceptions, attitudes and other aspects of his personality." Met behulp van 

kreatiewe spel behoort die bemiddelaar die kind se innerlike ervaring te begryp wat 

deur Pruett en Johnston (2004:104) soos volg gestel word: "Children are often 

wary about talking to a mediator directly, so providing opportunities for projective 

play is crucial. Drawings, puppet play, sand tray play, and storytelling are all useful 

media." Stories en spel wat die gesin se situasie simboliseer word gebruik om die 

kind te help verstaan en ook sy begrip van die gesinsverhoudings wat verander het 

te herdefinieer (Pruett & Johnston, 2004:105). Hieruit is dit duidelik dat die 

assesseringsinligting ook aangewend kan word om ter wille van die kind se 

positiewe aanpassing, sake vir hom te verduidelik of te herformuleer.  

 

Erickson, Lilienfeld en Vitacco (2007a:164;171; 2007b:185) asook Byrne et al. 

(2004:117) is van mening dat projektiewe tegnieke ook kliniese betekenis het, 

maar waarsku dat dit nie empiries ondersteun word nie. Projektiewe tegnieke word 

as verouderd beskou en nie geskik vir die assessering van kinders wat betrokke is 

in gesinshoflitigasie nie omdat dit nie aan regs- en wetenskaplike beginsels 

voldoen nie. Die kritiek is egter in hierdie studie nie van toepassing nie omdat 

bemiddeling as 'n alternatiewe dispuutoplossende metode 'n vertroulike proses is. 

Die ouers kan dus nie die inligting wat vanaf die kind verkry word in litigasie 

aanwend nie. Daarenteen beskryf Erard (2007:176) die benutting van projektiewe 

tegnieke soos volg: ―... it offers complementary contributions in developing rich, 

three-dimensional evaluations in family law matters.‖ Dit is dus duidelik dat 

meningsverskille bestaan ten opsigte van die benuttingswaarde van projektiewe 

tegnieke.  

 

Aangesien die assessering van die kind in hierdie studie ten doel het om die ouers 

te begelei, te bemagtig en kennis aan hulle oor te dra, en nie om die "beter" ouer te 

bepaal nie, behoort die benutting van projektiewe tegnieke en die waarde daarvan 

vir gesinsbemiddeling ondersoek te word. Dit blyk ook dat die kind se verbale 

mededelings sowel as enige nie-verbale gedrag waargeneem behoort te word om 

sy stem op ŉ indirekte en nie-bedreigende wyse te hoor. Verskeie projektiewe 
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tegnieke is verken as moontlikhede vir benutting tydens gesinsbemiddeling om die 

kind sodoende in te sluit en sy insette te bekom. Die kind se toestemming behoort 

verkry te word om sy tekeninge en ander projeksies met die ouers te deel. 

Verskeie moontlike projektiewe tegnieke wat toepaslik vir gesinsbemiddeling kan 

wees sal kortliks bespreek word. Dit word onderverdeel in kindertekeninge, 

fantasieë of storievertellinge wat tegnieke soos onder andere onvoltooide sinne en 

pophuisspel insluit. Hierdie projektiewe tegnieke kan in enige volgorde toegepas 

word. 

 

4.4.1.2.1 Kindertekeninge as projektiewe tegniek: Kindertekeninge bied 

eerstens 'n dimensie van fantasie en verbeelding en kan tweedens as ŉ 

projektiewe tegniek ontoeganklike inligting na vore laat kom en word die realiteit 

geprojekteer (Potgieter,1995:90; 2007:31). Omrede meeste kinders dit geniet om 

te teken is die benutting hiervan gewoonlik ŉ geskikte metode om inligting te 

bekom. Oaklander (1988:53-56) beskryf 14 stappe wat benut kan word in die 

eksplorasie van tekeninge, deur die kind: 

 te motiveer om die ervaring wat hy gehad het toe hy geteken het, en die wyse 

waarop hy die taak aangepak het, te verduidelik; 

 die tekening met die bemiddelaar te laat deel deur dit op sy eie manier te 

beskryf; 

 te motiveer om op ŉ dieper vlak op verskillende dele van die tekening uit te brei 

deur die beskrywing van vorms, kleure en objekte; 

 te vra om die tekening te beskryf asof hy die tekening is, deur die woorde te 

gebruik, byvoorbeeld: ―Ek is die prentjie – ek het rooi lyne oral op my”; 

 spesifieke aspekte in die prent te laat kies waarmee hy identifiseer byvoorbeeld: 

―Wees die blou vierkant en beskryf jouself”; 

 vrae te laat antwoord om die proses aan te help byvoorbeeld: “Wat doen jy?” of 

“Wie help jou?”; 

 se aandag op die verskerping van sy gewaarwording te plaas deurdat ŉ sekere 

deel van die tekening uitgelig en oorbeklemtoon word. Vra byvoorbeeld: ―Waar 

gaan hy nou heen?” of “Wat gaan hy volgende doen?” Indien die kind sê dat hy 
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nie weet nie, kan die bemiddelaar van ŉ suggestie gebruik maak en vir die kind 

vra of dit reg is; 

 te versoek om ŉ gesprek tussen twee dele in sy prent te voer; 

 aan te moedig om aandag te skenk aan die kleure wat hy gebruik het. Vrae wat 

gevra kan word is byvoorbeeld: “Wat beteken helder kleure vir jou?”; 

 se stemtoon, liggaamshouding, gesigsuitdrukking, asemhaling en stiltes doel-

bewus dop te hou; 

 te help om sy tekening of dele van sy tekening te besit. Vra vrae soos: ―Het jy al 

ooit so gevoel?”; “Pas dit in by jou lewe?“. Sommige kinders kry dit nie reg om 

hul projeksie te besit nie en in so 'n geval moet dit deur die bemiddelaar 

gerespekteer word; 

 se onvoltooidhede wat na vore kom uit die projeksie, in ag te neem en aan te 

spreek; 

 moontlike ontbrekende dele in die prentjie te laat soek en aandag daaraan te 

skenk; en 

 se figuurvoorgrond as vertrekpunt te beskou. 

 

Dit blyk dat nie elkeen van hierdie 14 stappe noodwendig toegepas hoef te word 

nie. Volgens Blom (2004a:147) kan die eksplorasie van die kind se tekening sy 

selfbewussyn verhoog deurdat hy op ŉ nie-bedreigende wyse in kontak kan kom 

met sy emosies en hanteringstrategieë kan leer vir die toekomstige hantering 

daarvan. Die bemiddelaar kan dit moontlik as 'n riglyn benut om vrae aan die kind 

oor sy tekening, te stel. Kindertekeninge kan van hulp wees om die kind se 

perspektief van homself en van sy gesin te verkry (Leventhal, Kelman, Galatzer-

Levy & Kraus,1999:220-221). Volgens Potgieter (2007:90) gee dit 'n verduideliking 

van die kind se belewenis van sy leefwêreld en beeld hy deur sy tekening uit wat 

vir hom belangrik is. Deur sy projeksie kry die kind die geleentheid dat sy uniekheid 

gerespekteer word en beskryf Schoeman (1996:71) dit as 'n geleentheid tot 

dialoog. Blom (2004a:234) is van mening dat tekeninge kreatiewe spel is wat nie-

bedreigende projeksies bevat van wat die kind ervaar. Weer eens is dit Erickson et 

al. (2007a:167) wat waarsku dat tekeninge gebrekkig is aan betroubaarheid en 

geldigheid. 
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Van die bemiddelaar word dus verwag om kreatief te wees in die benutting van 

projektiewe tegnieke ten einde die kind se behoeftes, temperamentseienskappe, 

verhoudings en persoonlikheid te bepaal en die kind se belange by besluitneming 

te bevorder. Die vyf verskillende vorme van projektiewe tekeninge sal met die oog 

op sinvolle hulpmiddels vir gesinsbemiddeling kortliks aandag geniet, naamlik 

kinetiese en grafiese gesinstekeninge, tekening van 'n mens, tekening van 'n nes 

en 'n tekening van hoe die kind se lewe was, hoe dit huidig is en hoe die kind dit 

graag in die toekoms sal wil ervaar. 

 

(a) Kinetiese gesinstekening: Die kind word gevra om sy gesin te teken waar 

hulle besig is om iets saam te doen (Blom, 2004a:77; Hobday & Ollier, 1998:115; 

Potgieter, 1995:99). Vrae ter verheldering kan daarna aan die kind gestel word. 

Vanuit die gestaltperspektief is dit belangrik om op polariteite te fokus en om vrae 

wat perspektiewe en belewenisse bied, te stel. ŉ Voorbeeld is: ―Ek kan sien julle 

glimlag op die tekening, is dit hoe julle altyd lyk?‖ (Blom, 2004a:77). Die kinetiese 

gesinstekening bied insig in die gesinsfunksionering en gesinsinteraksie en word 

hegte of gedistansieerde verhoudings so uitgebeeld (Potgieter, 1995:99). Die 

volgorde waarin die persone geteken word kan ook van betekenis wees. Indien ŉ 

kind homself nie deel van die tekening maak nie, kan dit moontlik reflekteer dat hy 

homself nie as deel van daardie gesin beleef nie. Indien ŉ gesinslid uitgelaat word 

kan dit dui op ŉ negatiewe belewenis by hom jeens daardie persoon.  

 

(b) Grafiese gesinstekening: Die kind word gevra word om elke lid van sy gesin 

te teken, voorgestel deur ŉ sirkel, sonder oë, neus of mond (Blom, 2004a:75; 

Geldard & Geldard, 2002:121,126; Potgieter, 1995:90). Hy kan ook elke gesinslid 

as 'n simbool voorstel of teken (Oaklander, 1988:26-30). Die volgende vrae kan na 

aanleiding van die volgorde waarin dit geteken is aan hom gestel word. 

 Na wie kyk elke lid van die gesin die meeste? 

 Wat doen elke lid van die gesin die meeste van die tyd? 

 Gee 'n ander naam, soos: "kwaai, vriendelik, liefdevol, ensovoorts", aan elke 

gesinslid. 
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‘n Grafiese gesinstekening kan aangevul word met ŉ gevoelskaart met gesiggies 

(Bylaag 5) deur dit vir die kind te wys en te vra hoe elke lid van die gesin die 

meeste van die tyd lyk. Indien die ouers reeds vervreemd of geskei is, kan en 

behoort afsonderlike grafiese gesinstekeninge deur hom in elke gesin gedoen word 

(Potgieter, 1995:90). 

 

(c) Menstekening: Aan die kind word opdrag gegee om 'n mens te teken. Volgens 

Potgieter (1995:93) kan die betekenis van die menstekening verstaan word deur te 

let op: 

 Die wyse waarop die kind die mens teken, ongeag van wie hy teken, reflekteer 

die tekening sy eie selfkonsep asook sy houding teenoor homself. Indien 'n kind 

meer as een mens teken, reflekteer hy sy selfkonsep op een of meer van die 

figure. 

 Dit is betekenisvol wie die kind geteken het. Die kind teken gewoonlik homself 

omdat hy die belangrikste persoon in sy lewe is. Hy kan egter ook 'n ouer of 

ander persoon teken en dit kan dikwels die belangrikste persoon in sy lewe 

wees, die een aan wie hy die grootste behoefte het en die meeste mis of die 

persoon met met wie hy in konflik is. 

 Dit wat die kind probeer sê. Hy kan in die menstekening sy eie houdings en 

konflikte projekteer of idealiseer of selfs albei doen. Let op die grootte van die 

tekening, asook die oorbeklemtoning of onderbeklemtoning van liggaamsdele en 

eksploreer verder deur vrae te stel. 

 

Aan die kind kan ook gevra word waar hy is, waarheen hy oppad is en wie hy 

graag by hom wil hê. Kreatiwiteit van die bemiddelaar is nodig om vrae te stel wat 

nodig blyk te wees om die kind en sy behoeftes beter te leer ken. 

 

(d) Tekening van 'n nes: Die kind word volgens Potgieter (2006:33) gevra om 'n 

nes te teken en 'n storie oor die tekening te vertel. Daarna gee hy 'n titel vir die 

storie. Eksploreer daarna die inhoud van die storie. Dit is betekenisvol om te 

bepaal of daar 'n ouerlike figuur en 'n tema van sekuriteit en versorging is.  
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(e) 'n Tekening van hoe my lewe wás, nóú is, en hoe ek wéns dit in die 

toekoms kan wees: (Blom, 2004a:80; Potgieter, 2007:31). ŉ A-4 grootte bladsy 

word in drie gelyke dele verdeel waarna die kind dan in elke kolom sy lewe kan 

uitbeeld deur dit te teken. Eksploreer die kind se beskrywing van elke kolom en 

fokus op polariteite. Oaklander se 14 stappe kan ook benut word. (Vgl.4.5.2.1). 

 

4.4.1.2.2 Fantasieë of storievertellinge as projektiewe tegniek: Verskeie vorme 

van fantasieë of storievertelling as projektiewe tegnieke word kortliks toegelig. 

(a) Maanreisfantasie: Die doel van hierdie tegniek is om te bepaal wie die 

belangrikste rol in die kind se lewe speel (Potgieter, 1995:76). Die assesseerder 

teken ŉ vuurpyl en verduidelik dat die kind op ŉ ruimtereis na die maan kan gaan. 

Die maan is baie ver en daar is slegs twee sitplekke in die vuurpyl om op te sit. Die 

kind word gevra op watter sitplek hy gaan sit op sy reis en daarna wie op die ander 

sitplek gaan sit. Dit kan aandui wie die kind as die belangrikste persoon in sy lewe 

beskou. Die kind kan egter juis die ouer aan wie hy die grootste behoefte het, 

byvoorbeeld die onbetrokke of afwesige ouer, op die maanreis wil saamneem. 

Inligting dui dus nie noodwendig op die belangrikste bindingsfiguur nie, maar ook 

moontlik na ŉ onvervulde behoefte. 

 

(b) Indien jy die baas van die huis kan wees: (Potgieter, 2007:65). Die 

bemiddelaar teken ŉ huis en sê dat die kind die "baas of eienaar" van die huis is 

met die opdrag dat hy kan kies watter persone hy in sy huis wil laat woon. Hy word 

ook gevra wie hy nie in sy huis wil toelaat nie. Belangrike inligting kan bekom word 

oor watter persone die kind in sy primêre woning plaas, wie hy eerste benoem en 

ook wie hy buite die huis plaas. Inligting kan moontlik ook bekom word oor ŉ 

herenigingsfantasie indien hy die vervreemde of geskeide ouers saam in dieselfde 

huis plaas. Gegewens oor woede jeens sekere gesinslede of verwerping deur 

sekere gesinslede, stieffamilie of enige ander persoon is betekenisvolle inligting 

wat verkry kan word. 

 

(c) Sinsvoltooiing: Potgieter (1995:71) en Read (2002:108) beskou sinsvoltooiing 

as ŉ beproefde en nuttige hulpmiddel vir die assesseerder en dus moontlik ook vir 
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gesinsbemiddeling. Die kind onthul persoonlikheidstrekke, inligting rakende sy 

belewenis van homself, sy skool, sy gesin en van die verhouding tussen sy ouers 

(Potgieter, 1995:71). Sinsvoltooiing bied inligting om die kind beter te verstaan en 

probleemareas te identifiseer (Thompson & Rudolph, 2000:84).  

  

(d) Wense: Die kind kry geleentheid om te kies wat sy grootste wens is (Blom, 

2004b:45; Potgieter, 1995:76). Indien hy vannag gaan slaap en more-oggend 

wakker word, wat sal hy anders wil hê in sy lewe? Die kind se grootste behoefte of 

ongemak kan sodoende bepaal word. 'n Variasie hiervan is dat daar aan die kind 

gevra word dat indien hy drie wense kan kry, wat dit sal wees? 

 

(e) Fantasie van ŉ veilige plek: Die kind kan gevra word om ŉ plek te teken of 

met klei voor te stel waar hy veilig voel. Tydens die bespreking daarvan kan die 

kind ook die polariteit, naamlik ŉ onveilige plek teken of voorstel en by elkeen ŉ 

stelling neerskryf (Blom, 2004a:79). Hy word versoek om te ontspan en sy oë toe 

te maak, waarna hy op die volgende begeleide fantasiereis geneem word (Blom, 

2004a:79): 

 

Verbeel jou jy kan na ŉ veilige plek gaan. Dit kan ŉ plek wees wat jy 

onthou uit jou verlede of ŉ plek waar jy nou lewe. Dit kan ook ŉ plek 

wees wat jy vir jouself skep. Dit kan selfs op die maan wees. Dit kan 

enige plek wees. Dit kan ook ŉ plek wees wat jy alreeds ken en wat jy 

beter vir jouself wil maak. Verbeel jou jy kan na daardie plek toe gaan.  

Kyk rond – hoe lyk dit, wat sien en hoor jy? Wat ruik en voel en proe jy?  

Wat doen jy in jou veilige plek? As jy gereed is, wil ek hê jy moet jou 

veilige plek teken. Niemand hoef dit te verstaan nie. Dit kan in enige 

lyne, vorms en kleure wees. 

 

Hierdie tekening word dan met die kind bespreek volgens Oaklander (1988:53-56) 

se 14 stappe. (Vgl.4.5.1.2.1). Die kind kan daarna versoek word om die polariteit, 

naamlik ŉ onveilige plek te teken of voor te stel met klei en word ten slotte versoek 

om ŉ stelling oor sy veilige -en onveilige plek neer te skryf (Blom, 2004a:80). 
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Belangrike inligting oor die kind se fisiese en emosionele veiligheid kan bepaal 

word. Vanuit die gesinsbemiddelingsperspektief sou die ideale situasie wees dat 

die kind beide sy ouerhuise as sy veilige plek beleef.  

 

(f) Wêreldkaart: Volgens Potgieter (1995:76) word 'n groot sirkel op ŉ bladsy 

geteken. Die kind word gevra om met ŉ kol aan te dui waar hy homself plaas in sy 

wêreld indien die sirkel sy wêreld sou voorstel. Daarna word aan hom gevra watter 

ander persone ook in sy wêreld is. Dit is betekenisvol vir wie, in watter volgorde en 

waar die kind, hierdie persone plaas. Indien die kind aandui dat daar nie nog 

persone is wat hy in sy wêreld wil plaas nie, word aan hom gevra na wie hy die 

meeste van al hierdie persone kyk, waarna ŉ lyn met ŉ pyl getrek word van hom 

na hierdie persoon. ŉ Sekuriteitsheining wat met dwarsstrepies aangedui word, 

word daarna om die wêreld ingeteken en dit word aan hom gestel dat die wêreld ŉ 

hoë heining en ŉ hoë hek het wat met ŉ slot beveilig word en waarvan net hy die 

sleutel het. Aan hom word dan gevra of daar persone is wat buite die wêreld moet 

bly wat hy nie binne sy wêreld wil toelaat nie. Die tekening en bespreking daarvan 

behoort betekenisvolle inligting vir bemiddelingsdoeleindes te bied oor wie en wat 

die kind hier aandui. Dit is nodig dat daar telkens saam met die kind geëksploreer 

moet word oor die redes vir persone se uitsluiting. 

 

(g) Hartsnare: 'n Hart word in die middel van 'n A4 geteken met hartsnare daarom. 

Volgens Hobday en Ollier (1998:35) word aan die kind die geleentheid gebied om 

sy naam in die middel van die hart te skryf. Vra aan die kind wie die persone is vir 

wie hy die liefste is en wie vir hom baie belangrik is. Dié persone se name word in 

die hartsnaar, naaste aan die hartjie geskryf. Die kind dui daarna al die ander 

persone in die hartsnare aan soos hulle belangrikheid afneem en word hul name 

soos deur die kind benoem al hoe verder van die hartjie af ingeskryf. 

 

Die kind kan gevra word wat die redes vir die verskillende persone se verskillende 

posisies is ten einde inligting oor sy verhouding met betekenisvolle persone te 

verkry en te identifiseer met wie hy nie 'n goeie verhouding het nie. 
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(h) Pophuisspel: Die pophuis word as simboliese spel benut deurdat die kind sy 

leefwêreld binne die gesin gedurende die pophuisspel projekteer. Aan die kind 

word klein miniatuur mense (poppies) gegee wat pappas, mammas, kinders, oupas 

en oumas voorstel wat hy kan gebruik om sy gesin(ne) voor te stel. Indien ouers 

reeds vervreemd of geskei is kan ŉ tweede pophuis aan hom voorsien word 

(Potgieter, 1995:72-75; Stahl, 1994:70). Hy projekteer dan daarmee kwaliteite van 

verhoudings binne die gesin asook sy persepsie van sy eiewaarde en rol binne die 

gesin (Potgieter, 1995:72). By veral die jong kind fokus Stahl (1994:70) minder op 

die onderhoud met die kind en meer op waarnemings van affiniteit en 

responsiwiteit tussen gesinslede tydens pophuisspel. By die jong skoolgaande kind 

word pophuisspel beskou as 'n waardevolle instrument om bindingstyle tussen 

ouer en kind te bepaal (Green, Stanley, Smith & Goldwyn, 2000:49). Dit blyk dus 

dat waardevolle inligting oor die gesin verkry kan word en behoort die benutting 

daarvan tydens gesinsbemiddeling ondersoek word. 

 

'n Variasie van die pophuisspel is om kinders vanaf drie tot agt jaar se innerlike 

werkmodel van binding te meet deur die gebruikmaking van 'n storie, "stem" en 

spel met poppe. 'n Kind word met behulp van speelgoedpoppies, 'n gesin gewys 

en die begin van 'n storie vertel met 'n bindingstema, byvoorbeeld 'n kind wat 

seergekry het. Die kind word dan gevra om die storie te voltooi en aangemoedig 

om inligting te verstrek oor hoe die kind en die ouerfigure voel en wat volgende sal 

gebeur (Byrne et al. 2004:119). Hierdie narratiewe prosedures se geldigheid is 

beskeie, maar dit voorsien 'n nuttige venster om die kind se kognitiewe stel 

verwagtings van sy gedrag en van sy bindingsfigure te sien. In vergelyking met 

tipiese projektiewe tegnieke, byvoorbeeld tekeninge, voorsien hierdie prosedures 'n 

empiriese grondige en konseptueel-veilige metode om deur middel van 'n pophuis 

of popstorie, assesserings te kan doen (Byrne et al. 2004:119). 

 

(i) Boodskappe: Volgens Potgieter (1995:76) word ŉ posbus voor die kind 

geplaas en aan hom gestel dat hy briefies kan pos aan persone vir wie hy iets wil 

sê. Op smal strokies papier word die boodskap geskryf, hetsy deur die kind self of 

andersins die bemiddelaar. Die boodskap word toegevou, en die persoon se naam 
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voorop geskryf en vir die kind gevra om die briefie te pos. Die keuse van persone, 

volgorde daarvan en die inhoud van die boodskap se betekenisvolheid vir 

gesinsbemiddeling behoort ondersoek te word. 

 

(j) Reddingstou: Volgens Potgieter (2007:66) kan ŉ prent met ŉ kind wat as ŉ 

bergklimmer met ŉ tou teen ŉ berg opklim aan hom gewys word. (Bylaag 9a en 

Bylaag 9b.) Daar kan aan hom gevra word wat hy dink sal gebeur indien daar 

niemand is wat bo-op die berg die tou vashou nie. Aan die kind word gevra indien 

hy die een op die prent kan wees wat bergklim, wie hy dink die tou vir hom sal 

vashou en sodoende keer dat hy val en seerkry. Daar kan verder geëksploreer 

word oor die redes vir die kind se keuse. Dit behoort betekenisvolle inligting te bied 

ten opsigte van wie die kind sal kies as redder asook sy redes daarvoor. Hierdie 

projektiewe tegniek kan ondersoek word vir benutting tydens gesinsbemiddeling.  

 

(k) Gesinsprojeksieprente en selfprojeksieprente: Dié prente mag ingevolge 

kopiereg van Potgieter (1995:kursusaantekeninge) nie sonder toestemming in fyn 

besonderhede as assesseringstegnieke bespreek word nie. Die inligting daaruit 

verkry sal wel in Hoofstuk 8, die empiriese hoofstuk, aandag geniet. 

 

Deur middel van projektiewe tegnieke word simboliese take gebruik om hipoteses 

te stel of begrip vir die psigologiese dinamika van die kind te bekom (Stahl, 

1999:147). Temas wat herhalend voorkom in die tegnieke, byvoorbeeld die 

afwesigheid van 'n moederfiguur, kan betekenisvolle inligting bied en moontlik 

tydens oueropvoeding en ouerleiding aan ouers en met die opstel van 'n 

ouerskapplan benut word. Inligting oor die kind se bindingspatrone sal veral 

waardevol wees en stel Holmes (1993:110) dit dat: ―Children tend to reveal their 

attachment histories through their play and imaginative activity‖. Kinders met ŉ 

hegte binding projekteer op sesjarige ouderdom ŉ gebalanseerde siening van 

hulself: "ek is nie te sleg nie en ook nie perfek nie", terwyl nie-geborge kinders, 

hulself as óf foutloos óf sleg beleef. Kinders met ŉ gedisorganiseerde binding, toon 

bisarre of gedisorganiseerde response met storievertellinge of tekeninge (Holmes, 

1993:111). 
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Dit blyk uit bogenoemde dat betekenisvolle inligting oor die kind moontlik verkry 

kan word deur middel van die sosio-emosionele assessering van die kind 

bestaande uit 'n onderhoud met die kind en die benutting van projektiewe tegnieke. 

Die kind kan moontlik hierdeur sy wense, sieninge en behoeftes laat blyk wat 

ingevolge artikel 10 van Wet 38 van 2005 as sy reg beskou word. Die sosio-

emosionele assessering van die kind kan moontlik aangevul word deur die vraelys 

wat deur die ouers oor die kind voltooi word en opgevolg word met 'n onderhoud 

met die ouer.  

 

4.4.2 Vraelys voltooi oor die kind, opgevolg met 'n semi-gestruktureerde               

         onderhoud    

 
'n Vraelys wat deur die ouers afsonderlik oor die kind voltooi word bevat 'n stel 

spesifieke vrae aan die hand van sekere temas met betrekking tot die kind en word 

opgevolg met 'n semi-gestruktureerde onderhoud (Potgieter, 1995). Die doel 

daarvan is om die kind se behoeftes en gedrag te bepaal en terselfdertyd elke ouer 

die geleentheid te bied om sy persoonlike mening oor verskeie kwessies wat die 

kind kan raak, uit te spreek. Vir die bemiddelaar is dit eerstens waardevol om in die 

beantwoording van die vrae die insig van die ouer in die kind en sy betrokkenheid 

by die kind te bepaal. Die kind word dus hierdeur simbolies of indirek betrek. 

Tweedens is die waarde daarvan dat hierdie inligting tydens die terugvoer aan die 

ouers, na die sosio-emosionele assessering van die kind, ter aanvulling benut kan 

word om deur  oueropvoeding en ouerleiding die ouers met kennis te bemagtig en 

kan oor sekere antwoorde verder geëksploreer word. Verskeie deskundiges se 

benutting van semi-gestruktureerde onderhoude of vraelyste sal kortliks bespreek 

word. Die verkenning hiervan het as onderbou of bloudruk gedien om die semi-

gestruktureerde onderhoudskedule of vraelys saam te stel wat as metode 

ondersoek word om die kind se stem te hoor tydens die gesins-

bemiddelingsproses. 

 

Garon et al. (2000:186-189) fokus op temas en vrae wat betekenisvolle inligting 

oor die kind kan bied, byvoorbeeld oor die kind se: 
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 Persoonlikheid: Uitstaande karaktertrekke, vermoë om emosies uit te spreek, 

vermoë om frustrasie te hanteer en ook probleme te kan oplos. 

 Begrip van die ouers se vervreemding of egskeiding: Wie het of gaan vir die 

kinders sê van die voorgenome egskeiding?, Hoe het die kind hierop 

gereageer?, Weet die kind wanneer hy elke ouer gaan sien? en weet die kind 

hoe om elke ouer te kontak? 

 Belewenis van die ouer-kind-verhouding: Elke ouer beskryf sy verhouding met 

die kind (huidig en in die verlede) en sy betrokkenheid by die kind se 

ontspanning, skoolwerk, etes, slaap, higiëne, kommunikasie en hulp met 

aktiwiteite. 

 Fisiese en psigiese gesondheid: Belangrike inligting word hieroor verkry ten 

opsigte van die verlede of die kind se huidige fisiese en psigiese toestand en/of 

medikasie, name en telefoonnommers van deskundiges by wie die kind 

ingeskakel het, tans inskakel en moontlike toekomstige behoeftes van die kind. 

 Ander verhoudings: Gereeldheid en aard van kontak met uitgebreide familie, 

vriende, hul name, adresse en kontakbesonderhede, troeteldiere, skoolvriende 

en omgewing waarin hy woon. 

 Huidige aktiwiteite: Godsdiens, sosiaal, opvoedkundig, sport en kultuur: Die 

koste daarvan, vervoer daarheen, waar en wanneer die aktiwiteite plaasvind. 

 Opvoedkundige behoeftes: Akademies (toetsuitslae, kontak met onderwysers), 

gedrag in skool, ander aktiwiteite, sosiale verhoudings by skool en die skool se 

kommentaar oor die kind. Indien dit 'n kind met spesiale behoeftes is, sy 

diagnose, aanbevelings, spesiale optrede wat vereis word en ouers se 

betrokkenheid. 

 Huidige omstandighede: Huidige verblyfreëlings, kind se reaksie op oorgange 

tussen ouerhuise, kind se voorkeure en reaksie op huidige verblyfreëlings, 

opsies wat beskikbaar is en vakansiereëlings. 

 

Ten slotte word volgens Garon et al. (2000:186-189) inligting bekom oor die ouers 

se mede-ouerskapsverhouding: Hoe gereeld vind kommunikasie met die ander 

ouer plaas? Watter aspekte rakende die kind word bespreek (skool, spesiale 

behoeftes, portuurverhoudings en die kind se fisiese en psigiese welstand), 
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ooreenkomste en verskille ten opsigte van reëls en dissipline, hoe word konflik 

rakende die kind hanteer en hoe word die kind se veranderde behoeftes bespreek 

en toepaslike aanpassings gemaak? Potgieter (1995:108-109) stel vrae aan die 

ouer oor die kind se ontwikkelingsbehoeftes en mylpale. Sy fokus ook op die ouer 

se belewenis van die kind in sy totaliteit deur vrae oor sy persoonlikheid, 

temperamentseienskappe en gedrag te vra. 

 

Dit blyk duidelik dat betekenisvolle inligting oor die kind van elke ouer verkry kan 

word deur middel van die vraelys wat opgevolg word met 'n semi-gestruktureerde 

onderhoud deurdat elke ouer die vraelys voltooi. Die vrae is saamgestel en 

aangepas met die fokus op temas vanuit bestaande navorsingsbevindinge, 

praktykervaring en die paradigmatiese perspektief van die studie.  

 

Die verkenning van die interaksionele analise as 'n metode om die kind tydens 'n 

gesinsbemiddelingsproses in te sluit, sal vervolgens bespreek word. 

 

4.4.3 Die interaksionele analise  

 

Die interaksie wat tussen 'n ouer en kind plaasvind en waargeneem kan word, 

staan bekend as ŉ interaksionele analise. Die waarneming van die interaksie 

tussen ouer en kind bied potensieel ŉ ryk bron van inligting oor die ouer-kind-

verhouding (Hynan, 2003:212). Die interaksionele analise is belangrik omdat dit nie 

net ŉ bron van subjektiewe waarde-oordele van evalueerders is nie (Hynan, 

2003:217). Volgens Warschak (in Di Pasquale, 2000:29) word ŉ kind se 

gereedheid om ŉ ouer na te boots of mee te identifiseer deur drie aspekte van die 

ouer se ouerskapstyl beїnvloed, naamlik die kwaliteit van die liefde en 

toegeneentheid teenoor die kind, die wyse waarop die ouer die kind se gedrag rig 

of beheer en die ouer se persepsie oor die kind.  

 

Die interaksionele analise is volgens Taylor en Barnett (2005:380) betekenisvol as 

'n indirekte instrument wat tot insig in gesinsverhoudings kan lei. Min konsensus 

bestaan oor hoe die waarnemings uitgevoer moet word (Hynan, 2003:214). Kritiek 
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teen die benutting van die interaksionele analise is dat bevindings van 

geesteswetenskaplikes, nie wetenskaplik of empiries getoets en geverifieer kan 

word nie. Die hoofdoel van die waarneming van die ouer-kindinteraksie is om 

inligting te bekom oor die kind se behoeftes, sterktes en vaardighede, die 

hoeveelheid stres tussen die kind en die ouer en die ouer se psigologiese 

aanpassing (Hynan, 2003:215). Betekenisvolle inligting oor die ouer-kind-

verhouding kan dus moontlik verkry word wat tydens gesinsbemiddeling benut kan 

word om ouers te bemagtig, op te voed en te begelei en met besluitneming in 

aggeneem kan word. Hierdie inligting behoort dus in die besluite in die 

ouerskapplan weerspieël te wees.  

 

Volgens Alexander (2007:1) kan die binding tussen ŉ ouer en ŉ kind bepaal word 

tydens die waarneming van die ouer-kindinteraksie deur die assessering van die 

volgende temas: 

 Die gereeldheid en aard van kontak tussen ouer en kind as ŉ indikasie van 

gemaklikheid. 

 Die kind se gedrag wat daarop dui dat hy ondersteuning en leiding by die ouer 

benodig. 

 Die kapasiteit van die ouer om die kind effektief besig te hou en om op 'n 

toepaslike wyse te reageer op die kind se uitgesproke behoeftes. 

 Oogkontak tussen ouer en kind en of hulle vir mekaar glimlag. 

 Tekens van ongemak by die kind indien daar verwydering van die ouer 

plaasvind. 

 Die reaksie van die ouer op tekens by die kind van honger, dors of 

toiletbehoeftes. 

 Die kind se bereidheid om sy omgewing te eksploreer terwyl die ouer in 

dieselfde vertrek is. 

 

Na die interaksionele analise kan die ouer begelei word om sy kind se nie-verbale 

leidrade om sy behoefte aan binding te toon, raak te sien (Alexander, 2007:5). 

Navorsing het getoon dat hierdie ondersteuning aan hoë risiko ouers effektief is om 

die ouer-kind binding te verstewig (Alexander, 2007:5). Dit kan dus betekenisvol 
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aangewend word om die binding tussen die kind en die ouer te verstewig wat ook 

'n doelwit van hierdie studie is. Addisionele inligting wat verkry kan word tydens die 

interaksionele analise is onder andere die tipe emosie wat in die verhouding 

uitgebeeld word, hoe gedrag beheer word en hoe konflik bestuur word (Hynan, 

2003:217). Nietemin waarsku Byrne et al. (2004:120) dat inligting verkry vanuit 'n 

interaksionele analise, beperk is.  

 

Die vlak van angstigheid wat ervaar kan word omdat die ouer-kind-interaksie 

waargeneem word, kan moontlik vir ooglopende disfunksie in hul interaksie 

verantwoordelik wees (Leventhal et al. 1999:220). Die afleiding kan gemaak word 

dat die interaksionele analise moontlik ŉ venster vir die deskundige kan bied om 

die gesin waar te neem ten opsigte van hul patrone van reaksie, hoe die kind gelei 

word, wie beheer uitoefen, hoe gesinslede reageer op toegeneentheid en of hulle 

saam pret kan hê. Dit behoort dus aan die bemiddelaar inligting te verskaf 

spesifiek oor die ouer-kind-verhouding en die kwaliteit van ouerskap. Vir 

doeleindes van gesinsbemiddeling kan die interaksionele analise moontlik 

opvoedkundige waarde inhou deur aan die ouer sy ouerlike sterktes, vaardighede, 

vermoëns, swakhede en groei-areas uit te wys. 

 

Volgens Arredondo en Edwards (2000:112-114) is dimensies van wedersydse 

konneksie by jonger kinders geleë in die gereeldheid en kwaliteit van oogkontak, 

gereeldheid van liefdevolle aanraking of troos, spontane afwagting van die kind se 

behoeftes en begeertes, empatiese reaksie op die kind se behoefte aan aandag, 

spontane wedersydse glimlagte, bilaterale inisiasie van liefdevolle interaksies, 

begrip vir die kind se unieke temperament, liefdevolle spraak of gekir, en om vir die 

kind te sing, te lees en/of met die kind te speel. Dimensies van wedersydse 

konneksie met ouer kinders sluit in: erkenning van die kind as ŉ unieke individu en 

van sy spesifieke ontwikkelingsbehoeftes, waardering vir wie hy is, pogings om sy 

wêreld te verstaan vanuit die kind se perspektief, hom te leer en op te voed, om 

van die versorger te leer; leiding en ondersteuning van die versorger te soek, 

positiewe ervarings te deel, en ‗n verhouding te handhaaf waar die kind ŉ mate van 

kontrole het, terwyl limiete en grense steeds gestel word. 
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Kaplan et al. (1989:62) beskou die waarde van 'n interaksie-waarneming tussen 'n 

ouer en die kinders as: “Meeting with each parent and the children together to 

observe the interaction between each (sic) parent and the children with respect to 

emotional responses, discipline and the overall quality of their family relationships, 

including sibling interaction”. Alhoewel die metode ook waardevol kan wees vir die 

ouer kind is die waarde van die interaksionele analise tydens gesinsbemiddeling 

moontlik meestal ten opsigte van die kind jonger as drie jaar. Vir Hynan (2003:218) 

is dit uiters noodsaaklik om ook te fokus op positiewe ouerlike gedrag wat in 

gesonde ouer-kind-verhoudings aanwesig is, byvoorbeeld ouers wat die kind leer, 

positief versterk, waar wedersydse interaksie bestaan en die gebruik van 

ouderdomstoepaslike taal deur die ouer. Hynan (2003:218) beskryf dit soos volg: 

“Effective parents also tend to provide more overall appropriate stimulation, show 

sensitivity to signs of children‟s distress, and use reasonable explanations when 

setting limits on or disciplining their children”. Tydens gesinsbemiddeling en 

omrede die sterkteperspektief as deel van die paradigmatiese perspektief benut 

word, word dit as belangrik beskou om op ouers se sterkpunte en kwaliteite te 

fokus. 

 

Schmidt et al. (2007:252) versoek die ouers om met hul kind te speel volgens ŉ 

voorafbepaalde patroon van take byvoorbeeld vrye spel, die opruim van 

speelgoed, blaas van borrels en om die kind enige nuwe aktiwiteit te leer. Die ouer 

word ook versoek om die vertrek vir 'n minuut te verlaat en weer met die kind te 

herenig. Hierdie take vir die ouer-kind interaksie is ontwikkel om die mees kritieke 

terreine van versorgingsvaardighede waar te neem. Dit sluit dus in die ouer se 

emosionele beskikbaarheid, sy versorging en beskerming, sy reaksie op die kind 

se ongemak of pyn, sy vermoë om te leer en ook te speel, die stel van grense en 

instrumentele versorging van die kind (Schmidt et al. 2007:252). Daarteenoor is 

Stahl (1999:64) van mening dat die spontane ouer-kind-interaksie waargeneem 

behoort te word en dat slegs indien nodig, die bemiddelaar die aktiwiteite sal rig. 

Verskillende opinies bestaan dus oor die formaat van die interaksionele analise.  
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Volgens Stahl (1999:63-64) behoort die volgende aspekte waargeneem te word in 

die ouer-kindinteraksie:  

 Is die ouer in staat om die kind te volg in die spel, hoe reageer hy op sy angs en 

kan die ouer sy persoonlike angstigheid beheer? 

 Wat is die vlak van meelewing tussen die kind en ouer en is die ouer in staat om 

die kind empaties te begryp? 

 Kan die kind vir die ouer ―nee‖ sê en voorstelle of ontoepaslike ouerlike invloede 

teëstaan? 

 Hoe reageer die ouer wanneer die kind na die ander ouer verwys? ―It is 

important to observe whether there is room for the child to have the idea of 

mommy and daddy in the presence of the other parent‖ (Stahl, 1999:63). 

 Kan die kind se ouderdomstoepaslike afhanklikheid en onafhanklikheid deur die 

ouer aangemoedig word? 

 

Kinders behoort in hul mees natuurlike omgewing waargeneem te word (Schmidt 

et al. 2007:247). Tuisbesoeke word ook deur Hynan (2003:216) aanbeveel: “… to 

provide the evaluator with a direct look at the home environment, as well as a 

potentially relaxed opportunity in which natural and typical interaction patterns may 

emerge". Stahl (1994:70) beveel dit ook aan wanneer die kinders jonger as vyf jaar 

oud is. Vanuit bestaande navorsingsgegewens is dit nie duidelik of tuisbesoeke 

meer betekenisvol is as waarnemingsmetode, as wat ‗n kantoorbesoek sou bied 

nie (Hynan, 2003:220). Die koste en ekstra tyd verbonde aan tuisbesoeke kan 

geregverdig word indien kwessies oor die veiligheid van die kinders bestaan of 

ander aspekte van die huislike omgewing ter sprake is (Hynan, 2003:220). Vir  

gesinsbemiddeling behoort 'n tuisbesoek gewens te wees indien die betrokke kind 

nog 'n baba is en sy versorging sodoende eerstehands waargeneem kan word. 

 

Ten spyte van beperkings ten opsigte van ouer-kind-waarnemings, dat geen 

empiriese data bestaan oor spesifiek dispute oor kwessies soos die sorg van en 

kontak met kinders nie, en dat gesinne hul interaksiepatrone tydens waarneming 

kan wysig, dui die literatuur daarop dat belangrike inligting bekom kan word en 

geldige gevolgtrekkings gemaak word (Hynan, 2003:221). Dit blyk uit die 
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voorafgaande dat ŉ interaksionele analise as ‗n vorm van kwalitatiewe waarneming 

tydens gesinsbemiddeling toegepas behoort te word sodat vasgestel kan word wat 

die bruikbaarheid daarvan is vir die bevestiging van inligting, om inligting te 

verifieer of te bekom en indien daar ŉ dispuut tussen ouers rakende die kind 

bestaan. Die interaksionele analise behoort dus vir studiedoeleindes as 'n metode 

oorweeg te word om na die stem van die kind jonger as drie jaar, te luister. 

 

4.4.4 Die kollektiewe stem van die kind 

 

Die "kollektiewe stem van die kind" is ŉ term wat deur Warshak (2003:373) beskryf 

word as ŉ metode om die stem van die kind te ―hoor‖ deur ag te slaan op 

navorsing wat reeds oor die kind gedoen is. Dit is die eksplisiete stem van groepe 

kinders oor egskeidingsverwante sake ten einde ouers aan te moedig om op hul 

wyse van optrede te fokus (Schwartz & Finley, 2009:519; Warshak, 2003:370). Die 

doel is om die optimale aanpassing van die kind te bevorder en skadelike gedrag 

te vermy. Die kollektiewe stem van die kind sal nie noodwendig 'n individuele kind 

se wens om gehoor te word, bevredig nie (Warshak, 2003:377). Die waarde 

daarvan word soos volg deur Warshak (2003:378) opgesom: "The collective voice 

of children can help decision makers understand what children might say with the 

hindsight of maturity and in the absence of parental pressure, loyalty conflicts, 

inhibitions, and limitations in perspective and articulation". Vanuit bestaande 

navorsingsgegewens bestaan daar volgens Warshak (2003:377-378) vier voordele 

indien die kind se individuele stem saam met die van sy portuurgroep in ag 

geneem word: 

 Die kollektiewe stem van die kind voorkom 'n situasie waar hy deur sy ouer 

misbruik word om as ŉ mondstuk vir hom te dien. Indien ŉ kind heeltemal ‗n 

ander standpunt as sy portuurgroep uitspreek, moet versigtigheid aan die dag 

gelê word omrede hy moontlik gemanipuleer word deur ŉ ouer of kan dit 

sprekend wees van sy wanaangepaste reaksies. 

 Die ondervinding van praktisyns en navorsingsresultate kan benut word in 

besluitneming waar die kind te jonk is om ŉ mening te vorm, uit te spreek of 

waar hy angstig reageer in sy gesin se teenwoordigheid. 
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 In navorsing behoort gefokus te word op belangrike aspekte wat die kind huidig 

onnodig ag om uit te spreek óf nie mee gemaklik is om oor te praat nie. Die 

waarde van byvoorbeeld ŉ gesaghebbende omgewing en gesaghebbende 

ouerskapstyl sal ŉ kind eers na waarde ag wanneer hyself volwasse is en die 

beperkinge wat destyds deur 'n ouer geplaas is, kan waardeer. 

 Navorsingsgegewens kan die besluitnemers behulpsaam wees om die impak 

van besluite te antisipeer aangesien ŉ kind se bydrae slegs die huidige situasie 

reflekteer. Selfs 'n ervare bemiddelaar word beperk en "... is getting only a 

snapshot of the child‘s inner life when what is needed is a videotape‖ (Warshak, 

2003:377). 

 

Die bruikbaarheid van die kollektiewe stem van die kind oor belangrike kwessies 

met egskeiding, byvoorbeeld oornagkontak, die rol van die vader en gesamentlike 

sorg sal kortliks bespreek word. 

 

4.4.4.1 Die kollektiewe stem van die kind oor oornagkontak 

 

Kelly en Lamb (2000:297-311) beskou die voordele van oorslaap by die ander ouer 

beslis groter as die nadele daarvan, veral indien in ag geneem word watter 

belangrike rol die vader in die kind se lewe speel. Solomon en Biringen (2001:361) 

stel voor dat oorslaap by die ander ouer uitgestel moet word tot die kind drie jaar 

oud is. Dit blyk dat oornagkontak op seuns en dogters ŉ verskillende effek kan hê 

(Pruett et al. 2004:40). Navorsing deur Pruett et al. (2004:39-59) oor die effek van 

oornagkontak op kinders vanaf geboorte tot sesjarige ouderdom, dui aan dat 

oornagkontak ŉ minder belangrike faktor vir ŉ kind is. Belangriker vir die kind se 

aanpassing is sowel die verhouding tussen die ouers as die verhouding tussen die 

kind en elke ouer. Volgens Pruett et al. (2004:53) het empiriese longitudinale 

navorsing aangedui dat oorslaap by vaders onder die ouderdom van drie jaar geen 

negatiewe effek op die kinders het nie. Veral belangrik in die studie van Pruett et 

al. (2004:39) is dat voorspelbaarheid in die kind se roetine, hetsy dit dan oorslaap 

insluit of nie, vir hom die mees bepalende faktor vir positiewe aanpassing is. Die 

belangrikste is dus nie om te bepaal of die kind kan oorslaap nie, maar stel Pruett 
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et al. (2004:57) dit dat: “We need to focus on the balance of developmental 

opportunities and risks that shared parenting and dual homes present and how 

best to help parents introduce and manage these structural changes in family life. 

The critical outcome is to help young children navigate this transition and emerge 

as competent, secure, and on course for mastering developmental milestones and 

meeting the next inevitable challenges of life”. Nietemin waarsku McIntosh et al. 

(2008:120) dat oornagkontak van kinders onder tien jaar oud gelei het tot 'n 

agteruitgang in die kinders se emosionele welstand indien hoë konflik tussen ouers 

bestaan en ouers nie emosioneel beskikbaar was nie. Dieselfde outeurs stel voor 

dat die kwessie van oornagkontak, veral in Australië verder ondersoek word 

omrede hul wetgewing wat gedeelde ouerskap met gelyke hoeveelhede tyd by elke 

ouer voorstaan, in 2006, gepromulgeer is.  

 

Volgens Lamb (2002:115) behoort meer oorgange tussen huise plaas te vind vir 

die kind onder drie jaar om die kontinuïteit in beide die ouer-kind-verhoudings te 

handhaaf. In die verlede was daar algemene beperkinge op kwessies soos 

oornagkontak, wat deur vooroordele in stand gehou is, sonder dat dit deur 

empiriese data gesteun is (Warshak, 2000a:423). Geen bewyse bestaan dat 

kinders benadeel word indien hulle by hul vaders oornag nie (Warshak, 2003:380). 

Die mening van Kelly (2006a:35) is dat die tradisionele siening oor oornagkontak 

oudmodies, onnodig rigied en beperkend is en op sowel die kort- as die 

langtermyn, nie in die beste belang van die kind is nie. Oornagkontak hou duidelike 

voordele vir kinders in en is die eertydse oortuiging dat kinders slegs een 

psigologiese ouer het in diskrediet gebring. 'n Groter waardering behoort te 

ontwikkel vir die belangrikheid om die kind se verhouding met beide ouers in stand 

te hou en te fasiliteer (Warshak, 2003:380). Dit stem ooreen met 'n doelwit van 

hierdie studie, naamlik dat die kind 'n betekenisvolle verhouding met albei ouers 

moet geniet. 

 

Hieruit word afgelei dat indien 'n ouer emosioneel beskikbaar is, daar nie hoë 

konflik tussen ouers bestaan nie en geen ouer 'n bedreiging vir die kind se 

veiligheid inhou nie, oornagkontak vir kinders van alle ouderdomme by beide 
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ouers, in die kind se beste belang blyk te wees. Geen een-grootte-pas-almal-

benadering sal egter ten opsigte van oornagkontak gevolg kan word nie Die 

sisteemteorie en bindingsteorie as deel van die paradigmatiese perspektief vir 

hierdie studie erken die belangrikheid van 'n betekenisvolle verhouding tussen die 

kind en albei ouers en ook die effek wat gesinslede en hul konflik, op mekaar het. 

Hierdie aspekte behoort dus tydens gesinsbemiddeling in ag geneem word. 

 

4.4.4.2 Die kollektiewe stem van die kind oor die rol van die vader 

 

Die kontakreëling van elke alternatiewe naweek in die vader se sorg was die 

standaard patroon wat gevolg is en het nie in kinders se behoeftes voldoen nie 

(Kelly, 2005:239; Lamb, 2002:116). Kinders wie se vaders betrokke gebly het in hul 

lewens na egskeiding en ŉ gesaghebbende ouerskapstyl gehad het, se 

aanpassing en skolastiese prestasie was beter as die van kinders met onbetrokke 

vaders (Kelly & Emery, 2003:356). Hierteenoor het kinders wat nie ŉ hegte 

verhouding met hul vaders kon handhaaf na egskeiding nie, meer gedrags-

probleme en swakker emosionele aanpassing en skoolprestasie getoon (Fabricius, 

2003:389). Die rol van die vader is belangrik nie net in kinders se lewens nie, maar 

ook in hul langtermyn lewensuitkomste. ŉ Boodskap van jong volwassenes uit 

geskeide ouerhuise eggo die woorde: ―I missed my father‖ (Finley & Schwartz, 

2007:574). Hieruit is dit duidelik dat die kind se aanpassing vir sowel die huidige as 

die langtermyn, beïnvloed word deur die rol wat die vader in sy lewe speel. 

 

Soms is die aanpassing te pynlik vir vaders wat baie betrokke was by hul kinders 

voor die egskeiding, en neem kontak met die kinders af (Kelly & Emery, 2003:354). 

Die vader se onvermoë om die pyn van die egskeiding te hanteer kan die ouer-

kind-verhouding beïnvloed en stel Coates et al. (2004:448) dit soos volg: “For 

some parents, the ending of a marriage is not only a major stress but an assault on 

the deepest layers of the self. For these parents, abandonment of the children is 

psychologically more tolerable than facing the loss associated with the end of the 

marriage, and more tolerable than facing the need to shift to a new definition of self 

and parent”. Hierdie belewenis van ‗n ouer behoort dus in gesinsbemiddeling 
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geïdentifiseer te kan word, moontlik aangespreek word of indien nodig, hom vir 

individuele terapie verwys. 

 

Alhoewel sekere vaders reeds voor die egskeiding van hul kinders vervreem is, het 

andere die slagoffers geword van regspraktyke en populêre sieninge wat net op 

die moeder-kind-verhouding fokus en die potensiaal van die vader-kind-verhouding 

ignoreer (Lamb, 2002:108). Volgens Lamb en Kelly (2001:367) ervaar te veel 

vaders dat hulle as onbelangrik beskou word na egskeiding en stel dit soos volg:  

“Fathers who have played or are capable of playing significant roles in their 

children‟s lives find their roles minimized by traditional legal and judicial decision 

making after the dissolution of their marriages”. Vaders wie se rol as die van 

"besoekers" in die lewens van hul kinders beskou word, se betrokkenheid by hul 

kinders neem af na egskeiding (Lamb, 2002:112). In studies deur Cashmore en 

Parkinson (2008:93), Schwartz en Finley (2009:519) het kinders wat deelgeneem 

het aan besluitneming na ouerlike vervreemding en egskeiding, 'n algemene 

behoefte aangedui om meer tyd met die nie-residensiële ouer, die vader, te 

spandeer. Dit is hieruit duidelik dat 'n kind nie by die ander ouer "kuier" nie, maar 

dat die kind by implikasie twee ouerhuise behoort te hê. Dit sluit aan by 'n doelwit 

van hierdie studie, naamlik dat die kind met egskeiding nie 'n verlies aan een van 

sy ouers behoort te ervaar nie. 

 

Indien samewerking tussen ouers bestaan en die vader se rol in die lewe van sy 

kinders waardeer word, is vaders meer geneig om finansiële en emosionele 

verpligtinge teenoor hulle kinders na te kom (Warshak, 2002:214; Warshak, 

2003:379). Oor drie dekades heen het kinders gereeld aangedui dat die verlies aan 

een ouer as een van die mees negatiewe aspekte van egskeiding beleef word 

(Bauserman, 2002:91). Verder verswak vader-kind-verhoudings vanweë beperkte 

tyd saam, asook onttrekking deur die vader, voortgesette woede tussen ouers, 

ouerlike konflik en die verhuising van vaders (Kelly, 2005:245). Kinders wat 

betekenisvol minder tyd met hul vaders spandeer, beleef dat die vaders hulle as 

onbelangrik beskou en lei dit tot ŉ vader-kind-verhouding en ŉ belewenis deur die 

kind van verlies en woede (Fabricius, 2003:389; Kelly, 2005:240; Schwartz & 
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Finley, 2009:519). Belangrike inligting om van kennis te neem is dat 'n kind nie kan 

onderskei tussen 'n afwesige en 'n verwerpende ouer nie (Freeman, Abel, Cowper-

Smith & Stein, 2004:456). Verblyfreëlings wat vaderlike betrokkenheid na 

egskeiding verhoog, kan lei tot 'n afname in gevoelens by kinders dat hulle sekere 

geleenthede nie gehad het nie en emosioneel na hul vaders verlang het (Finley & 

Schwartz, 2007:583; Schwartz & Finley, 2009:519). Dit behoort dus die kind se 

veerkragtigheid en sy vermoë om aan te pas te beïnvloed. 

 

Wanneer die vader emosioneel onttrek van die gesin internaliseer die kinders dit 

normaalweg deur angstige gedrag te openbaar, depressief te raak en te onttrek. 

Indien ŉ ouer die kind wil vervreem van die ander ouer, dui navorsing aan dat dit 

jare later teen hierdie ouer boemerang en ook sý verhouding met die kind 

ondermyn (Fabricius, 2003:389-390). Die vader moet fisies teenwoordig wees ten 

einde instrumentele aspekte van sy rol te kan uitoefen en word instrumentele 

vaderskap absoluut deur egskeiding beïnvloed. Instrumentele funksies soos 

dissipline, hulp met skoolwerk en beskerming van die kind is nie prakties 

uitvoerbaar wanneer die kind die vader net gereeld besoek nie (Finley & Schwartz, 

2007:583). Kinders wat gewoond was aan die betrokkenheid van beide ouers op ŉ 

daaglikse basis moet skielik as gevolg van die ouers se egskeiding tevrede wees 

met heelwat minder tyd saam met die een ouer (Kelly, 2005:240). Die een-grootte-

pas-almal-benadering wat gevolg word, naamlik slegs elke tweede naweek by die 

vader en ŉ middel van die week oornag, benadeel die kind: “This protracted 

separation from a loved parent caused great anguish and confusion for many 

children, particularly for the youngest children, with poor memory and sense of 

time, limited or no language skills, and no cognitive capacity to understand why this 

abrupt decrease in their contact with the object of their affection occurred” (Kelly, 

2005:240). 

 

Uit navorsingsgegewens blyk dit voor die hand liggend te wees dat die rol van die 

vader vir kinders van alle ouderdomme met egskeiding, kardinaal is. 
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4.4.4.3 Die kollektiewe stem van die kind oor gesamentlike sorg 

 

ŉ Meta-analise van 33 studies het aangedui dat kinders in gesamentlike sorg- en 

kontakreëlings beter aangepas is as die wat in die enkelsorg (primêr dié van hul 

moeders), geplaas was. Hierdie positiewe aanpassing verwys na ŉ verskeidenheid 

faktore byvoorbeeld die kind se algemene aanpassing, gesinsverhoudings, 

selfbeeld, emosionele- en gedragsaanpassing en spesifiek die kind se aanpassing 

by die egskeiding (Bauserman, 2002:97). Retrospektiewe studies deur navorsers 

met adolessente en jong volwassenes het aangedui dat die meerderheid van die 

jong mense meer gelyke tyd by albei ouers na die egskeiding sou wou spandeer 

(Fabricius, 2003:385-396; Finley & Schwartz, 2007:584-585; Kelly, 2005:246; 

Schwartz & Finley, 2009:519). Navorsing deur Fabricius (2003:394) beklemtoon 

die belangrikheid van gesamentlike sorg soos volg: “Young college adults, men 

and women alike, believe that equal time spent living with each parent after divorce 

is best for children, and they believe this with remarkable uniformity. We need to 

begin listening to them”. Hieruit blyk dit ook nodig te wees om na die stem van die 

kind te luister, soos blyk uit navorsing en dus die kollektiewe stem van die kind, in 

retrospek. 

 

Gedeelde fisiese sorg blyk die na-egskeidingsreëling te wees wat kinders op die 

langtermyn verkies. Tog waarsku Stahl (1999:111-112) dat gedeelde fisiese sorg 

nie vir alle egskeidinggesinne geld nie. Kinders wat baat by ŉ relatiewe gelyke 

verdeling van tyd is dié met ŉ maklike en gematigde temperament, wie se ouers 

mekaar ondersteun, waar die belangrikheid van dieselfde roetine in beide 

huishoudings besef en toegepas word, relatiewe stabiliteit bestaan met oorgange 

en ouers in staat is om te kommunikeer oor die kind se ontwikkelings-, 

geneeskundige- en emosionele behoeftes. McIntosh et al. (2008:121) waarsku ook 

dat gedeelde fisiese sorg nie noodwendig die korrekte sorgopsie is waar risiko's 

bestaan soos 'n ouer wat emosioneel onvolwasse is, nie werklik emosioneel 

beskikbaar is nie of waar hoë konflik tussen ouers voortduur. 
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Samevattend blyk dit dat die kollektiewe stem van die kind tydens 

gesinsbemiddeling moontlik as metode benut kan word om die kind in te sluit. Die 

kind se houding oor verskeie aspekte van egskeiding kan sodoende bekom word 

ten einde sy beste belange te bevorder. Die bemiddelaar behoort oor kennis te 

beskik van kinderontwikkeling en die effek van sorg en kontakreëlings op die kind 

om dit aan die ouers te kan oordra. So word seker gemaak dat die ouers weet wat 

die kind se behoeftes, wense en gevoelens is en dit nie verlore raak in hulle stryd 

om mag nie (Schwartz & Kaslow, 1997:733). Dit sal ook belangrik wees dat die 

bemiddelaar kennis moet dra van die kind se normale behoeftes en vaardighede 

wat met sy ontwikkelingsfase en temperamentseienskappe verband hou. Besluite 

behoort geneem te word vanuit die perspektief van die kind en word deur Warshak 

(2003:377) soos volg beskryf ―… the type of decisions that reasonable adults 

would say they wished adults had made on their behalf when they were younger‖. 

Die kollektiewe stem van kinders kan vir die bemiddelaar en ouers as ŉ hulpbron 

dien veral omdat dit in die afwesigheid van ouerlike druk is, kinders nie 

lojaliteitskonflikte beleef nie en hul beperkings ten opsigte van perspektiewe en 

artikulasie hulle nie daarvan weerhou om gehoor te word nie (Warshak, 2003:378). 

 

Hieruit blyk dit dat deur na die kollektiewe stem van die kind te luister, sy wense in 

ag geneem kan word sonder dat hy persoonlik betrek word of sy angs vermeerder. 

Dit blyk ook sinvol te wees waar beperkinge aanwesig is vanweë sy ouderdom, 

byvoorbeeld ŉ baba of baie jong kind, wie se perspektief nog nie uitgespreek of 

geprojekteer kan word nie of wat nog nie verbaal kan artikuleer nie. 

 
4.5  DIE OORDRA VAN INLIGTING AAN DIE KIND RAKENDE BESLUITE OOR 

SORG EN KONTAK  
 
Verskeie deskundiges is van mening dat die kind ingelig behoort te word oor 

besluite rakende sy sorg en kontak. Schoffer (2005:329) stel haar mening soos 

volg: ―It seems reasonable to be sure that the children understand and approve of 

an arrangement that will profoundly affect their lives‖. Programme vir kinders uit 

geskeide ouerhuise om hulle te beskerm teen die negatiewe impak van egskeiding 

het by die kinders gelei tot 'n laer angsvlak, verhoging in positiewe gevoelens oor 
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hulself en die gesin en was die kinders meer selfversekerd oor hul vermoë om aan 

te pas by veranderinge (Pedro-Carroll et al. 2001:378; Pollet & Lombreglia, 

2008:385). Om die kind in te lig oor besluite rakende sorg en kontak kan dus 

moontlik ook sy angs verlig, positiewe gevoelens oor sy twee ouerhuise verhoog 

en sy aanpassing bevorder. 

 

In Suid-Afrika stel Artikel 6(5) en Regulasie 11(2) van Wet 38 van 2005 dit dat die 

kind, waar paslik, ingelig moet word oor enige aksie of besluite in 'n saak wat hom 

wesentlik beïnvloed. 

 
6(5) A child, having regard to his or her age, maturity and stage of development, 
and a person who has parental responsibilities and rights in respect of that child, 
where appropriate, must be informed of any action or decision taken in a matter 
concerning the child which significantly affects the child. 
 

Hierdie vereiste om die kind waar dit paslik is, in te lig met in agneming van sy 

ouderdom, volwassenheid en ontwikkelingsfase vereis deskundigheid van die 

bemiddelaar. Uit konsultasies met kundiges, bywoning van byeenkomste van 

FAMAC en beroepsgerigte kursusse bestaan onkunde oor die wyse waarop die 

kind ingelig kan word. 'n Leemte is dus in die praktyk beleef en kon daar nie aan 

artikel 6(5) uitvoering gegee word nie. Van die navorser is dus kreatiwiteit verwag 

aangesien daar sover vasgestel kon word geen teoretiesgefundeerde program, 

riglyn of tegnieke gevind kon word oor hoe om die kind toepaslik tydens 

bemiddeling in te lig nie. Fase 2 van intervensienavorsing, naamlik inligting-

insameling en- sintese laat ruimte vir die bestudering van natuurlike voorbeelde en 

kon die navorser se praktykervaring benut word om tegnieke te ontwikkel of aan te 

pas om die kind op 'n sensitiewe en paslike wyse in te lig en sal hierdie tegnieke in 

die empiriese ondersoek toegepas word. 

 

Na aanleiding van die funksies van byvoorbeeld die metafoor waarna Blom 

(2004a:196-198) verwys, blyk dit moontlik te wees om verskeie tegnieke wat 

ontwikkel is te oorweeg om vas te stel wat bruikbaar is vir die doel om besluite aan 

kinders sinvol oor te dra tydens gesinsbemiddeling. Die metafoor is gebruik en 

word gedefinieer as 'n oordragtelike figuurlike uitdrukking wat op 'n vergelyking en 
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ooreenkoms berus, met ander woorde 'n beeld word in die plek van die eintlike 

voorstelling geplaas (HAT, 1994:659). Tydens gesinsbemiddeling kan die metafoor 

dus oorweeg word om 'n boodskap of inligting op 'n meer effektiewe wyse aan die 

kind oor te dra. Dit mag ook bydra om die kind se perspektief ten opsigte van sy 

situasie te verander en kan dit dus ook terapeutiese waarde inhou omrede sy nuwe 

perspektief minder pyn veroorsaak of om sy aanpassing te verbeter. Dit word 

beklemtoon dat die individuele sessie met die kind wel terapeutiese waarde mag 

inhou, maar dat dit nie terapie as sulks is nie. Indien daar aanduidings bestaan dat 

die kind by terapie sal baat of dit benodig sal die betrokke kind verwys word vir 

terapie. 

 

Die volgende funksies van die metafoor volgens Spies en Schoeman (in Blom, 

2004a:196-198) kan moontlik in gesinsbemiddeling benut word ten einde die kind 

in te lig oor besluite rakende sorg en kontak deurdat dit aan hom: 

 'n beskrywing of 'n hipotese bied van dit wat in sy leefwêreld gebeur en dra 

inligting oor wat sy persepsie van sy leefwêreld kan verander of moontlike 

oplossings vir probleme kan bied; 

 'n belewenis bied dat hy beheer oor sy lewe het, die reg om bepaalde keuses uit 

te oefen en hoop aan hom voorsien dat sy situasie kan verbeter; 

 die boodskap gee dat sy situasie nie universeel is nie; en 

 die geleentheid bied om sy verbeeldingskrag te stimuleer, persepsies sodoende 

te verander dat dit geleentheid bied vir probleemoplossing, kreatiewe denke en 

konkretisering en om vrese op 'n nie-bedreigende wyse te hanteer. 

 

Die volgende speltegnieke is verken of ontwikkel om eerstens die kind se 

belewenis van die huidige sorg en kontakreëlings te bepaal en of hy onvervulde 

behoeftes ervaar en tweedens aan die kind op 'n sensitiewe en 

ouderdomstoepaslike wyse voor te stel wat die toekomstige sorg en kontakreëlings 

gaan wees.  
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4.5.1 Twee huise  

 

Om die kind se belewenis van sy oorgange tussen twee huise en sy belewenis in 

elke huis te eksploreer. Aan die kind word twee huise simbolies voorgestel. Die 

kind besluit watter huis is dié van die vader en watter een die moeder se huis en 

word dan gevra wat die huidige kontakreëling is. ŉ Gevoelskaart met verskillende 

gesiggies (Bylaag 5) word aan die kind getoon en gevra watter gesiggie is syne as 

hy by Pa is en watter gesiggie het hy as hy by Ma is. ŉ Brug of paadjie word tussen 

die twee huise geteken. Die kind kies ook sy gesiggie (wat sy gevoel reflekteer) 

van hoe hy voel as hy tussen die twee huise beweeg. Daar word geëksploreer 

waarvan hy hou en nie hou by Pa se huis. Dieselfde vrae word oor Ma se huis 

herhaal. Aan die kind word ook gevra wat hy sal wil verander aan die huidige 

reëling en sy voorstelle bespreek.  

 

4.5.2. Hart van die kind  

 

Dit is volgens Blom (2004a:34) belangrik om die kind bewus te maak van 

polariteite in homself en sy lewe (gesinslede) sodat hy dit kan integreer en 

fragmentering verhoed kan word. Veral die kind jonger as ses jaar verstaan nie 

konflikterende emosies soos liefde en woede teenoor dieselfde persoon nie en dit 

kan meebring dat hy sy woede teenoor sy ouers wat skei ontken of onderdruk wat 

tot fragmentasie lei (Blom, 2004a:34). Hierdie tegniek waarin spesifieke vrae aan 

die kind gestel word is ontwikkel om die kind te bemagtig en 'n gevoel van beheer 

te gee deur hom visueel te laat ervaar hoe hy voel, wat sy hart seer maak en 

waaroor hy gelukkig voel. Die inligting verkry vanaf die kind kan benut word om 

insig by die ouer te ontwikkel in die kind se behoeftes, om dit wat die kind 

ongelukkig stem aan te spreek en die ouers beter ondersteuning aan die kind te 

kan bied. Dit is ook belangrik om erkenning aan die ouers te gee vir positiewe 

vordering wat gemaak is en groei wat plaasgevind het.  
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4.5.3 Tekening van die voordele en verliese van egskeiding 

 

Die tegniek is aangepas en ontwikkel om die kind bewus te maak van die voordele 

en nadele van die egskeiding.en om deur bewustheid die kind te bemagtig en 

veerkragtigheid te bevorder (Blom, 2004a:229). Saam met die kind word 

geëksploreer watter voordele en watter verliese die ouers se egskeiding vir hom 

inhou en daar word aan die kind gevra of hy dit kan teken, neerskryf of met klei 

voorstel.  

 

4.5.4 Ballontegniek (Potgieter, 1995: kursusaantekeninge) 

 

Die doel daarvan is dat die kind die finaliteit en onomkeerbaarheid van die 

egskeiding moet verstaan (Blom, 2004a:220). Die kind kan visueel sien dat die 

band tussen die ouers "anders" is as die tussen hom en die ouers. Verskillende 

kleure ballonne word aan die kind voorgehou. Die kind kies ŉ ballon vir elke ouer 

en een vir homself en elkeen word opgeblaas. Gesiggies van elke persoon kan op 

elke ballon geteken word. Die Pa-ballon en Ma-ballon word met ŉ tou aanmekaar 

vasgemaak. Die Pa-ballon en die kind-ballon word met sterk bloemistedraad 

vasgemaak. Dieselfde prosedure word met die Ma-ballon en die kind-ballon 

gedoen. Stel dit aan die kind dat die band tussen Pa en Ma as gevolg van die 

egskeiding gebreek het. Die kind of die bemiddelaar neem ŉ skêr en knip die tou. 

Aan die kind word verduidelik dat die band tussen die Pa en kind asook tussen die 

Ma en kind verskillend is, nie gebreek kan word nie en altyd daar sal wees. Die 

kind kan gevra word om die band (draad) tussen die Pa-ballon en kind en ook 

tussen die Ma-ballon en kind met ŉ skêr te sny. Hierdie behoort 'n onsuksesvolle 

poging te wees wat aandui dat die band tussen ouer en kind nie gebreek kan word 

nie. Die tegniek behoort dus slegs toegepas te word indien albei ouers reeds 

tydens die bemiddeling en samestelling van die ouerskapplan getoon het dat hulle 

huidiglik betrokke is by die kind en in die toekoms betrokke wil en gaan wees. 
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4.5.5. Boom met twee nessies 

 

Die doel is eerstens om die kind te laat beleef dat hy steeds deel van sy familie is, 

maar in twee huise woon en tweedens om die kontakskedule voor te stel van hoe 

hy tussen sy twee huise (nessies) gaan beweeg. Aan die kind word verduidelik dat 

familie deel van dieselfde boom is. Indien ouers skei verdwyn familiebande nie en 

vorm kinders steeds deel van dieselfde stamboom. Visueel word twee nessies in ŉ 

boom geplaas en miniatuur voëltjies wat die gesin voorstel aan die kind gegee. Die 

kind kan self hiermee projekteer hoe hy tussen die twee nessies beweeg, naamlik 

die pappa-nes en die mamma-nes. Eksploreer hoe die kind die oorgange beleef en 

ook wat sy belewenis in elke "nes" is. Dit is dus ‗n metafoor wat gebruik kan word 

om ‗n boodskap oor te dra en aan die kind die geleentheid te bied om sy 

verbeeldingskrag te stimuleer, persepsies te verander dat dit geleentheid bied vir 

probleemoplossing, kreatiewe denke en konkretisering en om vrese op 'n nie-

bedreigende wyse te hanteer volgens Spies en Schoeman (in Blom, 2004a:196-

198). 

 

Hieruit blyk dit dat die metafoor moontlik benut kan word om deur speltegnieke die 

kind, waar paslik, tydens die gesinsbemiddelingsproses in te lig oor besluite 

rakende sorg en kontak. 

 

4.6  SAMEVATTING 

 

Artikel 10 van Wet 38 van 2005 stel dit dat die kind die reg het om deel te neem op 

'n paslike wyse in enige saak wat hom mag raak en dat aan sy wense en sieninge 

ernstige oorweging geskenk moet word. Artikels 10 en 31(1)(a) benadruk dat die 

kind se ouderdom, volwassenheid en ontwikkelingsfase in ag geneem moet word. 

Hieruit is dit duidelik dat die insluiting van die kind nie net sy reg is nie, maar dat dit 

op so 'n wyse moet geskied dat die kind se uniekheid in ag geneem word en die 

kind nie tydens hierdie proses benadeel word nie. Hiervoor was dit nodig om 

bestaande inligtingsbronne te benut en is veral op die RP assesseringsmodel van 

Potgieter (1995) gesteun, aangevul deur die literatuurstudie, bywoning van 
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beroepsgerigte kursusse en ook persoonlike praktykervaring. Funksionele 

elemente van suksesvolle modelle en programme oor hoe om kinders moontlik by 

'n gesinsbemiddelingsproses in te sluit is dus verken.  

 

Die metodes waarvolgens die kind moontlik op 'n sensitiewe en paslike wyse 

ingesluit kan word blyk eerstens die sosio-emosionele assessering van die kind te 

wees, tweedens die vraelys deur die ouer oor die kind voltooi, opgevolg met 'n 

semi-gestruktureerde onderhoud en derdens die waarneming van die interaksie 

tussen ouer en kind, veral die kind jonger as drie jaar, wat as 'n interaksionele 

analise bekend staan. Laastens blyk dit moontlik te wees om die kind op 'n 

indirekte wyse in te sluit deur na die kollektiewe stem van die kind te luister. 

Navorsingsgegewens oor byvoorbeeld oornagkontak, gesamentlike sorg, gedeelde 

fisiese sorg en die rol van die vader, kan benut word. Bestaande inligting word dus 

benut, soos voorgestel in fase 2 van intervensienavorsing, om die kind se beste 

belange te bevorder.   

In Hoofstuk 5 sal breedvoerig aandag geskenk word aan die verkenning van 

literatuur ten einde deur oueropvoeding en ouerleiding aan ouers met egskeiding 

die doelwitte van hierdie studie te kan bereik. 
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HOOFSTUK  5 

OUEROPVOEDING EN OUERLEIDING 

FASE 2: INLIGTINGINSAMELING EN- SINTESE 

 

5.1  INLEIDING  

 

Die derde prosedure-element wat toepaslik vir die studie beskou is en wat verken 

moes word is oueropvoeding en ouerleiding aan ouers tydens gesinsbemiddeling 

met egskeiding. Die inligtingsinsameling vorm deel van die paradigmatiese 

perspektief toepaslik vir hierdie studie. Die rede is dat dit noodsaaklik is dat ŉ 

gedifferensieerde en kindgefokusde benadering met egskeiding gevolg word om 

risiko‘s vir kinders te verminder en hul welstand te verhoog (Kelly, 2006a:36; Pollet 

& Lombregia, 2008:375). Die pynlike aard van egskeiding hoef nie vir ouers en hul 

kinders soos "die einde van die wêreld" te voel nie en behoort ook nie slagoffers 

van kinders te maak nie (Schwartz & Kaslow, 1997:233). Dit is daarom noodsaaklik 

om ouers se bewustheid te verhoog deur hulle op te voed, te begelei en met 

kennis te bemagtig in die egskeidingsproses ten einde die destruktiewe impak 

daarvan op al die betrokkenes te minimaliseer.  

 

5.2  OUEROPVOEDING EN OUERLEIDING 

 

Oueropvoeding en ouerleiding se waarde word beklemtoon deur die sienings van 

Forgatch en Knutson (2002:248), naamlik: "Parenting practices can be taught. 

Changes in parenting practices account for commensurate changes in children's 

adjustment outcomes" asook van Diamond en Diamond (2002:54), naamlik: 

"Improving parenting practices may be the single most common and potent 

mechanism of change in family-based treatments". Oueropvoedingsprogramme 

wat fokus op ouers en hul ouerskap toon veranderinge in ouers se hantering van 

die kind (Emery,1999:111). Oueropvoeding behoort so gou as moontlik na  
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vervreemding plaas te vind omdat die verbetering van ouerskapsvaardighede een 

van die belangrikste fokusaspekte in dienslewering aan enige gesin behels (Bacon 

& McKenzie, 2004:97; Pedro-Carroll et al. 2001:389; Pollet & Lombreglia, 

2008:384). Ook Wallerstein (1991a:456) ag dit belangrik: "Divorcing parents are 

handicapped by ignorance and the pressures of circumstance and thus have a 

right to the best information we can offer and the opportunity to carefully think 

through every alternative". Wallerstein (1991a:455-456) vermeld in haar navorsing 

dat vroeë intervensie onderhoude met albei ouers van opvoedkundige en kliniese 

waarde was. In oueropvoedingsprogramme kan ouers begelei word om negatiewe 

ouerlike gedrag te vermy en kan ook geleer word hoe om veerkragtigheid in 

kinders te bevorder (Pedro-Carroll et al. 2001:379). Ouers moet voor en tydens 

egskeiding leiding rakende hul besluitneming en ook spesifieke advies ontvang oor 

hoe om hul ouerskap te herstel en hul kind deur die krisis te begelei (Wallerstein & 

Corbin, 1999:91). Markham et al. (2007:376) is van mening dat in 

oueropvoedingsprogramme moeders veral oortuig moet word dat mede-ouerskap 

vir hulself en hul kinders waardevol is. 

 

Deelname aan sommige van hierdie programme is vrywillig, terwyl andere 

verpligtend en hofverwant is (Pollett & Lombreglia, 2008:375). Programme se 

inhoud kan óf opvoedkundig van aard wees en handel oor die belange van die 

kinders, samewerkende ouerskap, regsaspekte, finansiële kwessies, of 

raadgewend van aard. Kinders baat daarby indien hul ouers positief deur hierdie 

programme beїnvloed word omrede hulle dan minder blootgestel word aan ouerlike 

konflik, daar ŉ groter toleransie ontwikkel vir die ouerskapsrol van die ander ouer 

en dit positiewe veranderinge in die kinders se welstand meebring (Taylor, 

2005b:77). Verpligte oueropvoedingsprogramme is as effektief bewys om die 

lewens van sowel ouers as hul kinders met egskeiding te verbeter (Pollet & 

Lombreglia, 2008:385). 

 

Alle ouers wat skei behoort 'n oueropvoedingsklas by te woon (Pruett et al. 

2007:4). Ouers met sowel hoë as lae tot matige konflik vind baat by 

oueropvoedingsprogramme en lei dit tot meer positiewe uitkomste, minder konflik 
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asook groter tevredenheid oor sorg, kontak en onderhoudskwessies (Bacon & 

McKenzie, 2004:97). Pollet en Lombreglia (2003:378) stel hul mening oor 

oueropvoeding soos volg: "Just as the driver who drinks or speeds puts lives at 

risk, parents who divorce put their children at emotional risk. Both should learn how 

to prevent harm to others from reoccurring before being granted a privilege by the 

state".  

 

Ouers se terugvoer oor deelname aan 'n oueropvoedingsprogram het aangedui dat 

hulle 'n groter bewustheid van hul kinders se behoeftes ontwikkel het en ook 'n 

groter bereidheid van die ouer met primêre verblyf dat die kinders tyd spandeer 

saam met die nie-residensiële ouer. Verder het 'n afname gevolg in gedrag van 

ouers wat die kinders in die middel van dispute plaas asook 'n groter bereidheid 

om ooreenkomste te bereik rakende die sorg van en kontak met kinders (Kelly, 

2006a:40). Tydens oueropvoeding en ouerleiding kan ouers bewus gemaak word 

van hoe kinders hul konflik beleef, negatiewe uitkomste wat mag voortspruit, 

leiding om hul kommunikasie te verbeter, grense te handhaaf en veilige oorgange 

tussen ouers en huisvestings te bewerkstellig (Kelly, 2006a:42). Om dus slegs aan 

ouers 'n lys van "moets" en "moenies" te voorsien blyk onvoldoende te wees. 

 

Irving en Benjamin (2002:230) fokus op sekere gedrag ten einde 'n egskeiding as 

sinvol te kan beskryf. 

 Volwasse kwessies en besluite word deur beide ouers as die uitvoerende 

besluitnemers geneem. 

 Huishoudings funksioneer afsonderlik en is buigsaam. 

 Ouers bied in hul hoedanigheid as mede-ouers aan mekaar ondersteuning. 

 Ouers is in staat tot positiewe, konstruktiewe werksverhoudings gekenmerk deur 

samewerking, wedersydse respek, produktiewe onderhandeling en effektiewe 

probleemoplossing. 

 Kinders word aangemoedig om 'n betekenisvolle verhouding met beide ouers te 

handhaaf. 
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Hierdie beskrywing van Irving en Benjamin (2002:230) sluit aan by die doel van die 

studie omrede dit onder andere die kwaliteit van die ouers se mede-

ouerskapsverhouding en die kind se reg op 'n betekenisvolle verhouding met albei 

ouers erken. Ten einde ouers hierin te kan begelei word die impak van egskeiding 

op sowel die kind as die ouer bespreek.  

 

5.3  DIE IMPAK VAN EGSKEIDING OP SOWEL DIE KIND AS DIE OUER 

 

Egskeiding moet nie as 'n eenmalige gebeurtenis beskou word nie, maar as 'n 

proses (Emery, 1999:58). Dit behoort ook deur die oë van die kind waargeneem te 

word (Whiteman, 2007:11). Schwartz en Kaslow (1997: 204) beskryf die impak van 

egskeiding as ewigdurend: “That does not mean children of divorce go through life 

flawed, but it does mean that a piece of them is still trying to resolve the trauma of 

their parents‟ divorce. Each has his own way of resolution”. Potgieter (1995:63) 

vergelyk egskeiding met 'n amputasie wat die kind in sy diepste wese raak terwyl 

Schwartz en Kaslow (1997:73) egskeiding met die belewenis van 'n ope-hart 

operasie vergelyk. 

 

Die korttermyneffek van egskeiding op die kind kan die ervaring van hartseer, 

angs, woede, verwarring, lojaliteitskonflikte, skuld en die toon van somatiese 

simptome wees. Die langtermyneffek blyk merendeels af te hang van hoe ouers 

hul na-egskeidingsverhouding definieer, hul konflik aanspreek, hul ouerskap 

effektief beoefen en ondersteunende bronne benut. Hierdie stabiliserende faktore 

verhoog die moontlikheid dat die kind sal aanpas en veerkragtigheid ontwikkel in 

teenstelling met waar voortslepende ouerlike konflik en 'n afname in die kwaliteit 

van ouerskap voorkom (Pedro-Carroll et al. 2001:377). Die negatiewe effek van 

egskeiding kan lewenslank voortduur met newe-effekte soos hoë syfers van vroeë 

skoolverlating, buite-egtelike swangerskappe, huwelike tydens adolessensie, 

verminderde lewenstevredenheid en uiteindelik hul eie egskeiding. Die 

psigologiese effek van egskeiding kan voortduur tot in volwassenheid en inmeng 

met die persoon se vermoë om hegte bindings te vorm (Pedro-Carroll et al. 

2001:377; Wallerstein, 1991b:358).  
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Die drie vernaamste faktore wat kinders se aanpassing na egskeiding benadeel is 

soos reeds genoem konflik tussen ouers wat voortduur, sy belewenis van 'n verlies 

aan ŉ ouer en 'n afname in die kwaliteit van ouerskap, veral die eerste twee jaar na 

egskeiding (Bauserman, 2002:91). Die kind beleef met egskeiding ook 'n verlies 

aan ŉ gesinseenheid, ŉ ouer, ouerlike aandag, ŉ familie, vertroue, ouerlike 

betrokkenheid en fisiese kontak, 'n eie identiteit soos voor die egskeiding, 

ondersteunende verhoudings, sosiale status, ekonomiese sekuriteit en 

lewenstandaard (Read, 2002:36-42; Thompson & Amato, 1999:16; Zill in Gottman 

& DeClaire, 1997:144). Hierdie vorme van verlies manifesteer op emosionele, 

liggaamlike en kognitiewe vlak en het ŉ invloed op die kind se gedrag nou en in die 

toekoms (Whiteman, 2007:53). 

 

Studies in Brittanje en die VSA het bevind dat toestande voor die egskeiding ŉ rol 

speel om die kind se aanpassing na egskeiding te voorspel en ook dat die 

hoeveelheid en kwaliteit van kontak tussen die kind en beide sy ouers na 

egskeiding, ŉ bepalende faktor is (Kendall, 2000:39). 'n Geskiedenis van 

negatiewe ouer-kind-verhoudings kan die sleutel wees tot die kind se negatiewe 

aanpassing met egskeiding (Emery, 1999:53; Thompson & Amato, 1999:43).  

 

Egskeiding word nie deur alle kinders negatief ervaar nie, vir sommige kan dit selfs 

'n verligting wees (Emery, 1999:57; Grych & Fincham, 1999:101; Schwartz & 

Kaslow, 1997:190). Dit kan ook 'n ontvlugting van 'n disfunksionele en negatiewe 

huislike omgewing wees (Amato, 2005:115; Hetherington & Elmore, 2003:187). 

Positiewe reaksies op egskeiding is dat kinders meer onafhanklik en emosioneel 

volwasse word vanweë die groter verantwoordelikheid wat hulle in die huishouding 

dra (Schwartz & Kaslow, 1997:190). In die afwesigheid van nuwe stresfaktore en 

vyandigheid kan die meerderheid van kinders uit geskeide ouerhuise aanpas by 

hul veranderde lewensomstandighede en ontwikkel tot redelik bevoegde en goed 

aangepaste volwassenes (Hetherington & Elmore 2003:186). Kaslow (1995:281) 

beveel aan dat ouers en kinders die geleentheid gegun word om ook die voordele 

van egskeiding in ag te neem. Hieruit blyk dit dat egskeiding nie noodwendig 'n 
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destruktiewe impak op die kind hoef te hê nie, veral in die afwesigheid van nuwe 

stresfaktore en vyandigheid en dat dit hom selfs positief kan beïnvloed. 

 

Egskeiding kan 'n destruktiewe impak op die ouer hê aangesien groot 

veranderinge in die geskeide ouer se lewe plaasvind soos byvoorbeeld verhuising, 

ekonomiese agteruitgang, eensaamheid en rolspanning vanweë oorlading as 

enkelouers (Carr, 2000:31; Grych & Fincham, 1999:101). Egskeiding is vir ouers 'n 

ekstreem stresvolle proses wat dit nodig maak om hulle oor die kort- en 

langtermyngevolge daarvan in te lig en te beklemtoon dat van die effekte wat 

fisiologies, emosioneel en psigologies van aard is, slegs tydelik kan wees (Irving & 

Benjamin, 2002:106). Mans, meer as vroue beleef die mislukte huwelik as 'n 

persoonlike mislukking en ervaar 'n verlies aan struktuur terwyl die samelewing 

minder klem plaas op die man se rouproses en emosionele probleme as op die 

van vroue na egskeiding (Baum & Shnit, 2005:53). Nog 'n risiko is dat ouers só 

betrokke raak by hul kinders dat hulle hul eie behoeftes, byvoorbeeld die behoefte 

aan volwasse geselskap, afskeep (Schwartz & Kaslow, 1997:192). 

 

Dit is noodsaaklik dat ouers ook emosioneel en psigies van mekaar skei en neem 

dit 'n individu twee tot vier jaar om sy ewewig na ŉ egskeiding te herwin. (Kaslow, 

1995:080; Schwartz & Kaslow, 1997:230). Vir Kaslow (1995:280) is die 

herstelproses van individue wat reeds voor die egskeiding matige tot erge 

disfunksie getoon het, stadiger, sulke ouers meer vyandig en bestaan die gevaar 

dat die kinders by die na-egskeidingskonflik betrek kan word. Ouers met ernstige 

patologie voor die egskeiding of wie nog nie hul woede, depressie en begeerte om 

wraak te neem hanteer het nie, het nog nie psigiese sluiting nie en is steeds 

obsessief oor die egskeiding en in sulke gevalle word individuele terapie moontlik 

benodig (Baum & Shnit, 2005:38; Gould, 1998:132; Kaslow, 1995:281; Schwartz & 

Kaslow, 1997:230). Tekens van psigiese en emosionele sluiting kan waargeneem 

word in die terugkeer van optimisme, bereidheid om in ŉ nuwe verhouding 

betrokke te raak, weer te kan vertrou, vermindering van woede en die vermoë om 

die verlede te laat gaan en produktief aan die toekoms te dink. Gevaartekens wat 

teenproduktief is vir die herstelproses is die ouer wat slegs op sy pyn fokus, sy 
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woede in stand hou en op die verlede fokus (Schwartz & Kaslow, 1997:233). 

Hierdie tekens blyk ooreenstemming te toon met die individu se vermoë om te kan 

vergewe. (Vgl. 5.6.4.) 

 

Alhoewel verandering nie onmiddellik plaasvind nie is die verwagting dat ouers, 

veral ná blootstelling aan ŉ oueropvoedingsprogram, hierdeur gerig en ondersteun 

sal word in hul aanpassing na egskeiding (Taylor, 2005b:77). Die elemente 

selfvertroue (die verwagting van ‘n individu om 'n verandering te weeg te bring) en 

oortuiging (die geloof dat die verandering sy kinders en gesin na egskeiding sal 

bevoordeel) beïnvloed die individu se vaardighede om hul kommunikasie en mede-

ouerskap te verbeter. Hoë selfvertroue en oortuiging laat die mees effektiewe en 

positiewe beweging plaasvind (Taylor, 2005b:78). Selfvertroue en effektiwiteit 

verhoog indien individue die oplossing van 'n probleem beleef en die invloed 

daarvan duidelikheid bied oor hoe toekomstige problematiese situasies hanteer sal 

kan word (Hepworth et al. 2002:401).  

 

Om tydens gesinsbemiddeling te fokus op ouers se selfvertroue en oortuiging 

sodat herstel en groei kan plaasvind, behoort ondersoek te word. Die fokus op 

ouers se kwaliteite en sterk punte sluit aan by die sterkteperspektief as teoretiese 

benadering. Dit sluit ook aan by die sisteemteorie wat impliseer dat 'n verbeterde 

mede-ouerskapsverhouding positief sal reflekteer op die ouer-kind-verhouding en 

die kwaliteit van ouerskap. Uit bogenoemde word afgelei dat alhoewel egskeiding 

'n negatiewe uitwerking op sowel die kind as die ouer kan hê moet daar ook kennis 

geneem word van moontlike positiewe groei en herstel na egskeiding.  

 

Dit is vir die bemiddelaar belangrik om die ontwikkelingstake en ontwikkelings-

behoeftes van die kind te verken ten einde die ouers hierin te kan begelei. 

 

5.4  ONTWIKKELINGSTAKE EN ONTWIKKELINGSBEHOEFTES VAN DIE KIND 

 

           Dit is noodsaaklik om op elke kind se ontwikkelingstake en behoeftes te fokus met 

egskeiding en word negatiewe aanpassing waargeneem in die kind se 
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sleutelontwikkelingstake (Stahl, 1999:109). Vervolgens sal eerstens die kind se 

emosionele ontwikkeling volgens Erikson se psigososiale teorie beskryf word in die 

lig van die eise wat egskeiding aan hom stel. Tweedens sal Piaget se kognitiewe 

teorie gebruik word om volgens sy teorie, die impak van egskeiding te verduidelik. 

Derdens sal Steiner en Perry se emosionele bewussynskaal bespreek word om 

begrip vir die kind se emosionele bewussynsvlak te ontwikkel en te verhoog. 

Hierdie bewussynskaal kan ook moontlik aandui wat die emosionele bewustheid 

van die ouers is. 

 

            5.4.1 Erikson se psigososiale teorie 

 

 Volgens Erikson se psigososiale teorie (in Berk, 2003:17-18) word elke 

ontwikkelingstadium gedurende die mens se lewe gekenmerk deur 'n psigososiale 

krisis of ontwikkelingstaak wat opgelos moet word. Indien die psigososiale krisis op 

'n konstruktiewe wyse opgelos word sal 'n ego-sintese ontwikkel wat 'n inherente 

krag en kwaliteit behels. Die oplossing van 'n spesifieke ontwikkelingstaak word 

reeds tydens die voorafgaande stadia voorberei. 'n Bepaalde psigososiale krisis 

word normaalweg nie op 'n absolute wyse opgelos nie, maar uitgesorteer in 

daaropvolgende stadiums. Dit blyk dus dat die stadiums bymekaar inskakel en 

afhanklik is van mekaar. Indien 'n ontwikkelingskrisis op 'n destruktiewe wyse 

aangespreek word en bly voortbestaan, word die ego verswak en vind die individu 

dit moeiliker om latere ontwikkelingstake positief te hanteer (Carr, 2000:35-41). 

Indien die uitkoms van die krisis positief is sal die persoon oor vaardighede beskik 

wat hom in staat stel om 'n konstruktiewe bydrae in die samelewing te maak (Berk, 

2003:17-18). 

 

Die kind wat geraak word deur egskeiding het nie net die verwagte psigologiese 

take om gedurende sy ontwikkeling te bemeester nie, maar moet ook addisionele 

uitdagings die hoof bied wat ŉ bykomende las op hom plaas (Wallerstein & Corbin, 

1999:90). Psigologiese take wat die kind na egskeiding moet bemeester is onder 

andere om die realiteit van die mislukte huwelik te erken en doelbewus afstand te 

doen van die konflik tussen die ouers en sy gewone take en doelwitte te hervat. 
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Hierdie eerste twee take is krities en behoort binne die eerste jaar ná egskeiding 

opgelos te word. Verdere psigologiese take is om woede en selfblaam te hanteer 

en te verwyder, om die permanensie van die egskeiding te aanvaar en te fokus op 

die bereiking van realistiese hoop en verwagtinge vir verhoudings. Die laaste twee 

take sal eers bereik word wanneer die kind adolessensie of vroeë volwassenheid 

bereik aangesien verlieshantering die kind jare kan neem om te voltooi (Wallerstein 

& Corbin, 1999:90-91).  

 

Die kind se vermoë om ontwikkelingstake te bereik word grootliks deur sy 

omgewing beïnvloed. Waar egskeiding ter sprake is word die bereiking hiervan 

beïnvloed deur die mate waartoe ouers vordering gemaak het in die oplossing van 

dispute. Die mede-ouerskapsverhouding blyk dus van kardinale belang te wees vir 

die kind se vermoë om sy ontwikkelingstake te bereik. Dit is ook belangrik om op 

die ontwikkelingsbehoeftes van elke kind te fokus ten einde te kan verstaan wat die 

effek van egskeiding op hom is. Die rede hiervoor is dat kinders van verskillende 

ouderdomme en lewensfases verskillende behoeftes rakende die verhouding met 

hul ouers ervaar (Stahl, 1999:109). Bray (1991:423) stel sy mening soos volg: 

―Divorce is not necessarily worse for children at certain ages; rather children at 

various ages tend to have different reactions and symptom patterns.‖ Kinders se 

reaksie op verandering en skeiding van ŉ ouer is ook gebaseer op individuele 

verskille in die kind self (Kisthardt & Fines, 2005:230). Ten einde vir ouers hieroor 

te kan opvoed en te begelei sal gefokus word op die ontwikkelingstake, 

ontwikkelingsbehoeftes en vaardighede van die kind volgens Erikson (in Berk, 

2003:17-18) se psigososiale teorie gedurende die stadiums in ŉ kind se lewe. 

 

5.4.1.1 Geboorte tot 2 jaar  

 

Die kind se eerste ontwikkelingstaak is om vertroue in ŉ persoon te ontwikkel 

(Berk, 2003:17-18; Carr, 2000:35; Gould, 1998:120). Dit bring mee dat die 

versorger op 'n sensitiewe en konsekwente wyse teenoor die baba behoort op te 

tree sodat hy vertroue kan ontwikkel (Berk, 2003:17-18; Carr, 2001:35). Die 

ontwikkeling van ŉ eerste binding is krities vir al die toekomstige stadiums van 
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ontwikkeling (Stahl, 1994:32). Hierdie basiese vertroue word fundamenteel 

ingebed in die persoonlikheidstruktuur van die ontwikkelende kind. Basiese 

vertroue in die versorger bring mee dat die baba leer om homself te vertrou en om 

die ego-sintese hoop as 'n vaardigheid te ontwikkel. Indien die baba nie die ouer 

as 'n veilige basis ervaar vanwaar die wêreld ontdek kan word nie, sal hy wantroue 

in mense ontwikkel en die wêreld as bedreigend beleef (Berk, 2003:17-18; Carr, 

2000:35; Pinquart & Silvereiser, 2000:370). Hierdie binding is so kardinaal vir die 

ontwikkeling van die kind se basiese vertroue en sekuriteit dat dit volgens Stahl 

(1994:32) die mees belangrike faktor is wat in ag geneem moet word indien daar ŉ 

dispuut tussen ouers bestaan oor die sorg van 'n kind van hierdie ouderdom. 

Volgens die bindingsteorie kan die baba met meer as een versorger bind en sal die 

tipe binding grotendeels beïnvloed word deur die persoon se vermoë om aan die 

kind fisiese en psigologiese veiligheid en sekuriteit te bied (Lamb & Kelly, 

2001:366; Von Sydow, 2002:80). Binding is nie monotropies nie en word dus nie 

deur die geslag van die ouer bepaal nie (Ding & Littleton, 2005:25). (Vgl.2.3.1.2.) 

 

ŉ Voorspelbare roetine is vir die baba belangrik en as die kind die primêre ouer nie 

sien nie kan dit hom angstig maak, sy sekuriteit bedreig en lei tot regressie wat 

betref sy slaappatroon, voeding en toiletonderrig. Die kind kan vanweë die 

afwesigheid van sy bindingsfiguur ontwikkelingsagterstande begin toon, geïrriteerd 

raak en ander simptome openbaar (Stahl, 1994:33). Sommige kinders raak 

depressief en onttrek, veral omdat hulle nie hul verlies in woorde kan omsit nie en 

kan ook skeidingsangs toon (Stahl, 1999:119). Ouers moet deurentyd optree om 

die vertroue tussen ouer en kind te bevestig wat reeds bestaan en dit nie skade te 

laat ly nie (Carr, 2000:37). Die ontwikkeling van vertroue in sy bindingsfiguur(e) ten 

einde die ego-sintese hoop te ontwikkel, kan lewenslank 'n bepaalde invloed op 

hom as mens, sy verhoudings en sy hantering van verlies hê, andersins sal hy 

wanhoop ervaar (Carr, 2000:37). 
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5.4.1.2 Kleuter (2 tot 4 jaar) 

 

Volgens Erikson (in Berk, 2003:17-18) wil die kleuter die ego-sintese wilskrag as 

'n vaardigheid ontwikkel. Die psigologiese ontwikkelingstaak is om outonomie en 

selfkontrole te verkry en gevoelens van skaamte te bekamp. Tweejariges wil 

onafhanklik wees en het meestal 'n sterk wil wat volg op die gesonde ontwikkeling 

van vertroue en binding in die eerste twee lewensjare, waarna die proses van 

vervreemding en individualisering volg (Brittz, 2007:70; Carr, 2000:35; Stahl, 

1999:110; Stahl, 1994:33). Die kleuter wil selfstandig begin optree en take self 

verrig wat hom onvermydelik in botsing met sy ouers bring. Oormatige ferm 

optrede of oorbeskerming sal die gunstige ontwikkeling van outonomie en 

selfstandigheid ondermyn en die kleuter oormatige twyfel en skaamte laat ervaar 

(Berk, 2003:17-18; Carr, 2000:35). Die afleiding word gemaak dat 'n 

gesaghebbende ouerskapstyl, gekenmerk deur warmte en die stel van grense, die 

ego-sintese wilskrag as ontwikkelingstaak sal akkommodeer. (Vgl. 5.5.2.4.2.) 

 

5.4.1.3 Voorskoolse jare (4 tot 6 jaar) 

 

Die kind het 'n ryk verbeelding en gebruik spel om homself uit te druk. Hy moet dus 

enersyds geleentheid kry om sy inisiatief te ontwikkel en daar moet andersyds in 

ag geneem word dat hy maklik skuldgevoelens kan ontwikkel vanweë gebeure in 

sy leefwêreld wat sy inisiatief kan belemmer en sy ego-sintese van doelgerigtheid 

benadeel (Berk, 2003:17-18). Grootskaalse ontwikkeling en groei vind in hierdie 

lewensfase plaas. Kinders wat nie gebuk gaan onder konflik en spanning nie 

ontwikkel hul sosiale vaardighede, hul geslagsrolidentifikasie, ontwikkel ŉ begrip vir 

hul eie emosies en toon groei in hul konseptuele begrip van byvoorbeeld idees, 

tyd, verhoudings en taal. Die kind leer wat by die skool en tuis toegelaat word, wat 

verbode is en vra talle vrae oor hoe die wêreld werk. Hy leer dus om sy behoefte 

aan inisiatief op aanvaarbare wyses te kanaliseer en behoort ouers begrip te hê vir 

sy nuuskierigheid, terwyl hulle grense duidelik en met die nodige warmte stel (Carr, 

2000:37). Die kind het ŉ sterk behoefte aan voorspelbaarheid, konsekwentheid en 

struktuur terwyl daar ook ŉ groeiende behoefte ontstaan om afstand van die 
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primêre bindingsfigure te bekom (Stahl, 1994:36). Kognitief beskou die 

voorskoolse kind steeds die wêreld op ŉ konkrete wyse en benodig hy struktuur 

van die ouers ten einde te verstaan wat sy plek in die wêreld is.  

 

Ouers se egskeiding tydens hierdie fase het tot gevolg dat kinders nagmerries kry, 

kerm, skeidingsangs beleef en verwarring, aggressie en regressie toon (Stahl, 

1994:36). Die rede hiervoor is dat die kind se emosionele en ontwikkelingsmylpale 

wat bereik is, nog broos is. Op hierdie ouderdom is die kind sensitief vir sy ouers 

se buie en gebruik hy dit om te bepaal hoe hulle voel oor die wêreld en ander in hul 

omgewing. Dit is nodig dat ouers vry van onnodige en destruktiewe konflik moet 

leef omdat die kind daardeur angstig kan raak en dit sy vermoë om sy 

ontwikkelingstaak te bereik, benadeel. Die kind het twee gesonde ouers nodig om 

hom te ondersteun in die proses. Hy behoort teen die ouderdom van ses jaar ŉ 

gesonde binding met albei ouers te hê, relatief vry van angs en die psigologiese 

splitsing van sy ouers in ―goed‖ of ―sleg‖, met ŉ goeie begrip van sy persoonlike 

emosies, ŉ gesonde vermoë om dit op ŉ ouderdomstoepaslike wyse uit te spreek 

en steeds die lewensvreugde te ervaar wat kenmerkend is van hierdie ouderdom 

(Stahl, 1994:37; Stahl, 1999:113). Tydens hierdie lewensfase beweeg hy redelik 

maklik tussen twee ouerhuise indien daar voorspelbaarheid en struktuur bestaan 

(Stahl, 1994:36).  

 

Die voorskoolse kind verstaan nie die impak van sy gedrag op andere nie en kan 

ook nie na gebeure kyk vanuit ŉ ander verwysingsraamwerk as hul eie nie, wat as 

egosentrisme bekend staan (Blom, 2004b:3). Hierdie beperking ten opsigte van 

sosiale perspektief beïnvloed sy vermoë om inkonsekwentheid in die ouer se 

gedrag te begryp. Dikwels sal hy in hierdie ouderdomsfase probeer om ―perfek‖ op 

te tree uit vrees, of onbewustelik begin om vir sy ouers verantwoordelikheid te 

neem. Dit mag die eerste tekens van hiper-volwasse gedrag wees waar die kind 

emosioneel vir die ouer sorg en sy eie behoeftes ignoreer (Stahl, 1999:113). Sy 

sosialiseringsvaardighede behoort vry te wees van konflik en spanning en hy 

behoort gereed te wees vir skool om sy aktiwiteite en sosiale verhoudings uit te 

brei, vry te voel om beide ouers lief te hê en te groei in sy binding met beide ouers 
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om sodoende gereed te wees om na die volgende psigososiale ontwikkelingsfase 

te beweeg (Stahl, 1994:37). 

 

Opsommend blyk dit dus dat die voorskoolse kind se belangrikste behoefte die aan 

voorspelbaarheid, roetine en struktuur is. Verder blyk dit dat die ego-sintese van 

doelgerigtheid tesame met die van hoop en wilskrag, hom in staat stel om by sy 

ouers se egskeiding aan te pas.  

 

5.4.1.4 Latente fase of middelkinderjare (6 tot 12 jaar) 

 

Die ontwikkelingstake wat die kind in sy middelkinderjare het om te voltooi is om 

take en projekte suksesvol uit te voer. Hy moet op skool sukses ervaar en beleef 

dat hy deur betekenisvolle persone, naamlik sy onderwysers en ouers aanvaar 

word, andersins sal hy gevoelens van minderwaardigheid ontwikkel. Hy sal die 

ego-sintese bekwaamheid as 'n vaardigheid ontwikkel indien hy dié psigososiale 

krisis konstruktief oplos. Indien hy egter sterk minderwaardigheidsgevoelens 

beleef, sal dit sy ego verswak en dus sy aanpassing by egskeiding inhibeer. Nie 

net is sy skool vir die kind belangrik nie, maar ook dat sy kognitiewe ontwikkeling 

voortdurend sal plaasvind (Berk, 2003:17-18). 

 

Volgens Stahl (1994:38; 1999:114) is die ontwikkeling van sosiale vaardighede 

belangrik. Tydens hierdie stadium sal hy óf ŉ steeds sterker selfbeeld ontwikkel óf 

gevoelens van onbevoegdheid, onveiligheid en minderwaardigheid ervaar. Die kind 

se intense lojaliteitskonflik kan uit verband ontwikkel deurdat hy sowel sy ouers as 

sy eie behoeftes wil bevredig. Volgens Stahl (1994:38;1999:113) kan die kind die 

volgende simptome toon indien konflik tussen ouers voortduur naamlik, hartseer, 

huilerigheid, depressiwiteit, woede-uitbarstings, afhanklikheid, probleme by die 

skool en vyandigheid teenoor een of albei ouers.  

 

Aangesien die kind in hierdie ouderdomsfase struktuur en kontinuïteit benodig sal 

dit in sy beste belang wees as hy die reëls en struktuur verstaan en dit in beide 

ouerhuise min of meer dieselfde is (Stahl, 1994:38). Roetine en struktuur is van 
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kritieke belang omdat dit sy angstigheid verminder en hom laat veilig voel. Met 

egskeiding het hy struktuur nodig wat betref kontak met sy ouers en kan die 

kontakskedule met behulp van samewerking en kontinuïteit verbeter en met ŉ 

kalender aangedui word wat die kind se beweging van een huis na die ander 

behoort te vergemaklik (Stahl, 1994:38). Artikels 10 en 31(1)(a) asook Regulasie 

8(3)(6) van Wet 38 van 2005, vereis dat die kind met egskeiding ingelig behoort te 

word rakende die kontakskedule en verblyfreëlings. Volgens Regulasie 11(1) en 

11(2) behoort die kind se wense en sieninge tydens die opstel van ‗n ouerskapplan 

in oorweging geneem te word.  

 

In hierdie ontwikkelingsfase gebeur dit maklik dat ‗n kind ŉ lojaliteitskonflik 

ontwikkel aangesien hy voel dat as hy die een ouer tevrede wil stel hy die ander 

ouer verwerp. Stahl (1994:39) stel dit soos volg: ―Children who are afraid to get 

involved in their own activities because of such loyalty conflicts are beginning to 

internalize their parents‘ battle to their detriment.‖ Alhoewel die kind oorweldig voel 

deur sy ouers se konflik en dit probeer oplos is hy nie daartoe in staat nie (Stahl, 

1999:115). Psigologiese splitsing kan ook plaasvind in hierdie ontwikkelingsfase 

indien hy die een ouer as net ―goed‖ en die ander as net ―sleg‖ beskou en so word 

die kind se persoonlike vermoë om ŉ gesonde selfbeeld te ontwikkel, benadeel 

(Stahl, 1999:115). Hy streef tydens hierdie stadium na groter outonomie en wil aan 

aktiwiteite deelneem. Sy aktiwiteite kan om hierdie rede vir hom belangriker wees 

as om met ŉ ouer kontak te maak. Indien albei ouers egter betrokke was in sy 

ontwikkelingstadiums, sal hy met egskeiding minder geforseerd voel om ‗n keuse 

uit te oefen tussen sy eie aktiwiteite en een van sy ouers (Stahl, 1994:40). 

 

Kognitief begin die kind in sy middelkinderjare al hoe meer abstrak dink, sien hy 

dinge nie meer net in terme van swart en wit nie en sal probeer sin maak uit die 

konflik tussen sy ouers deur vir hulle te kan vertel wat hy dink en hoe hy dit sien 

(Stahl, 1994:40). Die belangrikste eienskappe waaroor ouers tydens hierdie fase 

behoort te beskik is: empatie, konsekwentheid, ondersteuning vir die ander ouer, 

grense vir die kind en die vermoë om dissipline te handhaaf (Stahl, 1999:116). Hy 

beklemtoon ook dat die ouers psigologies gesond moet wees omdat dit die 
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ontwikkeling van hiper-volwasse gedrag by die kind sal verhinder en dat ouers 

daarop bedag moet wees om rolomruiling te voorkom. (Vgl. 5.6.1.) 

 

5.4.1.5 Adolessensie (13 tot 18 jaar) 

 

Gedurende adolessensie behoort die adolessent vir homself duidelikheid te verkry 

oor wie hy is en wat hy word. Die positiewe uitkoms van hierdie stadium is die 

ontwikkeling van ego-identiteit. Die ego-sintese wat ontwikkel wanneer die 

psigososiale krisis op 'n konstruktiewe manier opgelos word is integriteit en 

betroubaarheid (Carr, 2000:39). Die primêre take wat die adolessent moet bereik 

en in vaardighede omskakel is die ontwikkeling van onafhanklikheid, ŉ steeds 

groter wordende behoefte aan outonomie, die neem van besluite, om uit foute wat 

gemaak is te leer en om konflikte uit die vroeë kinderjare op te los. Portuurdruk is 

vir die adolessent belangrik en hy sal nie aanvaarding beleef indien hy homself met 

egskeiding isoleer nie. Die adolessent streef dus enersyds na onafhanklikheid van 

die ouers en andersyds is hy afhanklik van die goedkeuring van die portuurgroep 

ten einde selfvertroue te hê en sukses te ervaar (Carr, 2000:38; Stahl, 1994:42). 

 

Die adolessent vra deurentyd vrae wat verband hou met wie hy is en wat sy plek in 

die samelewing is (Berk, 2003:17). Hy ervaar seksuele behoeftes, beleef aggressie 

en eis groter kontrole oor sy eie lewe, rebelleer teen ouers se reëls, waardes en 

oortuigings en begin om sy eie idees te vorm. Dikwels word die ouers se waardes 

verwerp, al is dit dan net vir die huidige (Potgieter, 1995:51).  

 

Simptome by adolessente wie se ouers skei is byvoorbeeld akademiese uitvalle, 

depressie, vroeë of laat ontwikkeling van onafhanklikheid en bekommernisse oor 

die verlies van die gesinslewe (Hetherington & Elmore, 2003:184). Aangesien die 

adolessent geneig is om selfgesentreerd te wees, toon hy 'n gravitasie na die ouer 

wat hom toelaat om sy eie belang te bevorder en is hy geneig om die ouer te 

verkies waar hy meer vryheid het en waar hy kry wat hy wil hê (Stahl, 1994:43; 

Stahl, 1999:117). Tog het hulle steeds ŉ behoefte aan ouerlike leiding, struktuur en 

konsekwente dissipline (Blom, 2004b:17). Beide ouers moet bewus gemaak word 
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van hul ondersteunende rol aan die adolessent ten einde sy ontwikkelingstake te 

bemeester. Sy angs moet verminder word en hy moet gelei word om vaardighede 

te ontwikkel ten opsigte van selfkontrole, besluitneming, selfvertroue en 

selfaanvaarding (Berk, 2003:17-18; Blom, 2004b:17; Stahl, 1994:43).  

 

Adolessente het soms hulp nodig om te begryp en te aanvaar dat daar individuele 

verskille tussen ouers is en indien hy 'n ouer as destruktief beskou en slegs 

minimale kontak verlang, moet dit eerbiedig word (Stahl, 1994:44). Ouers moet dus 

die adolessent en sy behoeftes begryp en indien nodig, terugstaan. Ouers se 

spesifieke ouerskapstyl blyk in hierdie ontwikkelingsfase belangrik te wees en 

waarsku Carr (2000:38) dat ouers nie té streng moet wees rakende geleenthede 

om met die portuurgroep te skakel nie, maar ook nie 'n gebrek aan kontrolering, 

leiding en belangstelling toon nie. Daar word afgelei dat die beoefening van 'n 

gesaghebbende ouerskapstyl noodsaaklik is. (Vgl. 5.7.3.2.) 

 

Die langtermyn impak van die bereiking van al die ontwikkelingstake noodsaak dat 

ouers voldoende hieroor opgevoed en begelei word en behoort dit tydens 

gesinsbemiddeling ondersoek te word. Buiten die kind se psigososiale ontwikkeling 

het ook sy kognitiewe ontwikkeling 'n invloed op hoe hy sy gesin en die egskeiding 

beleef en word laasgenoemde vervolgens bespreek. 

 

5.4.2 Piaget se teorie oor kognitiewe ontwikkeling 

 

           Piaget (in Berk, 2003:247) beskou die mens se kognitiewe funksionering as 'n 

wyse van interaksie met die omgewing wat impliseer dat denke 'n persoon se dade 

rig. Die oorgang tussen die periodes vind geleidelik plaas en kan individuele 

verskille 'n rol speel in die kwaliteit van 'n kind se ontwikkeling. Piaget onderskei 

tussen vier periodes in kognitiewe ontwikkeling.  

 

 

 

 



 216 

5.4.2.1 Sensories-motoriese periode (geboorte tot 2 jaar) 

 

Aangesien die kind vanweë sy kognitiewe ontwikkeling nie die implikasies van die 

verlies verstaan nie, reageer hy slegs op die reaksie of afwesigheid van die 

versorger (Blom, 2004a:217). Die kind sal in staat wees om van sy versorgers 

geskei te word en sal hy nie noodwendig negatief reageer op die verlies wat 

egskeiding as gebeurtenis meebring nie, maar wel op dit wat daarna gebeur 

(Lendrum en Slyme in Blom, 2004a:217).  

 

5.4.2.2 Pre-operasionele periode (2 tot 7 jaar) 

 

In die pre-operasionele periode is die kind se kognitiewe ontwikkeling gefokus op 

die ontwikkeling van die vermoë om sake simbolies of verstandelik te kan voorstel. 

Belangrike kenmerke van die periode is egosentrisme waar hy sy leefwêreld sien 

vanuit sy eie perspektief en hom nie kan verplaas in die posisie van 'n ander 

persoon nie (Blom, 2004a:9). Verder gebruik die kind simboliese denke om 

emosies te verwerk en hanteer impulse deur simboliese spel en deur interaksie 

met die ouer (Potgieter, 1995:51). Die kind jonger as sewe jaar het 'n beperkte 

vermoë om die egskeiding te verstaan vanweë sy kognitiewe ontwikkeling en is dit 

veral sy egosentrisme wat daartoe lei dat hy homself enersyds verantwoordelik 

hou vir die egskeiding en andersyds vir die herstel van die huwelik (Emery, 

1999:58-59).  

 

5.4.2.3 Konkreet-operasionele periode (7 tot 11 jaar) 

 

 In die konkreet-operasionele periode kan die kind nie met abstrakte idees werk nie 

en gebruik simboliese denke, maar verwar nie meer die betekenis van oorsaak en 

gevolg nie. Die kind sal vanweë groter begrip moontlik minder skuld ervaar, maar 

kan steeds 'n herenigingsfantasie openbaar (Emery, 1999:58).  

 

 

 



 217 

5.4.2.4 Formeel-operasionele periode (vanaf 11 jaar) 

 

In die formeel-operasionele periode kan hy abstrak en logies dink, afleidings maak 

en hipoteses hanteer. Die moeilikste kognitiewe taak vir die adolessent is om die 

egskeiding te integreer met die ontwikkeling van sy identiteit, veral rakende intieme 

verhoudings (Emery, 1999:58). Aan die begin van hierdie fase is die denkbeeldige 

gehoor (om te glo dat hy die fokus is van almal se aandag) en persoonlike fabel 

(om te glo dat hy spesiaal en uniek is) die sterkste (Berk, 2003:218; 247). Ten 

einde aan te pas by 'n omgewing wat verander steun die adolessent op sy denke 

(Berk, 2003:218).  

 

Uit bogenoemde blyk dit noodsaaklik te wees om ouers bewus te maak van 

kinders se lewensfases, hul psigososiale- en kognitiewe ontwikkelingsbehoeftes en 

vaardighede ten einde dit te verstaan en ook te bevredig. Kennis oor die 

emosionele bewussynsvlak van sowel die ouers as die kind word as belangrik 

beskou en vervolgens bespreek. 

 

5.4.3 Steiner en Perry se emosionele bewussynskale 

 

Die emosionele bewussynsvlakke word in figuur 5.1 diagrammaties voorgestel. 

B               100 %  -  Interaktiwiteit 

E                        -  Empatiese respondering 

W                                                                         -  Oorsaaklikheid     

U        -  Differensiasie 

S        -  Verbale grens 

S        -  Primêre ervaring 

Y        -  Fisiese sensasies 

N      0%      -  Emosionele verlamming 

         

Emosionele bewussyn                                Persentasie                Bewussynsvlakke 

FIGUUR 5.1 ‗N DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE EMOSIONELE 
BEWUSSYNSVLAKKE VOLGENS STEINER EN PERRY  
(1999:36-37). 
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Die agt bewussynsvlakke word op grond van bogenoemde figuur vervolgens 

kortliks bespreek (Steiner & Perry, 1999:36-47): 

 

Vlak 1: Gevoelloosheid of emosionele verlamming is volgens Steiner en Perry 

(1999:36) dié vlak waar individue nie bewus is van enige emosies nie en beskik nie 

oor ŉ emosionele woordeskat nie. Dit impliseer dat ŉ individu wat op hierdie vlak 

funksioneer, waarskynlik nie sy emosies kan erken, in kontak daarmee kom en ook 

nie bepaal waar hy dit in sy liggaam ervaar nie (Goleman, 1995:50). In 

volwassenes word dit verbind met herinneringe uit kinderjare waar die kind nie in 

die gesin emosioneel veilig gevoel het nie, daar 'n gebrek aan positiewe 

kommunikasie was en ook aan warm emosionele uitdrukking (King & Mallinckrodt, 

2000:79). Die vermoë om emosies te kan ervaar en te verwoord in die ouer-kind-

verhouding blyk dus noodsaaklik en onontbeerlik te wees vir emosionele 

bewussyn. 

 

Vlak 2: Fisiese sensasie: Die fisiese sensasie wat met die emosie gepaard gaan 

word ervaar, maar geen bewussyn van die emosie self nie en word as 

somatisering beskou (Steiner & Perry, 1999:38). Die individu ervaar fisiese 

simptome byvoorbeeld hoofpyn en maagpyn, sonder enige fisiologiese rede. Die 

voorkoms van fisiologiese klagtes kan moontlik dui op die onderdrukking van 

emosies. Kinders wat met egskeiding nie aangemoedig of toegelaat word om oor 

emosies te praat nie toon dikwels psigosomatiese simptome (Thompson & 

Rudolph, 2000: 441). Hierdie emosionele bewussynsvlak stem ooreen met die 

kontakgrensversteuring van retrofleksie omrede belewenisse van verlies en woede 

gereflekteer word as hoofpyne, asma-aanvalle of hiperaktiwiteit (Blom, 2004a:27). 

(Vgl. 2.4.5.) Sowel ouers as kinders behoort dus die geleentheid gebied te word 

om van hulle emosies bewus te raak. 

 

Vlak 3: Primitiewe ervaring: Die individu wat op hierdie vlak van emosionele 

bewussyn funksioneer is geneig tot emosionele uitbarstings en fases van 

impulsiwiteit en depressiwiteit (Steiner & Perry, 1999:39-40). Só ŉ persoon beleef 

dat hy beheer verloor het oor sy emosies, voel oorweldig en sukkel om perspektief 
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te bekom. Daar word dus afgelei dat sowel ouers as kinders wat op hierdie 

bewussynsvlak funksioneer probleme sal ervaar met die bestuur en beheer van hul 

emosies en om op 'n toepaslike wyse daaraan uiting te gee.  

 

Vlak 4: Verbale versperring: Die individu moet ŉ omgewing vind waar emosies 

openlik bespreek kan word (Steiner & Perry, 1999:40-41). Ouers behoort dus hul 

kinders aan te moedig om oor sowel positiewe as negatiewe emosies te praat. 

 

Vlak 5: Differensiasie: Hierdie vlak van emosionele bewussyn impliseer dat 

verskillende emosies herken kan word sodra die verbale versperring oorkom is 

(Steiner & Perry, 1999:41). Emosies kan in polariteite voorkom soos vreugde en 

hartseer of aanvaarding en afkeer (Blom, 2000:67-68). Die individu wat op hierdie 

vlak van emosionele bewussyn funksioneer behoort tussen die verskillende 

emosies en polariteite wat bestaan, te kan onderskei. Die kind wat die ouer as net 

"goed" of net "sleg" beleef kan dus nog nie differensieer nie en vind dan 

fragmentasie plaas. Blom (2004a:34) beklemtoon dat die kind jonger as ses jaar 

moeite ondervind om konflikterende emosies te verstaan, byvoorbeeld liefde en 

haat teenoor dieselfde persoon. Dit lei tot 'n gefragmenteerde bestaan omrede die 

kind byvoorbeeld sy gevoelens van woede teenoor die ouers wat skei, ontken of 

onderdruk (Blom, 2004a:34). 

 

Vlak 6: Oorsaaklikheid: Namate die persoon bewus raak van sy emosies, sal hy 

die oorsaak en gevolg daarvan verstaan omrede hy dan oor die vermoë beskik om 

te verstaan waarom ŉ bepaalde emosie ervaar word (Steiner & Perry, 1999:42-43). 

Daar word afgelei dat indien sowel ouers as kinders se bewustheid tot hierdie 

bewussynsvlak verhoog kan word en hulle in staat gestel kan word om deur 

kognitiewe herstrukturering sekere belangrike aanpassings te kan maak.  

 

Vlak 7: Empatie: Die individu raak sensitief ten opsigte van ander se emosies. 

Steiner en Perry (1999:43) beskryf dit as ŉ intuïsie aangaande emosies. Empatie 

blyk noodsaaklik te wees vir die mede-ouerskapsverhouding en die ouer-kind-

verhouding en sluit aan by die bindingsteorie as teoretiese benadering, naamlik dat 
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'n hegte binding gekenmerk word deur die begrip vir en die verligting van pyn met 

gepaardgaande emosionele ondersteuning. Meelewing word as 'n noodsaaklike 

bestanddeel van die ouer-kind-verhouding beskou (Potgieter, 2006:24). 

 

Vlak 8: Interaktiwiteit: Hierdie vlak van emosionele bewussyn impliseer die 

vermoë om bewus te wees van persoonlike en andere se emosies en die vermoë 

om te voorspel hoe twee verskillende persone in ŉ gegewe situasie sal reageer 

(Steiner & Perry, 1999:47). Dit blyk dat die bewussynsvlakke van differensiasie 

noodsaaklik sal wees vir ouers se mede-ouerskapsverhouding terwyl die 

bewussynsvlak van empatie en interaktiwiteit die ideaal is om wedersydse 

ondersteuning en samewerking te bevorder. Dit impliseer dat ouers mekaar se 

emosionele bewussyn en die van hul kinders in ag moet neem.   

 

Gottman en DeClaire (1997:24) is van mening dat ouers wat hul kinders se 

emosionele bewussyn positief beїnvloed die volgende eienskappe toon deurdat die 

ouer: 

 bewus is van sowel intense as laer intensiteite van emosies by ŉ kind; 

 ŉ kind se negatiewe emosie beskou as ŉ geleentheid vir intimiteit en onderrig; 

 empatie toon met die kind se emosie, dit aanvaar en opregte begrip daarvoor 

toon; 

 die kind behulpsaam sal wees om dit te benoem deur middel van reflektering; en 

 die kind behulpsaam sal wees deur grense te stel vir toepaslike gedrag en ook 

aan te dui wat die gevolg van voortgesette ontoepaslike gedrag sal wees. 

 

Risiko‘s vir negatiewe gedrag by kinders kan verminder indien sterker emosionele 

bande tussen die ouer en die kind gesmee kan word en beskou Gottman en 

DeClaire (1997:30; 39) emosionele bewusmaking as die belangrikste buffer teen 

die destruktiewe impak van egskeiding op die kind. Ouers is egter slegs tot hierdie 

emosionele bewusmaking van die kind in staat indien die ouer self oor emosionele 

bewussyn beskik, empaties ingestel is en bereid is tot gesamentlike 

probleemoplossing (Gottman & DeClaire, 1997:139). 
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Vir die bemiddelaar kan kennis van sowel die ouers as die kind se bewussynsvlak, 

betekenisvol wees in die hantering van onder andere 'n impasse in die mede-

ouerskapsverhouding en ook die vermoë van ouers verhoog om die kind se 

emosies te verstaan om hom sodoende te kan ondersteun.  

 

5.5  RISIKO- EN BESKERMENDE FAKTORE IN KINDERS SE AANPASSING     
       MET EGSKEIDING 
 

Risiko faktore word beskou as dit wat die kind se weerloosheid vergroot, terwyl 

beskermende faktore sy veerkragtigheid en weerbaarheid verhoog. Egskeiding 

word geassosieer met ŉ verhoogde risiko vir die ontwikkeling van psigologiese 

probleme en psigopatologie by kinders (Grych & Fincham,1999:96; Rogers, 

2004:142). Aanpassingsprobleme by kinders, byvoorbeeld emosionele probleme, 

probleme ten opsigte van akademiese prestasie en probleme met selfbeeld en 

verhoudings met ouers, blyk groter te wees by kinders uit geskeide ouerhuise 

(Carr, 2000:31). Die sluimer-effek van egskeiding kan jare later eers te voorskyn 

kom as gevolg van onderdrukte en onverwerkte gevoelens (Schwartz & Kaslow, 

1997:74; Whiteman, 2007:50).   

 

Egskeiding is ŉ emosionele proses wat reeds begin voor die fisiese skeiding van 

die ouers en vir lank na die wetlike egskeiding nog 'n impak het (Grych & Fincham, 

1999:97; Rogers, 2004:138). Die moeilikste en mees kritieke tydperk vir die kind is 

die eerste twee jaar ná egskeiding (Carr, 2000:31; Rogers, 2004:138). Kinders en 

adolessente beleef die vervreemding van hul ouers as ŉ besonder stresvolle 

tydperk in hul lewens en dit lei tot akute skok, intense angs en diep hartseer. Min 

kinders beleef hul ouers se besluit om te skei as ŉ verligting, die wat wel só voel is 

gewoonlik ouer of was ooggetuies van openlike konflik of geweld tussen ouers 

(Wallerstein & Corbin, 1999:79). Kinders dra normaalweg nie kennis oor die 

rede(s) vir hul ouers se egskeiding nie en word nie getroos deur die hoë voorkoms 

daarvan in hul omgewing nie. Vir die kind is dit die ineenstorting van die struktuur 

wat vir hom basiese versorging en beskerming gebied het (Wallerstein & Corbin, 

1999:80; Rogers, 2004:139). Die kind beleef dieselfde verlieservaring as die ouer, 

maar beskik nie oor die taalvermoë om hierdie gevoelens te verbaliseer nie en ook 
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nie oor die kognitiewe vermoë om dit te verstaan, te identifiseer of uit te druk nie 

(Blom, 2004a:212).  

 

Risiko- en beskermende faktore in kinders se aanpassing met egskeiding word 

onderskei ten opsigte van individuele-, familie- en eksterne faktore wat 'n rol in hul 

funksionering kan speel en waarna kortliks verwys word. 

 

5.5.1 Individuele faktore  

 

Die individuele faktore wat die kind se aanpassing beïnvloed sal kortliks bespreek 

word. 

 

5.5.1.1 Ouderdom   

 

Eenstemmigheid bestaan nie oor die impak van die kind se ouderdom op sy 

vermoë om aan te pas by sy ouers se egskeiding nie. Emery (1999:60) stel dit 

soos volg: "Current age effects how children express their struggles rather than 

how much they struggle". Die wyse waarop die kind sy verlies en pyn hanteer en 

uitspreek kan dus deur sy ouderdom beïnvloed word. Die hipotese is gestel dat die 

jonger kind vanweë sy ontwikkelingstadium kognitief minder in staat is om die 

ouers se egskeiding te verstaan en daarom meer geneig is om te vrees dat hy deur 

hulle verlaat sal word. Die jonger kind is ook meer geneig om skuldig te voel oor 

ouers se egskeiding en homself vanweë egosentrisme daarvoor te blameer (Blom, 

2004a:173; Gould, 1998:124; Hetherington & Elmore, 2003:190; Rogers, 

2004:137). Volgens Wallerstein en Corbin (1999:80) dink die jong kind dit is sy 

taak om die huwelik te herstel. Verder is die jong kind minder in staat om buite die 

gesin ondersteunende verhoudings te soek wat hom kan beskerm teen die stres 

van ouers se egskeiding omdat dit verwydering van 'n bindingsfiguur mag 

meebring wat die hegte binding met die ouer kan bedreig. Die bindingsteorie van 

Bowlby stel dit dat egskeiding vir die voorskoolse kind moeiliker is en tot groter 

skeidingsangs lei vanweë die onderbreking van die vorming van binding (Rogers, 

2004:137). Akute stres word waargeneem by die jong kind se reaksie op 
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egskeiding soos byvoorbeeld protes, gevolg deur apatie, depressiwiteit of wanhoop 

en laastens 'n verlies aan belangstelling of losmaking van die ouer (Gould, 

1998:128; Rogers, 2004:137). Selfs die kind se spel word deur egskeiding 

benadeel en kom dit meer gefragmenteer en minder verbeeldingryk voor (Rogers, 

2004:139).  

 

Alhoewel adolessente meer geleenthede het om buite die gesin ondersteuning te 

kry soos by die portuurgroep, onderwysers, afrigters, vriende se ouers en 

uitgebreide familie en kan hul buitemuurse aktiwiteite hulle buffer teen die 

negatiewe impak van egskeiding word dieselfde negatiewe gevolge ook by die 

ouer kind en die adolessent gevind (Hetherington & Elmore, 2003:189;190). Pre-

adolessente in geskeide of hersaamgestelde ouerhuise toon hoër vlakke van 

aggressie, gedragsprobleme, ongehoorsaamheid, verminderde selfbeheer en 

swakker sosiale verantwoordelikheid, negatiewe optrede in die klaskamer, swakker 

akademiese prestasie en meer skorsings uit skole as die uit intakt gesinne 

(Hetherington & Elmore, 2003:184). Adolessente uit geskeide of hersaamgestelde 

ouerhuise het ŉ twee tot drie keer hoër risiko vir psigologiese of gedragsprobleme, 

vroeë skoolverlating, seksuele aktiwiteit, buite-egtelike swangerskap en ook 

betrokkenheid by anti-sosiale portuurgroepe, werkloosheid en afhanklikheid van 

gewoontevormende middels (Hetherington & Elmore, 2003:185). Blom (2004a:220) 

beklemtoon dat ongeag die kind se ouderdom hy in staat sal wees om verlies en 

trauma te kan hanteer indien daar in die gesin openlike kommunikasie is en oor 

emosies gepraat word. 

 

5.5.1.2 Geslag 

 

Sommige studies dui op 'n groter negatiewe effek van egskeiding op seuns 

(Hetherington & Elmore, 2003:190) terwyl ander dui op ŉ meer gelyke effek op 

beide geslagte, alhowel seuns en dogters verskillend op stres reageer (Rogers, 

2004:141). Dogters toon geïnternaliseerde gedrag soos angstigheid, depressiwiteit 

en 'n lae selfbeeld terwyl seuns reageer met geëksternaliseerde gedrag soos 

byvoorbeeld aggressiwiteit en afwykende gedrag (Rogers, 2004:141). Aangesien 
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gedrag van seuns dus meer opsigtelik is kan dit bydra tot die siening dat hulle 

meer negatief reageer op egskeiding. Groter betrokkenheid van vaders mag 

spesifiek voordelig wees vir die aanpassing van seuns (Hetherington & Elmore, 

2003:190; Rogers, 2004:141). 

 

Dogters uit geskeide ouerhuise is minder geneig om Hoërskool en Tersiêre 

opleiding, terwyl die fenomeen van tienerouerskap konsekwent by beide geslagte 

voorkom (Hetherington & Elmore, 2003:190). Enkelouerskap het meer negatiewe 

gevolge vir die adolessente dogter rakende swakker opvoedkundige kwalifikasies. 

Daarenteen toon sommige dogters in huishoudings waar die primêre verblyf by die 

moeder is, ŉ besondere veerkragtigheid om die uitdagings en verantwoordelikhede 

na ŉ egskeiding die hoof te bied, veral waar die dogter die ondersteuning van ŉ 

bevoegde ouer ervaar wat vir haar omgee. Hierdie positiewe effek van 

enkelouerskap kom minder by seuns voor (Hetherington & Elmore, 2003:191). 

Meer navorsing is volgens Finley en Schwartz (2007:575) nodig om te bepaal 

watter effek egskeiding op die langtermyn vir die verskillende geslagte het.  

 

5.5.1.3 Temperamentseienskappe en persoonlikheidstrekke 

 

Temperament is die aangebore geneigdheid om op 'n bepaalde manier te 

ontwikkel (Brittz, 2007:47). Die verskille in persone se hantering van emosies is 

hoofsaaklik te wyte aan temperament (Myers, 1996:152-153). Verskille in 

temperament sal bepaal in watter mate ŉ spesifieke gebeurtenis aanleiding gee tot 

ŉ spesifieke emosie asook die duur en intensiteit daarvan (Goleman, 1995:215). 

Op ongeveer tweejarige ouderdom vertoon die kind reeds duidelike 

temperamentseienskappe en openbaar elkeen ŉ unieke kombinasie van twee of 

drie temperamente (Blom, 2003:14). Die ekstrovert sal waarskynlik emosies 

reguleer deur dit na buite te rig en moontlik probleme ten opsigte van emosionele 

beheer ondervind, terwyl die introvert probleme kan ondervind met betrekking tot 

vaardighede wat verband hou met sy selfbewussyn as gevolg van ŉ geneigdheid 

om emosies te onderdruk. Die aard van die individu se temperament ten opsigte 

van die kombinasie van die verskillende dimensies sal waarskynlik sy vaardighede 
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vir selfbewussyn positief of negatief beïnvloed (Blom, 2000:147-148). Die kind se 

temperament beïnvloed sy vermoë om op stimuli te reageer asook sy vermoë om 

homself te reguleer wat 'n groot invloed het op ouers se houding teenoor en 

versorgingstyl van die kind (Jernberg & Booth, 2001:22). 

 

In 'n longitudinale studie is drie temperamentele kategorieë geïdentifiseer: maklike 

kinders, moeilike kinders en kinders wat stadig is om aan die gang te kom. 

Maklike kinders is gelukkig, het reëlmatige biologiese ritmes en is gereed om nuwe 

ervarings te aanvaar. Die kinders aanvaar frustrasies sonder om te veel te kla en 

pas maklik aan by 'n nuwe roetine. Moeilike kinders het 'n geïrriteerde 

temperament, onreëlmatige biologiese ritmes en reageer intens byvoorbeeld met 'n 

woedeuitbarsting op situasies wanneer hulle gefrustreerd is. Die kind wat stadig is 

om aan die gang te kom het 'n gematigde temperament, maar is huiwerig in nuwe 

situasies en kan aanvanklik negatiewe reaksies hierteenoor toon (Kraus, 1999:62; 

Papalia & Olds, 1996:267 en Shaffer, 1999:401). Kinders wat sukkel met 

regulering en hipersensitiwiteit is só sensitief en maklik geïrriteerd dat selfs die 

mees responsiewe ouer wat op die kind ingestel is, sukkel om hom te kalmeer 

(Jernberg & Booth, 2001:23). Navorsing deur Kagan (in Blom, 2000:148) onderskei 

‗n dimensie van temperament wat die skaam en geïnhibeerde kind genoem word. 

Dit blyk dat hierdie kinders angstigheid beleef ten opsigte van vreemde situasies 

en persone en dit kan sy vermoë om oorgange tussen ouerhuise te hanteer, 

beïnvloed. Ouers se belewenis van hul kind as maklik of moeilik is 'n 

betekenisvolle voorspeller van sy aanpassing (Chen & George, 2005:453). Kinders 

met 'n moeilike temperament hanteer spanning moeilik en ondervind meer 

langtermyn aanpassingsprobleme (Berk, 2003:579).  

 

Hipokrates (in Brittz, 2007:47, Blom, 2000:146) het vier temperamentele kategorieë 

onderskei en kan ‗n persoon se temperament in meer as een kategorie voorkom 

(Blom, 2000:146; Blom, 2003:14). Eerstens is sanguïnies wat beskryf word as 

passievolle mense wat impulsief en joviaal is, tweedens choleries om na gedrewe 

leiers wat kompeterend en produktief is te verwys, derdens melankolies wat 

perfeksioniste is met 'n oog vir detail en ook dikwels swaarmoedig en vierdens 
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flegmaties om stabiele introverte en rustige denkers te beskryf (Blom, 2003:14; 

Brittz, 2007:47). 

 

Die temperamentseienskappe en persoonlikheidstrekke van die kind kan bydra tot 

sy vermoë om die stres en negatiewe impak van egskeiding te hanteer (Chen & 

George, 2005:454; Gould, 1998:122; Hetherington & Elmore, 2003:191; Ricci, 

1997:135). ŉ Kind lok positiewe reaksies van andere uit indien eienskappe 

aanwesig is soos byvoorbeeld ŉ maklike temperament, fisiese aantreklikheid, 

normale of bo-gemiddelde intelligensie, goeie selfbeeld en ŉ sin vir humor. Dit kan 

hom ondersteun om beter aan te pas by die uitdagings wat ŉ egskeiding, 'n enkel-

ouer gesin of 'n hertroue aan hom stel. Kinders met moeilike temperamente en 

minder aantreklike individuele eienskappe word meer negatief geraak deur 

egskeiding, veral dié wat reeds vóór die egskeiding gedragsprobleme geopenbaar 

het (Hetherington & Elmore, 2003:191; Gould, 1998:122).  

 

Die kind se kognisie en aanpassingstyl het ŉ invloed op sy reaksie op ouers se 

egskeiding. Die kind met ŉ interne lokus van kontrole, wie se gedrag deur 

geïnternaliseerde waardes en beginsels beheer word, word geassosieer met beter 

aanpassing na egskeiding omdat hulle oor beter hanteringsvaardighede beskik 

(Grych & Fincham, 1999:104). Hierdie kinders kan probleme direk aanspreek en 

fokus op meer aangename aktiwiteite, eerder as op die probleem (Grych & 

Fincham, 1999:104). Kinders met deursettingsvermoë toon groter buigsaamheid, 

aanpassingsvermoë en uithouvermoë in moeilike omstandighede (Chen & George, 

2005:454). Aanpassing na egskeiding word ook beïnvloed deur die kind se 

houding teenoor die gebeurtenis, of hy verstaan wat gebeur het en of hy voel dat 

hy in beheer is (Sandler et al. 2003:218-219). Kinders wat ŉ gevoel van beheer 

ervaar het en wat positief was oor die toekoms het minder negatiewe simptome 

getoon (Kendall, 2000:37). Kinders met ŉ lae self-effektiwiteit en eksterne lokus 

van kontrole kan hulself vir die egskeiding blameer en eerder probeer om die 

situasie te vermy as aktief te streef na probleemoplossing en pas dus moeiliker 

daarby aan (Chen & George, 2005:454). Daar word deur Grych en Fincham 

(1999:104) gewaarsku teen die vermyding van die probleem omdat die kind so die 
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realiteit van die situasie kan probeer ontken. ŉ Groter kans bestaan dan om ŉ 

swak selfbeeld te ontwikkel en versteurings soos om gedrag te internaliseer of te 

eksternaliseer volgens Hetherington en Elmore (2003:192). Kinders met swak 

kognitiewe vermoëns, gedragsprobleme of ŉ moeilike temperament se 

karaktertrekke word beklemtoon deur stres (Gould, 1998:122). Aangesien 

egskeiding nie as 'n eenmalige gebeurtenis beskou word nie, maar as 

aaneenlopende gebeure wat vir die kind stresvol is, word sy toleransie vir stres 

oorskry (Rogers, 2004:138). Kinders in ŉ te heilsame omgewing leer nie om stres 

te hanteer nie, en sal selfs met ondersteuning oorweldig voel deur die hoë vlakke 

van verskillende stressors in hul omgewing volgens Rutter (in Hetherington & 

Elmore, 2003:192). Aangesien die ouer se hantering van verlies en stres deur die 

kind nageboots word (Blom, 2004a:220) blyk dit dus dat hulle hantering daarvan sy 

aanpassing kan beïnvloed. 

 

Die ouer se temperament die ouer-kind-interaksie beïnvloed. Chen en George 

(2005:453) stel dit dat die harmonie tussen ouer en kind die vlak van gemak wat 

deur beide in hul nuwe omgewing ervaar word, beïnvloed. Rogers (2004:138;139) 

waarsku dat nie slegs die kind se moeilike temperament sy latere aanpassing 

voorspel nie, maar ook sy interaksie met 'n onsensitiewe ouer deurdat hul gedrag 

mekaar beïnvloed. Hierdie wedersydse konneksie word deur Kraus (1999:62) 

beskryf as 'n "goodness of fit" tussen die ouer en die kind en word omskryf as die 

mate waartoe die ouer se persoonlikheid en voorkeure aan die kind se behoeftes 

voldoen en omgekeerd. Die ouer wat die kind se weerloosheid met egskeiding die 

beste kan hanteer is waarskynlik die ouer met die beste temperamentele passing 

met die kind (Chase, 1982:21). Opsommend blyk dit dat kennis oor die kind se 

temperament en ook dié van sy ouers moontlik as riglyne kan dien om deur 

oueropvoeding en ouerleiding groter begrip tussen ouer en kind te ontwikkel en 

kindgefokusde besluite met egskeiding te neem. Die vermoë van die kind om aan 

te pas en te ontwikkel ten spyte van negatiewe gebeure, naamlik om oor 

veerkragtigheid te beskik, sal vervolgens aandag geniet. 
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5.5.1.4 Veerkragtigheid 

 

Veerkragtigheid word deur Chen en George (2005:452) gedefinieer as die vermoë 

om te herstel na 'n traumatiese situasie en is 'n algemene gevoel van bevoegdheid 

en veerkragtigheid (Grych & Fincham, 1999:114). Veerkragtigheid bepaal die 

normatiewe uitkoms van egskeiding en nie risiko's nie (Emery, 1999:53; Pedro-

Carroll et al. 2005:377; Schwartz & Kaslow, 1997:74). Veerkragtigheid word ook 

beskou as 'n dinamiese proses van aanpassing (Sandler et al. 2003:216). 

Thompson en Amato (1999:15) kwalifiseer veerkragtigheid as die kind se vermoë 

om van die stres met egskeiding te herstel. Die moontlikheid behoort ondersoek te 

word om die bemiddelingsproses te benut om die egskeiding in 'n leergeleentheid 

te omskep deur op positiewe aanpassingsmoontlikhede te fokus en 

veerkragtigheid te verhoog. Nog 'n belangrike aspek is óf en hoé die kind voorberei 

word op die egskeiding. 

 

5.5.1.5 Die voorbereiding van die kind 

 

Ouers wat nie hul kinders op die egskeidingsproses voorberei nie het bygedra tot 

emosionele nood en kognitiewe verwardheid by hul kinders. Aangesien kinders se 

begrip vir hul ouers se skeiding hul aanpassing beïnvloed, word toepaslike 

kommunikasie oor die egskeiding en die veranderinge wat dit meebring 

geregverdig om die kind se gevoel van verlating te verminder (Chen & George, 

2005:454). Voorbereiding bepaal die mate van veerkragtigheid en soepelheid wat 

kinders voor, tydens en na die traumatiese gebeurtenis toon (Chen & George, 

2005:452). Toepaslike kommunikasie oor die egskeiding en oor moontlike 

veranderinge wat kan plaasvind kan dus die kind se aanpassing positief beïnvloed. 

 

Whiteman (2007:150) waarsku dat alhoewel daar geen ideale manier is om die 

nuus oor die egskeiding aan die kind oor te dra nie, dit moet aanpas by die situasie 

en by die kind. Riglyne oor hoe om die gesprek oor egskeiding te rig, is dat die 

ouers: (Vgl. Bacon & McKenzie, 2004:96; Kaslow, 1995:278; Whiteman, 2007:153-

163). 
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 Die waarheid praat en dit op die liefdevolste manier oordra met behulp van 

verduidelikings, sonder verontskuldigings of die uitspreek van menings. 

 Die kinders inlig sodra albei weet dat die egskeiding onafwendbaar is. Indien 

moontlik behoort ouers die kinders gesamentlik in te lig omrede dit die 

moontlikheid van 'n lojaliteitskonflik verminder. Vir Saposnek (2004:174) is dit 

verkieslik dat ouers die verantwoordelikheid vir die besluit om te skei moet deel 

omdat dit die moontlikheid sal verskraal dat die kind die ouers sal polariseer in 

een goeie en een slegte ouer, of hom sal skaar by die ouer wat hy dink in die 

steek gelaat is en die ander ouer dan te blameer vir die verbrokkeling van die 

gesin. 

 Die kinders se ontwikkelingsvlak in ag neem indien na die redes vir die 

egskeiding gevra word. Dit moet deurentyd beklemtoon word dat albei ouers 

steeds die kinders liefhet en dat dit slegs hulle huweliksverhouding is wat 

beëindig word en nie die verhouding tussen die ouer en die kind nie. 

 Aan die kinders toestemming gee om albei hul ouers lief te hê. 

 Die kinders verseker dat die besluit om te skei nie hulle skuld is nie en dat hulle 

niks kan doen om die ouers weer te laat versoen nie. 

 'n Realistiese beeld skep van hoe die lewe na die egskeiding gaan wees deur 

op elke kind te fokus.  

 Die kinders aanmoedig om oor hul gevoelens te praat. 

 

Dit blyk duidelik dat die oordra van die nuus oor 'n egskeiding moontlik die kind se 

aanpassing met egskeiding kan beïnvloed en behoort die korrekte voorbereiding 

op die ouers se vervreemding of egskeiding tydens gesinsbemiddeling ondersoek 

te word.  

 

5.5.2 Familievlak faktore 

 

Die familievlak faktore wat in die kind se aanpassing met egskeiding 'n rol speel 

geniet vervolgens aandag. 
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5.5.2.1 Ouers se emosionele welstand 

 

Egskeiding lei tot verskeie lewensveranderinge wat die ouer se ouerlike en 

emosionele welstand beïnvloed (Carr, 2000:39). Die ouer se vlak van emosionele 

herstel en welstand en hantering van die egskeiding het ŉ belangrike invloed op 

die kind se aanpassing en vermoë om die kind se behoeftes te bevredig (Berk, 

2003:579; Schwartz & Kaslow, 1997:74;181; Wallerstein, 1991a:450). Die ouer se 

preokkupasie met persoonlike probleme kan die kwaliteit van ouerskap benadeel 

(Gould, 1998:136).  

 

Ouers behoort fisies en emosioneel na hulself om te sien ten einde hul kinders se 

positiewe aanpassing te kan ondersteun (Pedro-Carroll et al. 2001:382). 'n 

Psigologies gesonde ouer kan stres beter hanteer, die kind teen konflik beskerm 

en gesaghebbende ouerskap beoefen (Berk, 2003:579). Die beskadigde 

psigologiese gesondheid van die ouer kan dikwels nadat die destruktiewe 

huweliksverhouding beeïndig is, spontaan verbeter (Wallerstein, 1991a:450). 

Geskeide ouers is meer vatbaar vir emosionele labiliteit, depressiwiteit, 

alkoholisme, drank- en dwelmgebruik en psigosomatiese klagtes (Carr, 2000:30; 

Kelly & Emery, 2003:354; Wallerstein, 1991a:450). Volgens Ravitz (1999:233) is 

die teenwoordigheid, tipe en erns van 'n ouer se psigologiese en/of psigiatriese 

versteuring 'n belangrike faktor wat die kwaliteit van ouerskap aanbetref. Ouers 

met ernstige geestesgesondheids-kwessies of langtermyn hoë konflik gesinne 

behoort eerder verwys te word vir langtermyn terapeutiese intervensie (McIntosh, 

2008:120). Die erns en aard van die diagnose behoort die ouer se rol in die sorg 

van en kontak met die kind te bepaal om sy veiligheid te verseker (Jaffe et al. 

2008:509).  

 

5.5.2.2 Finansiële status 

 

Finansiële probleme kan ouerskap negatief beïnvloed (Emery, 1999:84). Dit blyk 

dat moeders dikwels vanweë die verlies aan inkomste na ŉ woongebied verhuis 

met swakker skole, hoër misdaad, meer afwykende portuurgroepe en minder 
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hulpbronne (Hetherington & Elmore, 2003:186). Kinders kan teen heelwat van die 

negatiewe gevolge van egskeiding beskerm word indien ŉ groter finansiële 

belegging deur nie-toesighoudende vaders gemaak word (Hetherington & Elmore, 

2003:193). Kinders wie se moeder sorg en kontak bekom het en waar die vaders 

onderhoud betaal, bejeën die vader meer positief en behaal hierdie kinders groter 

akademiese sukses en openbaar minder gedragsprobleme (Emery in Hetherington 

& Elmore, 2003:193).  

 

5.5.2.3 Ouerlike konflik  

 

Wanneer ouers skei en die kinders bevind hulle in ŉ meer harmonieuse, minder 

stresvolle huislike omgewing met ŉ gesaghebbende ouer, toon hulle dieselfde 

mate van aanpassing as die in intaktgesinne en toon selfs beter aanpassing as die 

kinders in intaktgesinne waar hoë konflik voorkom (Emery, 1999:61; Grych & 

Fincham, 1999:99; Gottman & DeClaire, 1997:145; Hetherington en Elmore, 

2003:195; Rogers, 2004:144). Talle studies dui daarop dat konflik tussen ouers, 

hetsy in ŉ intaktgesin, geskeide- of hersaamgestelde gesin, geassosieer kan word 

met verskeie negatiewe uitkomste by kinders byvoorbeeld hoër vlakke van 

depressiwiteit, angstigheid, uitreagerende gedrag, swakker selfbeeld en sosiale en 

akademiese bevoegdheid (Grych & Fincham, 1999:99; Hetherington & Elmore, 

2003:194; Rogers, 2004:143). Ongelukkig los egskeiding nie noodwendig konflik 

tussen ouers op nie en word nuwe stresfaktore juis bygevoeg (Emery, 1999:62). 

 

Die konflik tussen ouers, en nie die egskeiding as sulks nie, is die enkele beste 

voorspeller van wanaanpassing by kinders (Ding & Littleton, 2005:33; Emery, 

1999:61-62; Grych & Fincham 1999:99; Irving & Benjamin, 2002:4; Kraus, 

1999:65; Pedro- Carroll et al. 2001:375; Schwartz & Kaslow, 1997:181). Konflik 

tussen ouers kan lei tot psigosomatiese gedrag by kinders (Rogers, 2004:143) 

Vyandigheid tussen ouers word verbind met kinders wat aggressief raak teenoor 

hul portuurgroep (Gottman & DeClaire, 1997:145). Die mees destruktiewe ouerlike 

konflik is die wat gereeld en intens is en wat woede en fisiese aggressie behels, 

onopgelos bly, fokus op aspekte rakende die kind en sy opvoeding en in die kind 
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se teenwoordigheid plaasvind (Emery, 1999:63; Gottman & DeClaire, 1997:145; 

Grych & Fincham, 1999:98; Hetherington & Elmore, 2003:194). Die konflik tussen 

ouers kan die ouer-kind-verhouding en die kwaliteit van hul ouerskap negatief raak 

en verminder ouers se emosionele vermoëns om op kinders se behoeftes te 

reageer (Chen & George, 2005:453; Pedro-Carroll et al. 2001:379; Strohschein, 

2007:360 Wallerstein, 1991a:450). Samewerking en koördinasie ten opsigte van 

ouerskap kan kinders beskerm (Pedro-Carroll et al. 2001:379). 

 

Nie alle konflik is skadelik vir die kind nie en kinders is ook nie ewe weerloos teen 

konflik nie. Intelligente, emosioneel volwasse kinders met ŉ maklike temperament, 

sosiale verantwoordelikheid en ŉ interne lokus van kontrole is beter daartoe in 

staat om ouers se konflik te hanteer (Hetherington & Elmore, 2003:194). Jong 

adolessente seuns blyk meer kwesbaar te wees vir konflik tussen ouers as jong 

adolessente dogters, terwyl geslagsverskille verdwyn wanneer adolessensie bereik 

word (Hetherington & Elmore, 2003:195). Kinders kan op verskeie wyses op ouers 

se konflik reageer deur byvoorbeeld die kant van een ouer bo die ander te kies, 

poog om ouers te herenig deur negatiewe gedrag te openbaar, as bemiddelaar op 

te tree, van die ouers emosioneel of fisies te onttrek of die ouers teen mekaar af te 

speel en so ontoepaslike outonomie te verkry (Emery, 1999:64; Hetherington & 

Elmore, 2003:195). 

 

Aangesien ouers dikwels nie die vermoë het om hul huweliksrol van hul ouerlike rol 

te skei nie, word woede teenoor ŉ gewese lewensmaat dikwels deur die kind 

uitgedruk (Grych & Fincham, 1999:99). Dit wat die kind die meeste affekteer is 

wanneer situasies geskep word waar die kind verskeurd voel in sy lojaliteit en 

liefde vir albei ouers (Emery, 1999:63; Grych & Fincham, 1999:99; Hetherington & 

Elmore, 2003:193). Soms vind hierdie optrede blatant plaas, maar dikwels is dit 

subtiel soos wanneer ŉ boodskap met die kind na die ander ouer gestuur word, die 

kind uitgevra word oor die lewe van die ander ouer of deur van die ander ouer in ŉ 

negatiewe toon te praat (Emery, 1999:63; Grych & Fincham, 1999:106). Dit kan lei 

tot angstigheid en depressiwiteit by die kind (Rogers, 2004:143). Ouers moet 

kinders dus nie laat voel dat daar tussen hulle gekies hoef te word nie (Grych & 
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Fincham, 1999:100). Nog 'n nadeel is dat vaders dikwels van die kinders onttrek 

wanneer hoë konflik bestaan (Gould, 1998:132). Hieruit blyk dit dat die tipe konflik 

tussen ouers, asook voortgesette konflik tussen ouers 'n destruktiewe impak op die 

kind se aanpassing met egskeiding het. Konflik tussen ouers behoort dus 

aangespreek te word en ouers behoort bewus gemaak te word van die effek van 

ouerlike konflik op die kind.  

 

5.5.2.4 Ouer-kind-verhoudings 

 

Die standpunt van Falconer, Clarke & Hewitt (2004:7) beklemtoon die voortgesette 

rol van ouers na egskeiding soos volg: "Parents do not stop being parents when 

they are no longer partners". Die kwaliteit van sowel die moeder-kind- as die vader-

kind-interaksies blyk die mees betroubare bepaler van individuele verskille in 

psigologiese, sosiale en kognitiewe aanpassing van die kind in al sy lewensfases 

te wees (Lamb, 2002:110). Kinders vaar beter en pas beter aan wanneer hulle 

warm, positiewe verhoudings ervaar met twee aktief betrokke ouers (Lamb, 

2002:110-111; Amato & Fowler, 2002:704). Verhoudings is dinamies en afhanklik 

van voortdurende geleenthede vir interaksie (Lamb, 2002:118). Dit is in die beste 

belang van die kind indien hy 'n voortgesette verhouding met beide ouers het met 

die voorbehoud dat dit veilig is, die ouers warm en ondersteunend optree en tyd 

met die kind spandeer (Amato & Fowler, 2002:704; Bonney, 1993:367; Gould, 

1998:115; Lamb, 2002:112; Whiteman, 2007:173). Volgens Stahl (1999:67) 

benodig kinders emosionele toegang tot beide ouers vir die vorming van identiteit 

en word die verlies aan 'n ouer as een van die grootste negatiewe faktore van 

egskeiding beskou (Bauserman, 2002:91; Lamb, 2002:112; Whiteman, 2007:173). 

Elke ouer verrig 'n unieke en spesifieke rol in die kind se lewe (Gould, 1998:128). 

Beide ouers blyk dus ewe belangrik vir die kind te wees.  

 

Onderbrekings in die ouer-kind-verhouding, veral tydens tye van verandering en 

onsekerheid, kan vir die kind ontwrigtend wees (Grych & Fincham, 1999:100; 

Hetherington & Elmore, 2003:195; Kelly, 1997:381; Wallerstein, 1991a:450). 'n 

Kind wat 'n positiewe verhouding met ten minste een ouer ervaar sal minder 
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negatiewe reaksie op egskeiding toon (Chen & George, 2005:453; Rogers, 

2004:142; Sandler et al. 2003:223). Die beskikbaarheid van die ouers sowel as die 

kwaliteit van die ouer-kind-verhoudings ná die egskeiding is belangrik vir die kind 

(Wallerstein & Corbin,1999:76; Macie & Stolberg, 2003:92; Pruett, Ebling & 

Insabella, 2004:56). Indien daar reeds voor die egskeiding probleme in die ouer-

kind-verhouding bestaan het sal kinders groter aanpassingsprobleme na die 

egskeiding ondervind byvoorbeeld waar 'n nie-hegte binding, inkonsekwente 

dissipline en 'n outoritêre, permissiewe of verwaarlosende ouerskapstyl aanwesig 

is (Carr, 2000:32). Hieruit blyk dit dat nie net 'n hegte binding en responsiwiteit 

teenoor die kind se behoeftes belangrik is nie, maar ook die konsekwente 

toepassing van dissipline. 

 

Kinders, veral die jong kind, verstaan nie die verskil tussen ŉ afwesige ouer en ŉ 

verwerpende ouer nie (Freeman, Abel, Cowper-Smith & Stein, 2004:456). Kinders 

baat by gereelde konsekwente en kontinue kontak met albei ouers (Falconer, Kelly 

& Hewitt, 2005:6; Lamb, Sternberg & Thompson, 1997:400). Voorspelbaarheid 

voorsien ook aan ŉ kind stabiliteit en behoort ŉ skedule wat goed ontwikkel en 

voorspelbaar is vir die kind stabiliteit te bied en sluit voorspelbaarheid ten opsigte 

van skool en buitemuurse aktiwiteite in (Kelly, 1997:303; Rogers, 2004:142). Die 

kind moet voorsien word van struktuur deur 'n voorspelbare daaglikse roetine te 

vestig wat vrese van verlating verminder (Rogers, 2004:140; Sandler et al. 

2003:228).  

 

5.5.2.5 Kwaliteit van ouerskap 

 

Die kwaliteit van ouerskap speel reeds voor die egskeiding 'n deurslaggewende rol 

in die kind se positiewe aanpassing met egskeiding (Carr, 2000:32). Die kwaliteit 

van ouerskap is meer belangrik vir die kind se welstand op die langtermyn as die 

egskeiding op sigself (Emery, 1999:67; Macie & Stolberg, 2003:92). Dit is nie die 

egskeiding self wat die kind op risiko plaas nie, maar die verswakking van die 

oueropvoeding en die gesin se beskermende funksies (Wallerstein, 1991a:451). 

Ouerskapsvaardighede van sowel die vader as die moeder is van kardinale belang 
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vir die aanpassing van die kind tydens die egskeidingsproses (Macie & Stolberg, 

2003:90).  

 

Die term diminished parenting of 'n afname in die kwaliteit van ouerskap vind veral 

gedurende die krisistydperk, naamlik die eerste twee jaar na egskeiding plaas 

(Hetherington & Elmore, 2003:195; Rogers, 2004:44; Schwartz & Kaslow, 

1997:194). Oor die algemeen verswak die kwaliteit van ouerskap met egskeiding 

en word dit minder gesaghebbend omdat ouers besig is om hul lewens as 

enkellopendes uit te sorteer of in ŉ nuwe verhouding is (Wallerstein & Corbin, 

1999:76; Hetherington & Elmore, 2005:195). Vanweë die ouers se preokkupasie 

met hul eie konflik, pyn en verlies lei dit tot minder monitering en dissiplinering van 

die kinders en 'n emosionele losmaking van hul rol as ouers (Macie & Stolberg, 

2003:92; Strohschein, 2007:359). Die kind se vrees dat hy deur die ouer met 

egskeiding verlaat gaan word, word juis versterk indien die ouer se gedrag teenoor 

die kind verander en meng in met sy ontwikkelingstake volgens Wallerstein en 

Corbin (1999:76). Die kwaliteit van ouerskap is so deurslaggewend dat die kind se 

gedrag verbeter indien ouers hul ouerskap verbeter (Rogers, 2004:114 en Sandler 

et al. 2003:231). Die ouers se aanpassing by die egskeiding is die belangrikste 

faktor om 'n afname in die kwaliteit van ouerskap te voorkom (Rogers, 2004:144). 

Ouerskap gedurende die vroeë tydperk na egskeiding word dikwels gekenmerk 

deur verhoogde irritasie en verswakte kommunikasie, minder toegeneentheid, 

konsekwentheid, kontrole en supervisie teenoor die kind (Hetherington & Elmore, 

2003:196). Die grense van die ouer-kind-verhouding vervaag deurdat ouers hulle 

na die kinders wend vir ondersteuning (Gould, 1998:136; Kelly & Emery, 2003:354; 

Strohschein, 2007:359). 

 

Al word gesamentlike sorg en kontak in die meeste state in die Verenigde State 

van Amerika voorgestaan, spandeer kinders die meeste van hul tyd by een ouer, 

gewoonlik die moeder, en lei dit tot verminderde kontak met die nie-residensiële 

ouer en groter verantwoordelikhede vir die residensiële ouer (Strohschein, 

2007:359). Moeders is na egskeiding geneig om minder responsief en geduldig, en 

meer kontrolerend teenoor hul voorskoolse kinders te wees en dit kan die ouer-
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kind-verhouding benadeel en lei tot nie-hegte bindings (Rogers, 2004:144). Soms 

kry die bevoegde nie-residensiële ouer minder geleentheid om die skadelike effek 

van gedrag van die emosioneel oorlaaide toesighoudende ouer te buffer en neem 

die invloed van die nie-residensiële ouer mettertyd af (Kelly & Emery, 2003:354). 

Dikwels verbeter ŉ ouer se psigologiese welsyn en gesondheid wanneer daar in ŉ 

nuwe verhouding getree word (Hetherington & Elmore, 2003:196). Direk na 

egskeiding deel ouers, ongeag hul geslag dieselfde bekommernisse en probleme, 

byvoorbeeld hy stel vrae oor sy bevoegdheid as ouer, voel oorbelas met take en 

beleef psigologiese spanning soos angstigheid, depressiwiteit, isolasie, 

gesondheidsprobleme en selfs ŉ verswakte immuunstelsel (Hetherington & 

Elmore, 2003:196). Dit bedreig die ouer se vermoë om effektiewe ouerskap toe te 

pas en plaas die kind op risiko vir aanpassingsprobleme.  

 

Ouers se betrokkenheid by die kind moet geëvalueer word in terme van die 

kwaliteit van ouerlike betrokkenheid en kan nie in ure gemeet word nie (Kelly & 

Emery, 2003:354; Lamb, Sternberg & Thompson, 1997:400). Emosionele 

betrokkenheid is krities vir ŉ kind se welstand, wat insluit versorging, uitdrukking 

van liefde en aanvaarding, ondersteuning vir sy belange en aktiwiteite en die 

bevordering van sy selfbeeld (Kelly, 1997:383-384; Rohner, 2005:371). Indien die 

ouer responsief kan wees en sensitief vir die kind se gevoelens en behoeftes, is 

die kans groter dat hy die egskeiding effektief sal verwerk (Rogers, 2004:144). Die 

voorsiening van sosiale-, morele- en gedragsleiding, toepaslike dissipline en die 

modellering van sosiaal aanvaarbare gedrag word beklemtoon (Kelly, 1997:384). 

Die voorsiening van intellektuele stimulasie is ook belangrik en om die kind by te 

staan met skoolwerk, en wat dit alles behels, soos mislukkings en suksesse op 

skoolgebied (Kelly, 1997:384; Strohschein, 2007:360-361). Effektiewe ouerskap is 

om konsekwent en voorspelbaar te wees, met wedersydse respek te 

kommunikeer, dissipline toe te pas en verantwoordelikhede vir die kind in die huis 

te vestig (Amato & Fowler, 2002:704; Engelbrecht & Rencken-Wentzel, 1999:55; 

Grych & Fincham, 1999:100). Om aan ouers hieroor leiding te verskaf behoort 

ondersoek te word. 
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5.5.2.6 Die vader se rol  

 

Jong volwassenes uit geskeide gesinne het aangedui dat hulle groter 

betrokkenheid van hul vaders en 'n sterker emosionele band met hulle begeer het 

(Finley & Schwartz, 2007:574). Die kwaliteit van die vader-kind-verhouding, sy 

ouerskapstyl en die kwaliteit van kontak, eerder as die gereeldheid van kontak met 

die vader, beïnvloed kinders se aanpassing (Gould, 1998:149; Kelly, 2006a:45). 

Indien 'n hegte verhouding tussen vader en kind bestaan en die vader aktief 

betrokke is in die kind se lewe word gereelde kontak verbind met positiewe 

aanpassing en sluit dit hulp met huiswerk, emosionele ondersteuning aan die kind 

en beoefening van gesaghebbende ouerskap in (Kelly, 2006:45; Lamb, 2002:113). 

Die afwesigheid van die vaderfiguur lei tot swakker skoolprestasie by sowel seuns 

as dogters, groter werkloosheid by seuns en vroeë swangerskappe by dogters 

(Bauserman, 2002:91). ―Among the most vulnerable are those children whose 

relationship with their father was disrupted following the divorce.‖ (Steinman, 

1981:404). (Vgl. 4.5.4.2). 

 

Gould (1998:146) is van mening dat vaders se verhouding met die kind voor die 

egskeiding nie ŉ voorspeller is van hoe die verhouding na die egskeiding tussen 

die vader en die kind sal wees nie. Kelly (2006a:42) moedig aan dat vaders begelei 

moet word deur oueropvoeding en ouerleiding om hul tyd met hul kinders effektief 

te benut deur normale ouerskapsaktiwiteite byvoorbeeld toepassing van dissipline, 

betrokkenheid by sy skool, met hom te speel, omgee te toon en ondersteunend te 

kommunikeer.  

 

Vaders voel na egskeiding geviktimiseer omdat die hof en die gewese egmaat hul 

regte as ŉ ouer vernietig het en beskou dit as inmenging in sy reg tot outonomie en 

besluitneming (Gould, 1998:144). Gould (1998:145) stel vaders se gevoelens met 

egskeiding soos volg: “Single fathers feel lost, alone, directionless and empty 

without the rudder of fatherhood to guide them. Too often their rudder is found in 

the form of power and control games”. Die vader se identiteit as gesinsman word 

van hom weggeneem met egskeiding en is hy onkundig oor hoe om sy identiteit te 
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herstel as ŉ betrokke vader of gesinsman. Vaders wat voorheen hul kinders en die 

beskerming van die gesin sentraal geplaas het, is nou gedrewe om hul persoonlike 

mag te bevestig deur soms ontoepaslike gedrag en onnodige uitdagings te bied 

aan die toesighoudende ouer (Gould, 1998:145). Min literatuur is bekend oor hoe 

om vaders behulpsaam te wees in hul rol as enkelouer. Dit behoort ondersoek te 

word om tydens gesinsbemiddeling veral vaders te begelei deur oueropvoeding en 

ouerleiding om hul ouerrol duidelik te maak en met selfvertroue te kan vervul. 

 

5.5.2.7 Verhouding met broers en susters 

 

Die verhouding met broers en susters kan 'n beskermende faktor wees ten einde 

die stres van egskeiding te buffer en bykomende sosiale ondersteuning aan die 

kind te voorsien (Emery, 1999:88). Kinders kan teen ouers se konflik beskerm 

word indien broers en susters mekaar ondersteun (Kelly & Emery, 2003:354).  

 

5.5.2.8 Hertrou van ouers 

 

Die meeste enkelouers trou weer na 'n egskeiding en is die persentasie 

egskeidings hoër in hertroues (Pruett et al. 2004:39). Die impak van 'n hertroue op 

die kind is betekenisvol en stel Crosbie-Burnett, Lewis, Sullivan, Podolsky, De 

Souza & Mitrani (2005:218) dit soos volg: "Some children gain power during the 

single-parent phase and are reluctant to share any of that power with their new 

stepparents". Reëlings rondom kinders behoort aangepas en verander te word 

indien ouers 'n nuwe intieme verhouding aanknoop en nuwe broers of susters in 

die sisteem kom (Falconer et al. 2004:10). Indien ŉ buite-egtelike verhouding met 

ŉ persoon beskou word as die oorsaak van die egskeiding is die slagofferouer se 

woede dikwels so intens dat die nuwe lewensmaat nie naby die kinders toegelaat 

word nie. Overte seksualiteit tussen die ouer en die nuwe persoon is dikwels vir 

hierdie slagofferouer ŉ bron van bekommernis (Irving & Benjamin, 2002:257). 

Kwessies wat in ag geneem behoort te word tydens bemiddeling is hoe die nuwe 

verhouding tot stand gekom het en die vrese wat dié verhouding meebring (Irving 

& Benjamin, 2002:257). 
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ŉ Nuwe romantiese betrokkenheid van een van die ouers kan ŉ bedreiging vir ŉ 

stabiele mede-ouerskapsverhouding wees. Dikwels laat dit gevoelens van 

gehegtheid aan die ander ouer herleef, vrese dat die nuwe persoon die ouer se 

plek sal inneem of dat die kinders te vinnig aan die nuwe persoon blootgestel sal 

word voordat die stabiliteit van die nuwe verhouding gevestig is. Kinders kan ‗n 

verlies ervaar indien hulle ‗n konneksie met die nuwe persoon maak en die 

verhouding tussen die ouer en die persoon later verbrokkel. Indien beide ouers ‗n 

romantiese verhouding met ‗n nuwe persoon aanknoop kan dit positief meewerk 

omrede albei ouers weer geluk ervaar. Dit kan egter ook negatief inwerk indien 

albei ouers hertrou en die kinders in 'n sisteem met nuwe stiefouers geplaas word 

waar hulle moet aanpas. Derdepartye kan oor besondere mag beskik om die 

optrede van ouers te beїnvloed en mag die oogmerke van bemiddeling kortwiek of 

bevorder (Irving & Benjamin, 2002:257).   

 

‗n Vader se hertroue en die geboorte van ‗n kind kan paterne betrokkenheid by 

kinders vanuit die vorige huwelik laat afneem, moontlik vanweë ‗n onvermoë om 

veelvuldige verpligtinge te hanteer, konflikterende lojaliteite en aansprake op sy tyd 

(Kelly, 2006a:43). Kinders beleef talle oorgange in die eerste twee jaar na hul 

ouers se vervreemding onder andere vanweë hul ouers se hertroue, ernstige 

verhoudings wat beeïndig word asook saamleefverhoudings. Dit blyk dus dat ‗n 

vroeë hertroue van ouers by die kind onsekerheid kan wek. Weerstand teen 'n 

huwelik is die felste indien die kind tussen 10 en 15 jaar oud is. Die fase van vroeë 

adolessensie is spesifiek 'n moeilike tyd indien ŉ hertroue van 'n ouer plaasvind. 

Hul uitreagerende gedrag en probleme met kognitiewe en sosiale bevoegdheid 

vererger indien ŉ ouer hertrou (Grych & Fincham1999:104, Hetherington & Elmore, 

2003:190). Daar bestaan geslagsverskille by adolessente se reaksie ten opsigte 

van ŉ ouer se hertroue en is dogters meer gekant teen ŉ stiefouer as wat seuns is. 

Die meeste kinders beleef emosionele nood, woede, haat en is veeleisend en kan 

ook rebellerende gedrag, angstigheid en depressiwiteit toon met die hertrou van 'n 

ouer. Die ouer se tevredenheid met die nuwe verhouding of huwelik beïnvloed ook 

die kind se aanpassing daaarby (Carr, 2000:34; Hetherington & Elmore, 2003:191). 
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5.5.2.9 Hervestiging van 'n ouer 

 

Tydens besluitneming oor hervestiging en verhuising, word in artikel 31(1)(a) van 

Wet 38 van 2005, die volgende voorgehou: 

Major decisions involving child 
31. (1) (a) Before a person holding parental responsibilities and rights in respect of 
a 
child takes any decision contemplated in paragraph (b) involving the child, that 
person 
must give due consideration to any views and wishes expressed by the child, 
bearing in 
mind the child‘s age, maturity and stage of development. 
(b) A decision referred to in paragraph (a) is any decision— 
(i) in connection with a matter listed in section 18(3)(c); 
(ii) affecting contact between the child and a co-holder of parental responsibilities 
and rights; 
(iii) regarding the assignment of guardianship or care in respect of the child to 
another person in terms of section 27; or 
(iv) which is likely to significantly change, or to have an adverse effect on, the 
child‘s living conditions, education, health, personal relations with a parent or 
family member or, generally, the child‘s well-being. 
(2) (a) Before a person holding parental responsibilities and rights in respect of a 
child 
takes any decision contemplated in paragraph (b), that person must give due 
consideration to any views and wishes expressed by any co-holder of parental 
responsibilities and rights in respect of the child. 
(b) A decision referred to in paragraph (a) is any decision which is likely to change 
significantly, or to have a significant adverse effect on, the co-holder‘s exercise of 
parental responsibilities and rights in respect of the child. 

 

Hervestiging word beskou as een van die mees komplekse, kontroversiële en 

hartverskeurende kwessies rakende die sorg van die kind: “Divorce alters the 

rhythms of each parent‟s contact with the children. Living in separate cities, 

however, transforms the relationships in a way that neither parent had previously 

envisioned‖ (Warshak, 2003:380). Regter Carmody waarsku dat indien ‗n hof oor 

hervestiging moet beslis dit ernstige en langtermyn gevolge vir almal kan inhou 

(Carmody, 2007:214). Die nadele van hervestiging word deur Stahl (1994:124) 

soos volg verwoord: “In essence, it is difficult to say that any move is likely to be in 

a child‟s best interest, because there is both an adjustment period for the child with 
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the move itself, as well as an adjustment related to the change in the relationship 

with the other parent”.  

 

Die kollektiewe stem van die kind dui aan dat indien dit enigsins moontlik is, ouers 

in dieselfde geografiese gebied moet woon ten einde fragmentasie van die kinders 

se roetine te voorkom en hulle in staat te stel om ‗n betekenisvolle verhouding met 

albei ouers te handhaaf (Duggan, 2007:211; Warshak, 2003:382). Die verlies aan 

een ouer is reeds beklemtoon as een van die vernaamste redes vir die kind se 

negatiewe aanpassing na egskeiding (Bauserman, 2002:91; Wallerstein & Corbin, 

1999:76; Macie & Stolberg, 2003:92; Pruett et al. 2004:56). 

 

Wallerstein en Tanke (1996:305-332) is van mening dat die ouer in wie die primêre 

verblyf gesetel is mag verhuis omdat die ―gesin‖ behoue moet bly. Daarenteen 

waarsku Braver (in Warshak, 2003:381) die mening dat selfs indien ‗n hervestiging 

vir die moeder tot voordeel is, dit nie noodwendig die kinders bevoordeel nie. Ouer-

kind verhoudings ontwikkel die beste wanneer gereelde kontak plaasvind en waar 

die ouer by verskeie aktiwiteite van die kind betrokke is (Bauserman, 2002:91; 

Kelly, 2005:244; Lamb, 2002:110-111; Schmidt, Cuttress, Lang, Lewandowski & 

Rewana, 2007:255; Taylor, 2005a:157). Geen riglyn bestaan tot op hede wat 

gevolg kan word ten opsigte van hervestiging nie (Austin, 2008:137). 

 

Artikel 31(1)(a) van Wet 38 van 2005 vereis dat die kind se wense en sieninge in 

die besluit rakende hervestiging in ag geneem moet word. Kelly en Lamb (in 

Warshak, 2003:381) beveel aan dat die hervestiging van 'n ouer uitgestel behoort 

te word totdat die kind ten minste twee of drie jaar oud is en meer in staat sal wees 

om ‗n langtermyn verhouding te akkommodeer. Die jong kind, wat nie sy stem kan 

laat hoor nie, se gedrag sal waarskynlik ‗n weerspieëling wees van sy belewenis 

van die situasie. Vir die ouer kind het die impak van hervestiging tot ‗n groot mate 

te doen met die gemeenskap waarin hy leef en waarvan hy deel is. Hervestiging 

laat konflik in die kind ontstaan omrede hy wil deelneem aan sy gewone sosiale en 

buitemuurse aktiwiteite, eerder as om tyd te spandeer aan reis om die ander ouer 

te besoek. Dit skep fragmentasie in die kind en al kon die ouer na die kind reis, hou 
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dit ook nadele in. Shear (in Warshak, 2003:381) stel ‗n balans voor tussen kontak 

by die ouer se huis en die kind se gemeenskap. 

 

Die impak van hervestiging hou verband met die aard van die ouer-kind-

verhouding, die psigologiese status en ouerskapsvaardighede van beide ouers, die 

mate waartoe die hervestigingsouer die verhouding tussen die kinders en die 

ander ouer fasiliteer en ondersteun, die aard, wyse en uitdrukking van konflik 

tussen die kinders, die afstand wat tyd en koste betref tussen die ouerhuise, mate 

van beweeglikheid wat die nie-residensiële ouer het ten opsigte van werk, sy 

ekonomiese posisie, die werklike voordele van die hervestiging vir die ouer wat 

verhuis, motiewe vir die hervestiging en ten slotte die ouderdom, temperament en 

geslag van die kind (Warshak, 2003:381; Stahl, 1994:124). Hierdie aspekte sluit by 

die sisteemteorie as metateorie aan, naamlik dat nie net die kind nie, maar beide 

ouers se hantering van die stuasie die positiewe uitkoms van 'n hervestiging sal 

bepaal. Dit is vir studiedoeleindes van waarde om ook faktore buite die gesin in 

oorweging te neem wat as risiko en beskermende faktore kan geld. 

 

5.5.3 Faktore buite die gesin 

 

Risiko en beskermende faktore buite die gesin word al hoe belangriker tydens die 

kind se verdere ontwikkelingstadiums en word vervolgens bespreek. 

 

5.5.3.1 Portuurgroep  

 

Sosiale ondersteuning deur die portuurgroep word positief verbind met die kind se 

aanpassing na egskeiding (Chen & George, 2005:453). Vir die kind wat 

adolessensie betree speel die portuurgroep en skool al hoe meer 'n belangrike rol 

in sy vermoë om aan te pas by ouers se egskeiding en sal verwerping deur die 

portuurgroep die negatiewe gevolge wat met egskeiding geassosieer word, 

verhoog (Hetherington & Elmore, 2003:133). Adolessente uit geskeide en 

hersaamgestelde gesinne is sosiaal minder bevoeg en meer kwesbaar vir invloede 

van die portuurgroep as die in intaktgesinne vanweë te vroeë onafhanklikheid, laer 
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vlakke van volwasse toesig en ook 'n gebrek aan gesaghebbende ouerskap 

(Hetherington & Elmore, 2003:202). Byna ŉ derde van adolessente uit geskeide 

ouerhuise, veral seuns, maak hul los van die gesinseenheid, spandeer min tyd by 

die huis en vermy aktiwiteite en kommunikasie met lede van die gesin 

(Hetherington & Elmore, 2003:203).  

 

Dogters uit geskeide ouerhuise bereik vroeër puberteit en is meer geneig om by 

ouer manlike persone in die portuurgroep betrokke te raak. Dié tendens word 

geassosieer in kombinasie met 'n nie-gesaghebbende ouerskapstyl en waar die 

moeder seksueel aktief is. Meer promiskueuse gedrag en tienerswangerskappe 

kom dan by die adolessent voor. Vroeë volwassenheid en betrokkenheid by ouer 

persone word ook geassosieer met vroeë alkohol- en dwelmgebruik by sowel 

adolessente seuns as dogters (Hetherington, 2003:203). 

 

5.5.3.2 Skole 

 

Ondersteuning deur die skool en onderwysers wat deur die adolessent as aandag 

en warmte beleef word is 'n buffer teen stresvolle gesinsomstandighede (Chen & 

George, 2005:453). Die kind se skool kan in die tyd wat hy met die impak van 

egskeiding moet hanteer, die enigste stabiele omgewing wees waartoe die kind 

hom kan wend volgens Ackerman (in Chen & George, 2005:455). ŉ 

Skoolomgewing wat gekenmerk word deur gedefinieerde skedules, reëls en 

regulasie en die gebruik van warm, konsekwente dissipline en verwagtings vir 

volwasse gedrag word geassosieer met beter sosiale en kognitiewe ontwikkeling 

van kinders uit geskeide ouerhuise. Hierdie beskermende faktore is duidelik 

waarneembaar by seuns, kinders met moeilike temperamente, kinders wat 

verskeie stresvolle gebeurtenisse ervaar het en dié sonder ŉ gesaghebbende ouer 

in die huis (Carr, 2000:33; Hetherington & Elmore, 2003:203). Groter 

sportsuksesse by seuns en akademiese prestasie by sowel seuns as dogters word 

verbind met minder gedragsprobleme by kinders uit hoë risiko gesinne 

(Hetherington & Elmore, 2003:203). Skole en onderwysers met ŉ gesaghebbende 
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benadering tot opvoeding mag dus ŉ heilsame effek op kinders uit geskeide 

ouerhuise hê.  

 

5.5.3.3 Regsintervensies 

 

Litigasie as 'n regsintervensie word beskou as 'n risiko faktor omrede dit 

vyandigheid tussen ouers verhoog en die kinders dikwels by die konflik betrek 

word. "The adversary system remains structurally designed for opposition, not 

cooperation. Attorneys have a duty to present the client‟s case with persuasive 

force” (Kisthardt & Fines, 2005:229). Duggan (2007:194) stel die impak van 

regsintervensies soos volg: ―… custody litigation can cause very good people to 

take complete leave of their senses". Die noodsaaklikheid om dispute eerder deur 

middel van bemiddeling te besleg blyk dus in die beste belang van sowel die kind 

as die ouer te wees.  

 

5.5.3.4 Terapeutiese intervensie 

 

Terapeutiese intervensie met die kind het beperkte waarde: “It is unlikely that child-

only interventions will be adequate for meeting the mental health needs of most 

children from divorced families. Interventions that target family processes, conflict 

between parents and parent-child relationships are likely to be more effective in 

shaping the ecology of children‟s post divorce life and promoting healthy 

adaptation” (Grych & Fincham, 1999:111). Terapeutiese intervensies met die kind 

is essensieel, maar dit is nog belangriker om die ouers te betrek (Chen & George, 

2005:452; Grych & Fincham, 1999:111). Hieruit blyk dit dat om slegs terapeuties 

by die kind met egskeiding betrokke te wees, onvoldoende is.  

 

5.5.3.5 Uitgebreide familie 

 

Die rol wat die uitgebreide familie in die kind se aanpassing speel moet ook in 

oorweging geneem word. ‗n Groeiende bewustheid ontwikkel dat grootouers ‗n 

belangrike rol in die lewens van hul kleinkinders kan speel (Irving & Benjamin, 
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2002:256). Met egskeiding behoort kinders se verhouding met die uitgebreide 

familie aan albei kante in stand gehou te word sodat die kind nie ‗n verlies aan 

familiebande, familiegebeurtenisse en familietradisie beleef nie. Alhoewel die 

meeste geskeide moeders hulle tot hul ouers vir ekonomiese en emosionele 

ondersteuning wend, verskil navorsingsresultate oor grootouers se invloed op 

kinders se aanpassing met egskeiding (Hetherington & Elmore, 2003:201). 

 

Samevattend word afgelei dat kinders se ontwikkeling en aanpassing met 

egskeiding gevorm word deur 'n verskeidenheid risiko- en beskermende faktore. 

Oorhoofs beskou blyk dit dat die effek van 'n enkele veranderlike nie as bepalend 

beskou kan word nie en is dit dus nodig om pro-aktief eerder as reaktief op te tree 

sodat die risikofaktore verminder en die beskermende faktore juis versterk kan 

word.  

 

Kennis oor disfunksionele emosionele- en gedragsindikatore by die kind is 

belangrik vir sowel die bemiddelaar as die ouers en sal vervolgens aandag geniet.  

 

5.6  DISFUNKSIONELE EMOSIONELE- EN GEDRAGSINDIKATORE BY DIE  
       KIND 
 
"Children need you the most when they are at their worst" (Engelbrecht & 

Rencken-Wentzel, 1999:54). Hierdie opmerking verwys na emosionele en 

gedragsindikatore wat by die kind aanwesig is met egskeiding. Thompson en 

Amato (1999:18) beskryf egskeiding as 'n risikofaktor vir probleme waarvan 

sommige reeds voor die egskeiding teenwoordig was, maar noem spesifiek dat die 

meerderheid kinders suksesvol aanpas al sou dit littekens laat: "Some children are 

irreparably wounded by divorce. The wounds of most children heal, but even 

healed wounds usually leave a scar." Dit is dus belangrik om bewus te wees van 

negatiewe emosionele belewenisse van die kind en ook gedragsindikatore wat 

verband hou met sy kwesbaarheid. Alhoewel die kind se aanpassing met verloop 

van tyd kan verbeter, behoort die sluimer-effek daarvan in ag geneem te word 

(Hetherington & Elmore, 2003:184; Rogers, 2004:140). Die term sluimer-effek 

verwys na die moontlike verborge emosionele nagevolge van egskeiding wat 
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skielik na vore tree in 'n latere ontwikkelingsfase (Emery, 1999:60; Whiteman, 

2007:132). 

 

Volgens die sisteemteorie moet enige verandering in 'n kind se gedrag in sy 

verhouding met die gesinsisteem gesoek word (Pinquart & Silbereisen, 2005:368). 

Rogers (2004:145) beklemtoon dat die vlak van aanpassing van een gesinslid die 

van 'n ander, huidiglik en in die toekoms beïnvloed. Dit is dus noodsaaklik om ter 

wille van die kind en die gesinsisteem se funksionering van die volgende vier 

aanduidings van disfunksionele emosionele- en gedragdsindikatore by die kind, 

kennis te neem. 

 

5.6.1 Die hiper-volwasse- of oorbelaste kind  

 

Die term parentification word gebruik om te beskryf indien ouers hulle wend tot hul 

kind vir ondersteuning deur van hom 'n vertroueling te maak (Emery, 1999:73). 

Oorbelading bring mee dat kinders hul eie behoeftes negeer om hul ouers te 

versorg en ervaar hulle probleme om 'n onafhanklike sin vir die self te ontwikkel of 

'n realistiese bewussyn van hul vermoëns (Castro, Jones & Mirsalimi, 2004:205; 

Wallerstein & Corbin, 1999:76; Strohschein, 2007:359). "Parentified children are 

asked to perform emotional or logistical tasks before they are developmentally 

ready" (Castro et al. 2004:209). In ekstreme gevalle word ouers emosioneel so 

onstabiel dat die kind geforseer word om die rol van die ouer te vertolk 

(Strohschein, 2007:359). Kinders van depressiewe ouers voel dikwels 

verantwoordelik vir hul ouers (Jenuwine & Cohler, 1999:297). Rolomruiling kan 

plaasvind en is disfunksioneel en nie bevorderlik vir die kind se welstand nie. 

Indien 'n ouer oorbelas voel met verantwoordelikheid kan hy moontlik op die kind 

emosioneel of instrumenteel steun (Castro et al. 2004:206). Kinders uit geskeide 

ouerhuise word ―vinniger groot‖ vanweë hulle groter outonomie, moontlik vanweë 'n 

mindere mate van volwasse toesig, meer onafhanklike besluitneming en groter 

verantwoordelikheid op ŉ jonger ouderdom (Hetherington & Elmore, 2003:197).  
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Die instrumentele en emosionele hiper-volwassenheid van kinders uit geskeide 

ouerhuise ontstaan omdat hulle meer volwasse rolle in die huishouding van hul 

ouer(s) vervul, byvoorbeeld om huishoudelike take te verrig, die versorging van 

jonger broers of susters te behartig of om as ŉ emosionele ondersteuner, 

raadgewer of vertroueling van ŉ ouer te dien (Hetherington & Elmore, 2003:197; 

Whiteman, 2007:135). Matige vlakke van verantwoordelikheid en die versorging 

van andere word geassosieer met groter sosiale bevoegdheid en veerkragtigheid 

by dogters uit geskeide ouerhuise. Oormatige taakoplegging en hoë emosionele 

oorbelading van kinders deur moeders word geassosieer met verhoogde angs en 

depressiwiteit, lae selfbeeld en swak sosiale bevoegdheid en ŉ gevoel van 

mislukking en onbevoegdheid in jong volwassenes (Castro et al. 2004:205; 

Hetherington & Elmore, 2003:197). 

 

5.6.2 Psigologiese splitsing 

 

Psigologiese splitsing word gedefinieer as die kind die ouers polariseer en een 

ouer as goed beskou en die ander ouer as sleg (Saposnek, 2004a:174). Kinders 

wat van 'n ouer vervreem is kan psigologiese splitsing ontwikkel waar sy negatiewe 

gevoelens op hierdie ouer geprojekteer word: "That parent becomes the container 

for all of their negative feelings, including those they may have toward both parents 

or other relatives" (Stahl, 1999:56). Hierdie gedrag van 'n kind behoort dus vermy 

of aangespreek word omdat dit nie net ten koste van een van die ouer-kind-

verhoudings is nie, maar emosioneel skadelik kan wees vir die kind se 

identiteitsverwerwing. 

 

5.6.3 Geëksternaliseerde en geïnternaliseerde gedrag by die kind 

 

Indien die kind nie sy emosies kan uitspreek nie kan dit op 'n destruktiewe wyse tot 

uiting kom deurdat hy dit na buite op andere rig of anders gestel van 

geëksternaliseerde gedrag gebruik maak in die vorm van ongekontroleerde woede-

uitbarstings. Die kind kan ook sy emosies na binne rig en dit dan internaliseer wat 

as fisiese gewaarwordinge beleef word, soos die ervaring van hoofpyn (Blom, 
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2004a:18). Meeste kinders is óf nie in staat óf word nie toegelaat om hul emosies 

uit te spreek nie. Navorsing toon aan dat seuns meer aggressie, impulsiwiteit en 

antisosiale gedrag openbaar as dogters (Carr, 2000:31). Seuns se verhoudings 

met die portuurgroep is anders, hulle is minder konformerend teenoor outoriteit en 

toon meer gedragsprobleme op skool (Gould, 1998:121). Beide geslagte toon die 

eerste twee jaar na egskeiding opvoedkundige probleme en probleme in 

verhoudings met die gesin, skool en portuurgroep (Carr, 2000:31). Die effek van 

egskeiding vind dus ook neerslag in kinders se eksterne leefwêreld. Hulle is geneig 

om meer televisie te kyk, meer afwesig te wees van skool en minder tyd te 

spandeer aan huiswerk as kinders uit intakt gesinne (Gould, 1998:121). Hulle toon 

'n hoër risiko vir die internalisering van gedrag wat gepaard gaan met simptome 

soos depressiwiteit, angs en laer selfbeeldvlakke (Hetherington & Elmore, 

2003:184; 190). Alhoewel geïnternaliseerde gedrag meer by dogters voorkom, is 

seuns én dogters geneig om eerder hul gedrag te eksternaliseer as te internaliseer 

(Carr, 2000:31, Gould, 1998:121)..  

 

Ouers se voorbeeld van hoe hulle pyn hanteer het 'n bepalende effek op hoe die 

kind sy pyn sal hanteer en is dit belangrik om met hom oor sy emosies te praat 

(Blom, 2004a:18; Whiteman, 2007:159). Dit blyk duidelik dat die onderdrukking van 

emosies moontlike kort- en langtermyn gevolge op die kind se emosionele 

welstand kan hê. Bewusmaking hiervan deur middel van oueropvoeding en 

ouerleiding tydens gesinsbemiddeling behoort ondersoek te word. (Vgl.5.7.3.1.) 

 

5.6.4 Die vorming van koalisies 

 

Ouers betrek soms hul kinders in hul ―ouerlike oorlog‖ wat hoë vlakke van stres en 

skadelike effekte vir die kind se emosionele ontwikkeling meebring (Chen & 

George, 2005:453). Buiten dat kinders in die ouerlike konflik betrek word, word 'n 

koalisie tussen 'n ouer en 'n kind gevorm (Bilynsky & Vernaglia, 1999:309). Die 

gesonde emosionele- en psigologiese ontwikkeling van 'n kind word onder andere 

bepaal deur ouers wat hulle daarvan weerhou om ontoepaslike koalisies met 'n 

kind te vorm ten doel om die ander ouer te opponeer (King et al. 2000:79). 
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Opsommend is dit duidelik dat rolomruiling, die polarisering van 'n ouer as goed of 

sleg, die onderdrukking van emosies asook die vorming van 'n koalisie met 'n kind, 

disfunksioneel is en nie in die beste belang van sowel die ouer as die kind nie. 

Wyses en tegnieke om die komponente, naamlik die vestiging van 'n mede-

ouerskapsverhouding, verbeterde ouer-kind-verhouding en verhoogde kwaliteit van 

ouerskap aan te spreek deur oueropvoeding en ouerleiding, is verken en word 

vervolgens bespreek. 

 

5.7  OUEROPVOEDING EN OUERLEIDING OOR DIE MEDE- 
       OUERSKAPSVERHOUDING, DIE OUER-KIND-VERHOUDING EN  
       KWALITEIT VAN OUERSKAP 
 

Oueropvoeding en ouerleiding oor die volgende komponente as doel vir hierdie 

studie sal vervolgens bespreek word.  

 

5.7.1 Vestiging van 'n mede-ouerskapsverhouding 

 

Artikel 18 van Wet 38 van 2005 stel dit as 'n predisposisie dat ouers mede-

ouerskap beoefen omrede hulle gesamentlik verantwoordelik is vir die sorg van en 

kontak met hul kind. Hierdie uitgangspunt geld ook met egskeiding. Die primêre 

taak van mede-ouerskap is om saam met die ander ouer die opvoeding van die 

kind te behartig, ongeag hoe hulle oor mekaar voel (Stahl, 1994:28). Die kind se 

belange word die beste gedien indien ouers mede-ouerskap beoefen en die 

dissipline en reëls tussen die ouerhuise koördineer (Gould, 1998:261). Die 

oogmerk met die mede-ouerskapsverhouding is om kinders se emosionele en 

ekonomiese stabiliteit in stand te hou deurdat beide ouers voortgaan om ŉ aktiewe 

en positiewe rol in die kinders se lewens te speel en daaarin slaag om hul ouerlike 

konflik te beheer (Stahl, 1994:29).  

 

Samewerking tussen ouers word positief verbind met kinders se gesonde 

aanpassing met egskeiding (Grych & Fincham, 1999:99). Kinders word nie soseer 

deur die afwesigheid van konflik beskerm nie, maar deur 'n ouerskapsverhouding 

wat spreek van samewerking op 'n beskaafde wyse. Ouers behoort begelei te word 
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om aan egskeiding as 'n proses van aanpassing te dink wat belangrike mede-

ouerskapsvaardighede vereis (Wallerstein, 1991a:451). In stede daarvan om op 

die ander ouer se tekortkominge te fokus, word ouers gelei om ingestel te raak op 

hoe hul onderskeie sterktes en kwaliteite die veranderende ontwikkelingsbehoeftes 

van die kinders kan komplementeer (Garon et al. 2000:170). Ouers behoort te leer 

om effektief met mekaar te kommunikeer, gesinsverhoudings te herdefinieer en hul 

huweliksrol van hul ouerskapsrol te skei (Ahrons, 1981:415; Emery, 1999:102; 

Taylor, 2005a:157). Ouers moet hul verhouding herdefinieer en mekaar sien as 

besigheidsvennote met die gemeenskaplike doel om as mede-ouers hul kinders se 

versorging, opvoeding en welstand optimaal te bevorder (Pedro-Carroll et al. 

2001:283). Eersgenoemde rol moet dus getermineer word en die ouerlike rol 

geherdefinieer word. Ahrons (1981:415) beskryf hierdie as 'n baie moelike en selfs 

paradoksale proses wat die kern van die gesin se herorganisasie en herdefinisie 

weergee. Die kwessie is nie meer óf ouers kan voortgaan om hul ouerskap 

effektief te deel nie, maar hoe hulle dit behoort te doen en is dit 

ononderhandelbaar om verantwoordelikhede ten opsigte van die versorging van 

kinders te deel (Ahrons, 1981:416). Mede-ouerskap bevorder emosionele en 

intellektuele integrasie o eers dink voordat hulle optree en ook nie net intellektueel 

na ŉ saak kyk nie (Baum & Shnit, 2005:36). ŉ Stereotipe dat gewese lewensmaats 

antagonisties teenoor mekaar behoort te wees, moet verander om voorsiening te 

maak dat ouers se rol verander van die van ―lewensmaat‖ na ―mede-ouer‖ (Ahrons, 

1981:427). Die mede-ouerskapsverhouding kan volgens Stahl (1994:29) 

samewerkend, vyandig of parallel wees. Dit blyk dat intervensies noodsaaklik is vir 

gesinne met egskeiding om hulle te begelei om 'n mede-ouerskapsverhouding te 

vestig. 

 

Die moeder se rolidentiteit speel 'n belangrike rol in die mede-

ouerskapsverhouding omrede moeders dikwels voel dat hulle uitsluitlike sorg oor 

die kinders wil beoefen en daarom die vader se betrokkenheid wil inperk, die vlak 

daarvan wil beheer, min waarde aan voortgesette kontak met die vader heg, nie 

tevrede is met die vader se ouerskapsgedrag nie of omdat hy nie finansieel bydra 

nie (Markham et al. 2007:370). Indien die moeder nie die vader se betrokkenheid 
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by die kind as belangrik ag nie, kan dit onder andere lei tot swakker betrokkenheid 

van die vader by die kind en die kind se aanpassing benadeel. 'n Mite wat bestaan 

is dat die moeder die beste versorger vir 'n kind is alhoewel dit in haar bewuste en 

onderbewuste vasgelê is (Markham et al. 2007:376-377). Kelly (2006a:42) 

eksploreer moeders se redes vir hul houding wat kinders se kontak met liefdevolle 

en sorgsame vaders wil beperk. Dit kan moontlik lei tot beter begrip van kinders se 

behoeftes asook hoe dit verskil van die volwassenes se behoeftes.  

 

Ten spyte van die predisposisie in Wet 38 van 2005 blyk dit steeds 'n leemte te 

wees oor hoe positiewe mede-ouerskapverhoudings gevestig en in stand gehou 

kan word. Die volgende aspekte rakende ouers se mede-ouerskapsverhouding is 

verken, naamlik hul kommunikasie, sterktes en groei-areas, konflikhantering, 

vergifnis en die egskeidingsproses. 

 

5.7.1.1 Kommunikasie in die mede-ouerskapsverhouding 

 

In Amerika bestaan reeds talle hofverwante programme oor die begeleiding aan 

ouers ten opsigte van hul ouerlike kommunikasie (Grych & Fincham, 1999:113; 

Taylor, 2005a:155). Deur slegs inligting aan ouers te bied blyk onvoldoende te 

wees om hul destruktiewe konflikhantering te verander en is dit nodig dat hulle die 

nodige vaardighede geleer moet word (Grych & Fincham, 1999:113). Bemiddeling 

bied volgens Taylor (2005a:158-159) aan geskeide of vervreemde ouers ‗n 

opleidingsgeleentheid om beter onderhandelings- en kommunikasievaardighede te 

leer terwyl daar oor die egskeiding en ouerskapplan onderhandel word. Ouers 

moet leer om ŉ ―besigheidstipe‖ benadering tot kommunikasie en ouerskap aan te 

leer en moet die emosionele aspekte wat tot misverstande en argumente lei, 

uitskakel (Emery, 1999:96; Irving & Benjamin, 2002:110-112; Taylor, 2005a:159; 

Stahl, 1994:29).  

 

Taylor (2005a:159-163) beskryf vyf voorwaardes waarvan ouers kennis moet neem 

en daagliks implementeer ten einde 'n besigheidstipe verhouding te vestig. 
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 Eerstens is dit nodig om die ander ouer as ŉ mens met gevoelens te erken. Die 

wyse waarop sekere gewese lewensmaats mekaar hanteer, sal nooit in die 

besigheidswêreld geduld word nie. Hulle behoort daarom bewus gemaak te 

word van oogkontak en gesonde liggaamstaal om positiewe interaksie te 

bewerkstellig. Hul stemtoon en woorde behoort aanvaarbaar te wees om aan te 

dui dat hulle ŉ ooreenkoms nastreef en moet aangemoedig word om meer 

formeel in hul benadering tot mekaar te wees, by die bepaalde onderwerp te bly, 

emosies buite die onderhandelinge te laat en nie oor die verlede gesprek te voer 

nie.  

 Tweedens het elke egskeiding ten minste twee perspektiewe en wanneer 

gekommunikeer word, moet elkeen hom/haarself indink in die ander ouer se 

situasie. Mans en vrouens se verskillende persepsies kan konflik veroorsaak 

(Ahrons, 1981:425). Indien 'n ouer 'n gevoel van waardering en begrip vir sy 

situasie en perspektief ervaar, lei dit tot 'n minder verdedigende houding en ŉ 

openheid om gemakliker ander opsies te oorweeg.  

 Derdens vergelyk Taylor (2005a:161) dit met optrede teenoor ŉ sakevennoot en 

dat nie op die negatiewe gekonsentreer moet word nie.  

 Vierdens word op bemagtiging gefokus om beide ouers probleemoplossend te 

laat saamwerk. Ouers se gesprekvoering oor hul kinders moet die begrippe 

―ons" gebruik in stede van ―ek‖, ―my‖ en ―jou", aangesien dit 'n spanbenadering 

of vennootskap versterk. 

 Vyfdens is Taylor (2005a:161-163) van mening dat bogenoemde vier stappe op 

'n praktiese vlak bereik kan word indien die bemiddelaar konsentreer op die 

konsep dat goeie onderhandelinge begin wanneer die strewe eerstens is om te 

verstaan, as om verstaan te word. Die algemene neiging is dat individue verwag 

dat hul standpunt eerstens verstaan moet word, maar indien hierdie ―kontrole‖ 

laat vaar word, word positiewe kommunikasie versterk.  

Omrede ouers aanvullend tot mekaar hul ouerskap beoefen, behoort hul ouerlike 

sterktes en kwaliteite onderling erken en hul swakhede aangespreek te word, nie 

net in die kinders se belang nie, maar ook ter wille van gemoedsrus en groter 

vertroue tussen hulle. 
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5.7.1.2 Sterktes en groei-areas van ouers 

 

Ouerlike sterktes word soos volg deur Stahl (1994:27) opgesom: "Parental 

strengths include the ability to focus on the children‟s emotional needs; understand 

issues of psychological growth and development; provide stability, nurturance and 

guidance to the children; and promote a positive relationship with the other parent 

and a well-rounded, stimulating life for the children." Ouers se vermoë om die kind 

se binding met die ander ouer in stand te hou en aan te moedig is belangrik (Stahl, 

1994:27; Thompson & Amato, 1999:54). Strohschein (2007:366) beklemtoon ouers 

se vaardighede en sterk punte met egskeiding en noem dat dit voortgebou moet 

word en stel dit vir die praktisyn soos volg: ―For those who work directly with 

families during the divorce process, this means making greater effort to build on 

the existing strengths of parents". Hierdie standpunt word ondersteun deur die 

sterkteperspektief as teoretiese benadering.  

 

Ouers se ouerskapsvermoëns behoort volgens Gould (1998:51) geassesseer te 

word, wat insluit hul:  

 kapasiteit vir ouerskap, insluitende kennis, sterktes, vaardighede en vermoëns, 

en ook die gebrek daaraan; 

 funksionele vermoë om die kind se psigologiese- en ontwikkelingsbehoeftes te 

bevredig; 

 interaksie met die kind; en 

 waardes rakende ouerskap, vermoë om te beplan ten opsigte van die kind se 

toekomstige behoeftes en die vermoë om 'n stabiele en liefdevolle huis te bied, 

terwyl enige ontoepaslike gedrag in ag geneem moet word. 

 

Dit blyk dus nodig te wees om elke ouer bewus te maak van sowel sy persoonlike 

sterktes en groei-areas as die waaroor die ander ouer beskik.  
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5.7.1.3 Konflikhantering 

 

Volgens 'n studie deur Trinder et al. (2006:99), naamlik: "Making contact happen or 

making contact work?", is gevind dat dit onvoldoende is om kontak tussen ouers 

met egskeiding te bewerkstellig sonder dat hul kommunikasie en konflikhantering 

aangespreek word. Konflik moet opgelos word deur samewerking en 

kommunikasie en ouers behoort 'n sisteem vir kommunikasie, probleemoplossing 

en besluitneming te implementeer (Gould, 1998:13; Stahl, 1999:94). Reeds voor 

die egskeiding is ouers se vlak van konflik ŉ voorspeller van die kind se 

aanpassing met egskeiding en is konflik veral destruktief indien dit in die 

teenwoordigheid van die kind plaasvind en hom insluit (Gould, 1998:131; Irving & 

Benjamin, 2002:111). 

 

Opleiding oor probleemoplossing word as 'n hulpmiddel beskou om gesinne in 

groter harmonie te laat funksioneer, nie net om huidige probleme op te los nie, 

maar ook hul vermoë te verbeter om toekomstige geskille te kan oplos (Hepworth 

et al. 2002:400). Alhoewel die aanname bestaan dat konflik deel van ouerskap is, 

kan ouers gelei word om verskille op 'n konstruktiewe wyse te hanteer en behels 

dit dat 'n werkbare oplossing vir 'n gesamentlike probleem gevind moet word 

(Irving & Benjamin, 2002:112). Indien konflik tussen ouers ontstaan beveel 

Hepworth et al. (2002:403) die volgende aan: 

 Onderbreek disfunksionele kommunikasie en herdefinieer negatiewe, 

blamerende boodskappe om uitdrukking aan gevoelens of behoeftes te gee. 

 Moedig gesamentlike interaksie aan deur konstruktiewe patrone te erken, 

betrokkenes te lei om hul behoeftes uit te spreek en nuwe luistervaardighede 

aan te leer. 

 

‗n Probleemoplossende benadering word ook as oogmerk in artikel 6(4)(a) van Wet 

38 van 2005 voorgehou in enige aangeleentheid rakende die kind. Hieruit is 

duidelik dat ouers 'n probleemoplossende benadering behoort te volg en stel 

Helpworth et al. (2002:407-409) die volgende riglyne voor: 

 Wees spesifiek, en nie vaag nie. 
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 Moenie veralgemeen nie. 

 Fokus op die hede, eerder as die verlede. 

 Oorweeg alternatiewe. 

 Fokus op een probleem op 'n slag. 

 Luister aandagtig. 

 Poog om die probleem op 'n positiewe en konstruktiewe manier op te los. 

 

Baum en Shnit (2005:56) beklemtoon dat aanvalstegnieke vermy en verkieslik 

konstruktiewe strategieë ontwikkel moet word. Hoë narsissisme en lae self-

differensiasie lei tot ŉ groter aanvalstrategie in konflikhantering (Baum & Shnit, 

2005:51). 'n Narsissistiese ouer beskou egskeiding as 'n mislukking en ernstige 

verwerping en is hierdie ouer dikwels onsuksesvol met die emosionele 

losmakingsproses (Baum & Schnit, 2005:38). Die destruktiewe patroon van 

interaksie moet dus verander en intense konflik oor 'n spesifieke kwessie 

verminder omdat dit produktiewe onderhandelinge blokkeer (Irving & Benjamin, 

2002:113). Bemiddeling is nie daarop ingestel om konflik uit te skakel nie, maar 

juis om ouers te begelei om werkbare oplossings te vind wat regverdig is (Irving & 

Benjamin, 2002:111). Vyf tegnieke wat deur Irving en Benjamin (2002:113-119) 

voorgestel word om konflik te hanteer is deur:  

 Herformulering. Eerstens moet ouers se siening oor die kinders verander van 

"myne" na "ons s'n". Tweedens die herformulering van "gedeelde 

verantwoordelikheid" in stede van "elk op sy eie". Bekragtig elke ouer se 

bevoegdheid en ingesteldheid om verantwoordelike en ondersteunende sorg 

aan die kind te gee, al sou hul ouerskapstyle verskil. Dikwels is die klagte dat 

die een ouer, gewoonlik die vader, nooit in sy kinders belang gestel het nie en 

nou skielik met egskeiding betrokke wil wees. Dit sluit aan by die derde vorm 

van herformulering, naamlik die stelling: "liewer laat as nooit". Wanneer 

geargumenteer word dat die voorheen onbetrokke ouer nie oor die nodige 

ouerskapsvaardighede beskik nie vind die vierde vorm van herformulering plaas, 

naamlik: "dit neem tyd om te leer om dit goed te doen". 

 Die uitspeel van konflik deur die ouers te versoek om 'n kwessie in dispuut te 

bespreek. Die bemiddelaar kry sodoende geleentheid om die interaksie waar te 
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neem, areas van disfunksie te bepaal en op 'n intervensie te besluit om 

destruktiewe wyses en oneffektiewe metodes vir konflikoplossing aan te spreek 

met die oog op verandering. Ouers se bewustheid oor hul hantering van konflik 

behoort dus verhoog te word deur hul fokus te plaas op die destruktiewe 

elemente in hul hantering daarvan. 

 Mikro-analise fokus op insig-ontwikkeling. Die bemiddelaar neem die ouers se 

patroon van konflikhantering waar en bied 'n interpretasie aan. Die doel hiermee 

is om misverstande uit die weg te ruim wat hul oorsprong in ouers se 

wanpersepsie oor die ander se gedrag en bedoeling het. 

 Gesprekvoering asook luistervaardighede stel ouers in staat om konflik te 

hanteer. Ouers kry elkeen 'n geleentheid om 'n mening uit te spreek oor 'n 

kwessie in dispuut en voorstelle te maak vir die oplossing daarvan terwyl die 

ander ouer luister. Laasgenoemde maak dan 'n samevatting van wat gehoor is. 

Jensen en Freedman (in Blom, 2000:77) beskryf emosionele skaking of 

emotional highjacking indien 'n persoon bloot op die ervaring van emosie 

reageer sonder dat enige rasionele denke ingespan is en daaroor bestaan met 

die gevolg dat dit tot ondeurdagte aksies lei. Rolomruiling as 'n tegniek waar 

ouers beurte maak om die rol van die ander te vertolk, kan ook benut word. 

 Trauma en die bespreking daarvan, byvoorbeeld as gevolg van geweld teenoor 

'n persoon of besittings, ontrouheid of die wanaanwending van fondse, behoort 

aandag te geniet. Trauma kan eensydig, wedersyds of opeenvolgend wees. 

Tydens bemiddeling is trauma problematies omrede die fiksasie deur een of 

beide ouers op die traumatiese ervaring die moontlikheid van 'n impasse 

dramaties verhoog en blyk alle besluite en optrede teruggevoer te kan word na 

die trauma (Irving & Benjamin, 2002:118). 

 

Die moontlikheid om deur oueropvoeding en ouerleiding tydens bemiddeling 

aandag te gee aan die oorsake van konflik, die tipe konflik asook die persepsies en 

hantering daarvan, behoort ondersoek te word. Die waarde van vergifnis vir die 

mede-ouerskapsverhouding sal vervolgens aandag geniet. 
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5.7.1.4. Vergifnis en die waarde daarvan vir geestesgesondheid 

 

Vergifnis word beskou as van die uiterste belang vir die mede-

ouerskapsverhouding (Bonach, 2005:95; Bonach & Sales, 2002:28). In 'n studie 

wat tien jaar na egskeiding uitgevoer is, is bevind dat 30% mans en 40% vroue 

steeds gevoelens van woede en bitterheid teenoor die gewese egmaat beleef het 

(Rye, Folck, Heim, Olszewski & Traina, 2004:32). Bonach en Sales (2002:30) 

huldig die mening dat indien ouers daarin kan slaag om vergewensgesind en 

beskaafd teenoor mekaar op te tree, hulle beter in staat is om op hul mede-

ouerskapsrol te fokus. 

 

Vergifnis word gekonseptualiseer as bestaande uit affektiewe, gedrags- en 

kognitiewe komponente wat verhoudings herstel en innerlike wonde genees 

(Bonach & Sales, 2002:19;33; Denton & Martin, 1998:281). Woede kan destruktief 

wees en lei tot fisiese- en geestesprobleme (Rye et al. 2004:33). Indien daar nie 

vergifnis is nie word vyandigheid en woede in stand gehou en beleef die kinders 

die ouers se verhouding as ŉ oorlogsveld (Bonach & Sales, 2002:32). Die 

transformasie van woede na vergifnis blyk dus belangrik te wees tydens 

bemiddeling. 

 

Min kennis bestaan oor die faktore wat ŉ persoon se bereidheid om te vergewe 

beïnvloed asook hoe ŉ individu wel die besluit neem om vergewensgesind op te 

tree (Bonach & Sales, 2002:20). Vergifnis behoort vir gewese lewensmaats as 'n 

fasilitering te dien om ŉ kwaliteit mede-ouerskapsverhouding te handhaaf wat 

gekenmerk word deur beskaafde interaksie, welwillendheid teenoor mekaar, lae 

interpersoonlike konflik en wedersydse ondersteuning vir die ander ouer se 

ouerlike rol. Ouers behoort "gestures of good will" teenoor mekaar te toon. 

Vergifnis impliseer die vryheid van en kontrole oor negatiewe gevoelens teenoor 

die gewese egmaat, ŉ verminderde begeerte om te straf of wraak te neem en 

groter welwillendheid (Bonach & Sales, 2002:20). Dikwels is dit slegs nodig om die 

skade wat berokken is te erken, vir vergifnis te vra en die woorde: "Ek is jammer", 

te uiter (Irving & Benjamin, 2002:118). Vergifnis sluit byvoorbeeld overte tekens 
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van vergifnis, staking van overte vyandige reaksies, die bestuur van vyandige 

impulse en die stelselmatige laat vaarding van weersin, in (Bonach & Sales, 

2002:20). Waar ontrouheid 'n rol in die egskeiding gespeel het, behoort ŉ 

realistiese en gebalanseerde beskouiing van die huweliksverhouding ontwikkel te 

word. Dit lei tot vryheid om deur negatiewe gevoelens jeens die oortreder 

gekontroleer te word en ŉ afname in die behoefte om te straf. (Bonach & Sales, 

2002:21).  

 

Navorsing deur Bonach en Sales (2002:22-35) met spesifieke verwysing na mede-

ouerskap en vergifnis, toon aan dat hoe meer die oorsaak van die skeiding aan die 

ander ouer toegeskryf word, hoe swakker is die mede-ouerskapsverhouding en 

hoe minder vergifnis is daar. Hoe ernstiger die oortreding(s) van die ander ouer 

geoordeel word, hoe minder vergifnis. Vergifnis blyk dus 'n predisposisie vir 'n 

suksesvolle mede-ouerskapsverhouding te wees. Vergifnis lei tot ŉ kognitiewe 

herstrukturering van pyn of verliese uit die verlede en bestaan daar onderliggend 'n 

verband tussen kognitiewe prosesse, vergifnis en mede-ouerskap (Bonach & 

Sales, 2002:31). Die grootste voordeel van vergifnis is dat dit ŉ pro-aktiewe stap is 

tot bemagtiging, selfbevestiging, vasberadenheid en die vermoë om aan te beweeg 

(Denton & Martin, 1998:290). Gordon en Baucom (1998:32) vergelyk die belewenis 

van vergifnis met die herstel van ander psigologiese traumas. Vergifnis lei tot 

verminderde angs, woede en depressiwiteit, bied hoop en verhoog die algemene 

welstand van 'n individu (Rye et al. 2004:48-49). Psigiese energie word nie meer 

aan woede bestee indien vergifnis uitgespreek is nie (Denton & Martin, 1998:291). 

Opvoeding oor vergifnis is noodsaaklik om die werklike voordele van vergifnis te 

beklemtoon (Denton & Martin, 1998:289). 

 

Om te kan vergewe behoort kognitiewe veranderinge plaas te vind, ŉ besluit 

geneem word om losmaking van woede te bewerkstellig en terselfdertyd 

welwillendheid te inkorporeer (Bonach & Sales, 2002:32). 'n Ouer mag om verskeie 

redes ‗n probleem ervaar om vergifnis te vra of skuld te erken, tog maan Irving en 

Benjamin (2002:118) dat met geduld en sensitiwiteit vergifnis gevra kan word 

tydens bemiddeling. Die dimensie van vergifnis kan lei tot die fasilitering van 
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psigologiese skeiding van vorige huweliksrolle na ŉ nuwe mede-

ouerskapsverhouding, gekenmerk deur wedersydse ondersteuning en lae konflik 

(Bonach & Sales, 2002:32). Dit is dus ŉ uitdaging vir bemiddelaars om die 

transformasie van woede en vyandigheid na vergifnis te fasiliteer ten einde 'n 

positiewe mede-ouerskapsverhouding tot stand te bring.  

 

Vergifnis behoort siklies eerder as liniêr gesien te word en het ook 'n invloed op die 

ouer-kind-verhouding omdat ŉ ouer vir ŉ kind om verskoning behoort te kan vra 

wanneer hy die kind seergemaak het en hy ook aan die kind demonstreer hoe om 

ongemaklike gevoelens soos berou, skuld en hartseer te hanteer (Gottman & 

DeClaire, 1997:67). Kinders volg die voorbeeld wat hul ouers stel, naamlik dat 

vyandigheid en 'n verdedigende houding toepaslike response is op konflik en dat 

aggressiewe mense omstandighede kan manipuleer (Gottman & DeClaire, 

1997:142).   

 

Vanuit 'n teoretiese perspektief word vergifnis as 'n kognitiewe proses voorgestel 

met die oog op die bereiking van mede-ouerskap. Die tweede komponent wat 

moontlik deur oueropvoeding en ouerleiding aangespreek kan word is wyses om 

die ouer-kind-verhouding te verstewig. 

 

5.7.2 Bevordering van die ouer-kind-verhouding 

 

Ouers kan vorme van interaksie met hul kind aanleer wat die ouer-kind-verhouding 

verstewig (Jernberg & Booth, 2001:26) en ouerskapsvaardighede hou verband met 

die kind se aanpassing met egskeiding (Macie & Stolberg, 2003:99). Alhoewel 'n 

baba met 'n moeilike temperament aanleiding kan gee tot 'n nie-hegte binding met 

die moeder, kan hierdie moeders ondersteun word om hul response aan te pas 

sodat 'n hegte en geborge binding kan ontwikkel volgens 'n studie deur Van den 

Boom (in Jernberg & Booth, 2001:22-23). Voorkomende intervensie, selfs in 'n 

beskeie mate, mag dit moontlik maak vir kinders om gesonder en hegter 

verhoudings deur hul lewens te handhaaf (Myrow, 2000:62).  
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Die volgende voorbeelde kan as moontlike gedragswyses van die ouer jeens die 

kind beskou word om binding te bevorder en kan bewustelik aangeleer word: 

 Ouerlike aanvaarding en warmte. Dit sluit byvoorbeeld affeksie, sorg, gemak, 

besorgdheid, versorging, ondersteuning en liefde in wat ouers teenoor die kind 

ervaar en betoon. 'n Kind beleef ouerlike verwerping indien die ouer koud en 

sonder toegeneentheid optree, vyandig en aggressief is, ongeërg en 

verwaarlosend en die kind ongedefinieerd verwerp (Rohner, 2005:371). Ouerlike 

warmte is emosionele beskikbaarheid deur die ouer (Ravitz, 1999:232) en deur 

Sandler et al. (2003:223) soos volg beskryf: "Parental warmth is conceptualized 

to include the positive affective and emotionally supportive relationship between 

parents and children that conveys to children the belief that their parent values 

and thinks highly of them and can be counted on to care for them in the future." 

Kinders se aanpassing word verbind met 'n positiewe ouerlike omgewing wat 

insluit warm en ondersteunende response op kinders se behoeftes, ferm en 

konsekwente kontrole en positiewe dissiplinering en monitering van die kind se 

aktiwiteite (Chen & George, 2005:453; Kelly & Emery, 2003:356; Sandler et al. 

2003:225). Indien die vader en die moeder deur die kind as warm en 

liefhebbend beleef word toon hy minder gedragsprobleme en 'n beter selfbeeld 

(Macie & Stolberg, 2003:102). Die ouer moet eerstens meelewend wees, vir die 

kind sorg, vertroetel, koester en erkenning gee en tweedens sy pyn en nood 

herken, dit bekragtig, erken en die kind ondersteun (Potgieter, 2007:20-21). Die 

kind mag dus voel dat sy ouers nie werklik vir hom omgee nie, al sou daar nie 

duidelike indikasies bestaan dat hulle hom verwaarloos of nie liefde betoon nie. 

 Betrokkenheid van gesinslede by mekaar. Dit sluit interaksies in wat 

wederkerige bindingsbehoeftes beantwoord (Furrow et al. 2005:221). 

Emosionele sekuriteit in 'n gesin word verhoog deur verhoogde emosionele 

responsiwiteit en die beskikbaarheid van gesinslede vir mekaar (Furrow et al. 

2005:222). Herhaalde interaksies word vir die gesinslede 'n aanduiding van wat 

'n gesin is. Dit vorm deel van hul herinneringe en het kragtige emosionele en 

simboliese waarde (Fiese, 2005:259; Jernberg & Booth, 2001:14). Daar bestaan 

geen duidelike bewyse van hoeveel tyd noodsaaklik is vir gesonde 

gesinsfunksionering nie (Fiese, 2005:259). Kinders behoort nie aan te veel 
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buitemuurse aktiwiteite deel te neem nie omdat dit gesinstyd opoffer en kan lei 

tot oorgeskeduleerde kinders en gesinne met te min konneksie (Perry & 

Doherty, 2005:255).  

 Nuttig maaltye saam. Dit hou verband met positiewe uitkomste by kinders 

byvoorbeeld beter akademiese prestasies, minder gedragsprobleme, beter 

voeding, laer vlakke van alkohol- en dwelmgebruik, minder voorkoms van vroeë 

seksuele gedrag en selfmoord (Fiese, 2005:259; Perry & Doherty, 2005:256). 

 Een-tot-een interaksie tussen ouer en kind. Indien 'n ouer met die kind 

kommunikeer byvoorbeeld oor sy skool, vriende en probleme was 'n 

betekenisvolle afname gevind ten opsigte van gedragsprobleme (Macie & 

Stolberg, 2003:102). 

 Gee vir die kind ouderdomstoepaslike verantwoordelikheid. Dit versterk sy 

"ons"- gevoel (Potgieter, 1995: kursusaantekeninge; Engelbrecht & Rencken-

Wessels, 1999:55). 

 Fisiese aanraking word as betekenisvol in binding beskou en vind vir die jonger 

kind plaas tydens badtyd, versorging van naels of om die kind te wieg (Myrow, 

2000:62;75). Stoeiery of om die kind ritmies te wieg word deur hom as positiewe 

aanraking beleef en so word vertroue bevorder (Jernberg & Booth, 2001:14;187; 

Myrow, 2000:66).  

 Die ouer se begrip vir die kind se emosionele en fisiese ontwikkelings-

behoeftes en kennis van basiese beginsels oor kindersorg, is belangrik 

spesifiek met verwysing na egskeiding, en ook die normale behoeftes en 

vaardighede waaroor die kind veronderstel is om te beskik (Ravitz, 1999:232).  

 Kontrole of beheer, naamlik die graad van buigsaamheid en toestemming soos 

benodig bevorder binding (Macie & Stolberg, 2003:92; Ravitz, 1999: 232). 

 Moniteer die kind se gedrag (Macie & Stolberg, 2003:92). Indien vaders 

betrokke was by monitering was daar minder gedragsprobleme, depressiwiteit, 

antisosiale- of uitreagerende gedrag by kinders. Paterne en materne monitering 

word geassosieer met 'n beter selfbeeld by die kind, terwyl moeders se 

monitering ook gelei het tot 'n laer voorkoms van eiesinnige gedrag (Macie & 

Stolberg, 2003:102). 
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 Bevorder ouderdomstoepaslike onafhanklikheid deur sy behoefte aan 

outonomie volgens sy ontwikkelingsvlak te akkommodeer (Macie & Stolberg, 

2003:92). Erken die kind se behoefte aan outonomie 

 Luister met empatie na die kind (Blom, 2004a:137; Gottman & De Claire, 

1997:67). 

 Speel met die kind. Ongeag die kind se kronologiese ouderdom sal enige kind 

voordeel trek uit die ervaring waar daar op 'n betrokke, empatiese, spelerige en 

versorgende wyse op sy behoeftes gereageer word (Jernberg & Booth, 2001:20; 

Sheehan & Carson, 2006:418). Die ouer moet aan die kind geleenthede bied 

waartydens hy aan talle werklike ervarings kan deelneem en hy die ouer kan 

waarneem en positiewe fantasiespel aangemoedig word (Strohschein, 

2007:360-361). "Play introduces an element of joy and excitement that is 

essential to the development of a zest for life and an energy for engagement in 

all children" (Jernberg & Booth, 2001:14). Beperk aggressiewe speelgoed en 

ook TV-programme met 'n gewelddadige inhoud (Berk, 2003:261). 

 Positiewe oogkontak met die kind word as 'n sinvolle en noodsaaklike deel van 

binding beskou (Jernberg & Booth, 2001:14; Myrow, 2000:66). 

 Bied ondersteuning gedurende 'n leerproses om sy huidige vlak van 

prestasie aan te vul en uitdagings te stel. Berk (2003:258) beskryf dit soos volg: 

"When the child has little notion of how to proceed, the adult uses direct 

instruction, breaking the task down into manageable units. As the child's 

competence increases, effective scaffolders, gradually and sensitively withdraw 

support, turning over responsibility to the child".  

 Bied ruimte vir die kind. Warshak (2007:608) stel dit soos volg: "Indeed, so-

called "helicopter parents" can be too involved with their children and cripple the 

development of an appropriate level of independence". 

 

Bogenoemde word opgesom volgens die Theraplay dimensies van Jernberg en 

Booth (2001:17) deur aan die kind die volgende te bied: 

 Struktuur: ouers is betroubaar en voorspelbaar en help die kind om sy 

ondervinding te definieer en te klarifiseer. 
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 Betrokkenheid: ouers voorsien opwinding, verrassing en stimulasie ten einde 'n 

maksimale vlak van betrokkenheid te bereik. 

 Versorging en troeteling: ouers tree warm, teer, kalmerend en ondersteunend 

op. 

 Uitdaging: ouers moedig die kind aan om uitdagings te bemeester en meer 

onafhanklik te word. 

 

Elke kind benodig op sekere tye, sekere hoeveelhede van die inhoud van 

bogenoemde dimensies ten einde bevredigend te ontwikkel (Myrow, 2000:67).  

Alhoewel dit op alle kinders van toepassing gemaak kan word, kan dit tydens en na 

egskeiding nog belangriker wees omrede 'n gesonde ouer-kind-verhouding 'n 

buffer kan wees teen die effek van verskeie stressors wat met egskeiding verband 

hou (Macie & Stolberg, 2003:92). Die verbeterde ouer-kind-interaksie het ook vir 

die ouer betekenis omrede hy waarde toevoeg ten opsigte van sy selfbelewenis en 

dus sy persoonlike vaardighede verbeter (Jernberg & Booth, 2001:15). Die kind se 

interaksie met sy ouers kan sy senuweestelsel en emosionele gesondheid regdeur 

sy lewe beïnvloed (Gottman & DeClaire, 1997:34). 

 

Die ouer se sensitiwiteit en responsiwiteit vir die kind se behoeftes is dus die 

fokusaspekte en veranderlikes wat aandui wat die kwaliteit van die ouer-kind-

verhouding en die waarde daarvan vir die kind se toekomstige ontwikkeling is 

(Warshak, 2007:608). Heelwat van wat tussen ouers en kinders plaasvind is egter 

subtiel en indirek en nie onmiddellik sigbaar of kwantifiseerbaar nie (Warshak, 

2007:610). Die hoeveelheid tyd wat 'n ouer en kind saam deurbring moet dus nie 

vanuit 'n liniêre perspektief beskou word nie, maar hou verband met die kwaliteit 

van die ouer-kind-verhouding asook die bevoegdheid van die ouer.  

 

5.7.3 Bevordering van kwaliteit van ouerskap 

 

Verhoogde bewustheid van ouerskapstyle ten opsigte van die hantering van 

emosionaliteit asook kontrole en responsiwiteit is verken en word vervolgens 

bespreek.  
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5.7.3.1 Ouerskapstyle ten opsigte van die hantering van emosies 

 

Vier ouerlike style word onderskei wat moontlik as van belang vir  

gesinsbemiddeling beskou kan word. Die hantering van die kind se emosies deur 

die ouers word soos volg deur Goleman (1995:190-191) en Gottman en DeClaire 

(1997:49-52) vermeld: 

 Die ouer ignoreer alle emosies van die kind. Die ouer benut dus nie 

emosionele momente as geleenthede om nader aan sy kind te kom nie en 'n 

moontlikheid om 'n leergeleentheid vir emosionele bevoegdheid te skep, word 

nie benut nie. Die gevolg is dat probleme ervaar kan word om emosies te 

reguleer. 

 Die ouer met 'n permissiewe styl ontken die kind se emosie deurdat hy dit wel 

waarneem, maar gee nie om watter keuse die kind uitoefen met betrekking tot 

die hantering van die emosie nie. Die ouer kan moontlik van omkopery of 

onderhandeling gebruik maak om hom te troos as hy sou huil of skree. Die ouer 

reflekteer dus nie sy kind se emosie nie. Dit dra daartoe by dat die kind nie leer 

hoe om sy emosies te reguleer nie, sukkel om te konsentreer en vriendskappe 

te sluit. 

 Die ouer bejeën die kind se emosie met minagting deur geen respek 

daarvoor te toon nie, geen teken van woede of aggressie te duld nie en sal die 

kind straf by die geringste teken van emosie. Die kind leer sodoende dat hy sy 

emosies moet onderdruk omdat dit verkeerd, ontoepaslik of nie geldig is nie.  

 Die ouer as emosionele mentor beskou sy kind se emosie as belangrik, poog 

om dit te verstaan en sal hom bystaan om toepaslike en positiewe 

hanteringstrategieë vir die emosies te vind. Die afleiding word gemaak dat die 

eerste drie style waarskynlik die kind se belewenis van emosies nie na waarde 

ag nie, die kind onsekerheid beleef, ervaar dat hy nie emosies mag toon nie en 

dit moet onderdruk. Hierdie style kan sy aanpassing met egskeiding benadeel. 

 

Die ouer as emosionele mentor behoort dus deur sy hantering van die kind se 

emosies hom te help om probleemoplossende vaardighede te bekom. Die kind 

moet beleef dat hy sy gevoelens mag vertrou, in staat is om sy emosies te reguleer 
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en probleme op te los. Hierdie kinders beskik oor hoë selfwaarde en kom goed oor 

die weg met ander (Gottman & DeClaire, 1997:52). Ouers speel dus 'n belangrike 

rol in die hantering en regulering van emosies by kinders. Leiding aan ouers oor 

hoe om as emosionele mentor vir die kind op te tree blyk dus waardevol te wees 

en behoort ondersoek te word. 

 

Ouer(s) se hartseer en die hantering daarvan met die egskeiding, bied aan die kind 

'n belangrike leergeleentheid oor hoe om hartseer te hanteer (Gottman & DeClaire, 

1997:66) Die ouer se voorbeeld oor die hantering van woede, deur oor emosies te 

praat, die kind voor te berei op moeilike situasies en die kind te lei tot 

selfregulering, affekteer die kind se vermoë om stres te hanteer (Berk, 2003:402). 

Kinders wat leer om hul emosies te erken en te hanteer openbaar beter 

akademiese prestasie, gesondheid, sosiale verhoudings, toon minder 

gedragsprobleme en is beter in staat om te herstel na traumatiese of ongelukkige 

gebeurtenisse (Gottman & DeClaire, 1997:68). Die regulering van emosies, 

emosionele uitdrukking daarvan en ook responsiwiteit daarteenoor is 

sleutelkenmerke van 'n hegte verhouding (Irving & Benjamin, 2002:30). Indien 

emosionele selfregulering goed ontwikkel is, ontwikkel die kind 'n gevoel van self-

effektiwiteit, voel dat hy in beheer van sy emosionele belewenisse is, kan hy 

toepaslik optree, versterk sy selfbeeld en skep 'n optimistiese uitkyk wat van hulp is 

tydens emosionele stres (Berk, 2003:403). Dit wil dus voorkom dat emosionele 

selfregulering ook veerkragtigheid bevorder wat as 'n beskermende faktor met 

egskeiding beskou word. (Vgl. 5.5.1.4.) 

 

5.7.3.2. Ouerskapstyle ten opsigte van kontrole en responsiwiteit 

 

Baumrind het vier verskillende style van ouerskap onderskei wat veral fokus op 

kontrole en responsiwiteit (Gottman & DeClaire, 1997:32; Gould, 1998:135-136; 

Pinquart & Silvereisen, 2005:372): 

 'n Gesaghebbende ouerskapstyl waar die ouer konsekwente grense stel wat 

pas by die kind se vermoë om verantwoordelikheid te neem, maar terselfdertyd 

ook buigsaam is en liefde toon. Die voordele van hierdie ouerskapstyl is dat die 
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ouer aan die kind ŉ verduideliking eerder as fisiese straf gee, warmte openbaar 

en responsief is en dat die ouer gehoorsaamheid as 'n kwaliteit beskou. Amato 

en Fowler (2002:704) beskryf gesaghebbende ouerskap soos volg: ―... be warm 

and supportive, spend generous amounts of time with children, monitor 

children‟s behavior, expect children to follow rules, encourage open 

communication, and react to misbehavior with discussion rather than harsh 

punishment”. 

 'n Outoritêre ouerskapstyl stel heelwat grense en verwag absolute 

gehoorsaamheid sonder enige verduideliking, gekenmerk deur streng dissipline 

en straf. Die ouer moedig nie onafhanklike gedrag aan nie en beperk die kind se 

outonomie. 

 'n Permissiewe ouerskapstyl tree warm en responsief teenoor die kind op met 

min beperkinge op gedrag, oefen min kontrole uit en verwag nie 

verantwoordelike optrede van die kind nie. 

 'n Onbetrokke ouerskapstyl bestee min tyd aan interaksie met die kind en 

struktureer die ouer die huishouding rondom sy eie behoeftes. 

 

'n Positiewe verband is gevind tussen gesaghebbende ouerskap en 'n verhoging in 

kinders se onafhanklikheid, selfbeeld, akademiese prestasie en aanpassing met 

egskeiding (Bauserman, 2002:98; Emery, 1999:95; Gould, 1998:136; Pinquart & 

Silbereisen, 2005:373; Rogers, 2004:144; Thompson & Amato, 1999:19). Indien 

beide ouers aktief betrokke is by hul kinders na egskeiding en gesaghebbende 

ouerskap beoefen, insluitende monitering van gedrag, het adolessente seuns nie 

meer negatiewe gedrag getoon as die in intakt kerngesinne nie (Kelly, 2006a:45). 

Kinders wat in nie-gesaghebbende huishoudings grootword is meer geneig om 

aggressief, impulsief en onverantwoordelik op te tree (Gould, 1998:136; Warshak, 

2003:376). ŉ Gesaghebbende ouerskapstyl bied dus die mees positiewe uitkoms 

vir die gesonde en bevoegde ontwikkeling van die kind.  

 

Die beskermende funksie van gesaghebbende ouerskap is veral opvallend vir 

kinders wat deur ŉ egskeiding of enige ander stresvolle situasie gaan 

(Hetherington & Elmore, 2003:196). ŉ Ongelukkige huwelik, egskeiding of hertroue 
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verhoog aanpassingsprobleme by sowel ouers as kinders en lei tot minder 

gesaghebbende ouerskap (Hetherington & Elmore, 2005:189; Strohschein, 

2007:359). Navorsing het getoon dat moeders wat moederlike warmte toon, luister 

na wat die kind vertel, bekragtig wat die kind sê, konsekwente dissipline toepas en 

'n positiewe houding teenoor die vader het, gelei het tot minder geïnternaliseerde 

probleme by kinders (Sandler et al. 2003:230-231). Ouerlike gedragsbeheer het 

nie 'n genetiese komponent nie, maar word beïnvloed deur opvoeding en houdings 

teenoor kinderopvoeding (Pinquart & Silbereisen, 2005:374). 

 

Uit die navorsingsgegewens blyk dit dat indien ouerskapsvaardighede met 

egskeiding aangespreek word dit die kind se veerkragtigheid kan verhoog om aan 

te pas by die stres van egskeiding. Die kwaliteit van ouerskap gekenmerk deur 

warmte, responsiwiteit, om as emosionele mentor vir die kind op te tree en kontrole 

en dissipline toe te pas stel kinders in staat om ontwikkelingstake te bereik en 

verhoog hul aanpassing met egskeiding. Dit behoort dus ondersoek te word om 

hierdie aspekte deur oueropvoeding en ouerleiding aan te spreek. 

 

5.8  SAMEVATTING 

 

Dit blyk duidelik dat oueropvoeding en ouerleiding aan ouers krities noodsaaklik is 

ten einde die ouers met kennis oor verskeie aspekte te bemagtig en hul 

bewustheid daaroor te verhoog. Die vestiging van 'n mede-ouerskapsverhouding 

gekenmerk word deur konstruktiewe kommunikasie met die fokus op die vestiging 

van 'n besigheidsverhouding, hantering van konflik, bewustheid van sterktes en 

groei-areas en uitspreek van vergifnis is verken. 

 

Indien die ouers begelei kan word om kindgefokus op te tree en ouers kennis oor 

die kind se ontwikkelingstake en ontwikkelingsbehoeftes, sy temperaments-

eienskappe en persoonlikheidstrekke kan bekom kan dit moontlik die kind se 

gesonde aanpassing met egskeiding verbeter. Die effek van die ouer se 

emosionele welstand, konflik tussen ouers, die ouer-kind-verhouding en kwaliteit 

van ouerskap op die kind se aanpassing, is ook verken. Ouers kan moontlik 
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hieroor opgevoed word en begelei word tot 'n gesaghebbende ouerskapstyl, 

optrede as emosionele mentor vir die kind en die vestiging van 'n hegte ouer-kind-

verhouding. Kennis oor disfunksionele emosionele- en gedragsindikatore by die 

kind kan moontlik meehelp om pro-aktief op te tree om dit te voorkom. 

 

Die samestelling van ouerskapplanne sal in Hoofstuk 6 aandag geniet. 

  



 269 

HOOFSTUK  6 

DIE SAMESTELLING VAN OUERSKAPPLANNE 

FASE 2: INLIGTINGINSAMELING EN –SINTESE 

 

6.1  INLEIDING 

 

Hoofstukke 3 tot 5 het die prosedure-elemente van gesinsbemiddeling verken, 

metodes om die kind in te sluit tydens bemiddeling en ook oueropvoeding en 

ouerleiding aan ouers wat binne die konteks van die paradigmatiese perspektief vir 

die navorsing toepaslik sou wees. In hierdie hoofstuk word die samestelling van 

ouerskapplanne verken as 'n prosedure-element wat 'n gedetailleerde beskrywing 

bied van hoe ouers beplan om in die toekoms na hul egskeiding steeds vir hul 

kinders te sorg. 

 

'n Ouerskapplan word saamgestel met die oog op die bereiking van ŉ 

samewerkingsooreenkoms tussen ouers tydens en na wetlike egskeiding, sodat 

ouers begrip ontwikkel dat dit nie gaan oor die verlede óf die wen of verloor-aspek 

van watter ouer sorg en kontak verkry nie, maar dat die fokus op sowel die huidige 

as die toekomstige is en behoort ouerskapplanne saamgestel te word in alle sake 

waar daar oor die sorg en kontak van kinders besluit moet word (Kisthardt & Fines, 

2005:231 en McKnight & Erickson, 2004:129). Om hierdie rede behoort dit sensitief 

saamgestel te word om binne verhoudings en die lewensvaardighede vir beide 

ouers sowel as vir elke kind se verskillende behoeftes, kwellinge en 

omstandighede voorsiening te maak en terselfdertyd die beste belange van die 

kind voorop te stel (Irving & Benjamin, 2002:212). Die bemiddelaar behoort op 

kommunikasiepatrone te fokus aangesien dit ouers se verhouding definieer vir 

wanneer praktiese dag-tot-dag kwessies van kinderopvoeding aandag geniet 

(Ricci, 1997:38-42). 
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ŉ Ouerskapplan is ŉ gedetailleerde plan oor hoe om die kinders op te voed na 

egskeiding ten einde gereelde kontak met beide ouers te bevorder, duidelikheid 

oor die kinders se versorging te verhoog en konflik in gedeelde ouerskap te 

verminder (Emery, 1999:122; Kisthardt & Fines, 2005:230; Irving & Benjamin, 

2002:209). Ondersteuning aan ouers deur 'n deskundige tydens die opstel van die 

ouerskapplan word beklemtoon (Garon et al. 2000:185). Volgens Garon et al. 

(2000:176) kan dit tot meer konflik tussen die ouers lei indien ouers ŉ 

ouerskapplan sonder die leiding van ŉ deskundige opstel.  

 

Die doel met die samestelling van ouerskapplanne, die wetlike perspektief 

daarvan, die inhoud en basiese elemente daarvan asook die insluiting van die kind 

word vervolgens bespreek. 

 

6.2  DIE DOEL MET DIE SAMESTELLING VAN OUERSKAPPLANNE  

 
Ouerskapplanne het ten doel om die afhanklike kind se welstand maksimaal te 

bevorder, die minste moontlike skade aan te rig en te verseker dat elke kind die 

maksimum geleentheid kry vir gesonde groei en ontwikkeling (Irving & Benjamin, 

2002:236; Warshak, 2000b:217).  

 

ŉ Ouerskapplan het sowel ŉ voorkomende as ŉ praktiese funksie deurdat dit 

sistematies en omvattend is en fundamentele ontwikkelingveranderinge en 

behoeftes in die kind antisipeer, met die doel om dit met die ouers te bespreek en 

hulle daaroor op te voed en te lei, en daarna die ouerskapplan te formuleer sodat 

dit aan die hof voorgelê kan word (Garon et al. 2000:185). Gestruktureerde 

aanbevelings in 'n ouerskapplan kan ŉ hulpmiddel wees om konflik te vermy 

tussen die ouers en hul inkonsekwentheid en onvoorspelbare optrede te verminder 

(Pedro-Carroll et al. 2001:382; Stahl, 1999:134). Dit blyk dus dat die fokus met die 

samestelling van 'n ouerskapplan nie net daaroor gaan om die kinders se 

behoeftes te bepaal en ooreen te kom hoe dit bevredig gaan word nie, maar dat 

daar ook aan die ouers se hantering van konflik aandag gegee moet word om te 

verseker dat hul mede-ouerskapsverhouding in die toekoms slaag. 
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Tompkins (1995:292-293) beskou die ouerskapplan as ŉ meganisme wat ouers 

kan ondersteun om die emosionele en fisiese welsyn van hul kinders te bevorder 

en stel die volgende voor: 

 Ouerskapplanne moet verkieslik nie woorde soos toesig en beheer bevat nie, 

maar eerder ouerlike verantwoordelikheid en residensiële versorging. In gevalle 

waar dit vir kinders onveilig is as ouers gedeelde verantwoordelikheid het, 

behoort die wet vir alternatiewe beveiliging voorsiening te maak. 

 Ouers moet bewustelik ondersteun word om te fokus op hul kind gedurende ŉ 

tydperk waar hulle oorweldig is deur hul eie volwasse kwessies en hulle op hul 

persoonlike oorlewing konsentreer. 

 Indien toekomstige scenario's en optredes aangespreek kan word en ouers se 

rolle en verantwoordelikhede duidelik is, word die moontlikheid van konflik 

drasties verminder. 

 Ouers beskik normaalweg nie oor eerstehandse kennis van wat ŉ egskeiding 

behels nie. Oueropvoeding en ouerleiding vorm dus ŉ uiters belangrike deel van 

die ouerskapplan ten einde hulle met kennis te bemagtig. Hierdie plan behoort 

dus ŉ verskeidenheid dispuutoplossende alternatiewe in te sluit en die fokus te 

plaas op sowel die wetlike- as die emosionele egskeiding (Tompkins, 1995:293). 

 

ŉ Ouerskapplan behoort samewerking te bevorder en kinders in staat te stel om 

beide ouers in hul lewens te hê (Pedro-Carroll et al. 2001:388). In  

gesinsbemiddeling spreek die bemiddelaar met die oog op die samestelling van ŉ 

ouerskapplan, eerstens die verhoudings- of persoonlike dinamika tussen die ouers 

en daarna die tussen die kinders en die ouers aan, voordat tweedens die 

substantiewe kwessies in dispuut aan die beurt kom (Irving & Benjamin, 2002:254). 

'n Ouerskapplan se fondasie is die beplanning en ooreenkomste tussen ouers oor 

kinders se verblyfreëlings voordat enige hofverrigtinge begin volgens Kruk 

(2005:133). Die regsverwagting is dat ouers die ouerskapplan sal saamstel deur 

direkte onderhandeling, oueropvoeding en ouerleiding tydens bemiddeling (Kruk, 

2005:133-134). Volgens McKnight en Erickson (2004:153) behoort alle 

egskeidingshowe die volgende kennisgewing by hul ingange te vertoon: ―We do 

not allow custody battles anymore. We build parenting plans‖. Die fokus behoort 
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eerder te wees op ŉ moontlike samewerkingsooreenkoms tussen ouers in stede 

van 'n kompetisie tussen ouers oor wie "wen". Drie belangrike foute word volgens 

Mcknight en Erickson (2004:130) gemaak indien die doel sou wees om te bepaal 

wie die ―beter‖ ouer is: 

 Daar word aangeneem dat mense nie kan verander nie. 

 Daar word aangeneem dat omstandighede staties is sonder om in ag te neem 

wat gebeur indien kinders tussen twee huise begin beweeg. 

 Dit ignoreer die hoë finansiële en emosionele koste van die kompetisie tussen 

ouers. Hierdie proses om die verlede te evalueer en dit te beoordeel is altyd 

duurder as die proses waartydens ŉ ouerskapplan saamgestel word. 

 

In talle lande is die fokus op gesamentlike sorg en kontak in stede van toesig en 

beheer asook eerder op ouers se verantwoordelikhede as op die regte van ouers 

(Kruk, 2005:133). Hierdie fokus vind ook in Suid-Afrika neerslag in Wet 38 van 

2005 en plaas artikels 18, 20 en 21 die klem op ouers se gedeelde 

verantwoordelikheid. Kollektiewe ouerskapsvaardighede en gedeelde 

verantwoordelikhede dikteer dat die beste belange van die kind behoort te seëvier 

(Garon et al. 2000:168). Verder maan Taylor (1989:8-10) dat kongruensie tussen 

realiteit en ouers se verwagtinge die sukses van ŉ ouerskapplan sal bepaal en dat 

nie net die kinders nie, maar ook die ouers se behoeftes in die ouerskapplan 

aangespreek moet word. Buigsaamheid is dus nodig in die ouerskapplan ten einde 

die kind en die ouers se veranderde behoeftes te bevredig. 

 

Die belangrikste doel vir die samestelling van ŉ ouerskapplan met egskeiding blyk 

dus te wees om ŉ mede-ouerskapsverhouding gekenmerk deur samewerking en 

ondersteuning en sonder destruktiewe konflik, aan te moedig en die beste belange 

van die kind te bevorder.  

 

 
 
 
 
 



 273 

6.3  DIE STATUTÊRE PERSPEKTIEF VANUIT ARTIKELS 18, 20 EN 21 VAN  
       WET 38 VAN 2005 
 

Gesamentlike ouerskap impliseer die gedeelde verantwoordelikheid van ouers ten 

opsigte van hulle kinders en hul regte wat neerslag vind in die aanspreek van hul 

ouerskaprol. Aangesien kennis omtrent die wetlike perspektief vanuit Artikels 18, 

20 en 21 van Wet 38 van 2005 vir die bemiddelaar bruikbaar sal wees om ŉ 

ouerskapplan te kan saamstel, word die ouers se verantwoordelikhede en regte 

daarvolgens voorgehou:   

Parental responsibilities and rights 
18. (1)Aperson may have either full or specific parental responsibilities and rights in 
respect of a child. 
Parental responsibilities and rights of married fathers 
20. The biological father of a child has full parental responsibilities and rights in 
respect of the child— 
(a) if he is married to the child‘s mother; or 
(b) if he was married to the child‘s mother at— 
(i) the time of the child‘s conception; 
(ii) the time of the child‘s birth; or 
(iii) any time between the child‘s conception and birth. 
Parental responsibilities and rights of unmarried fathers 
21. (1) The biological father of a child who does not have parental responsibilities 
and rights in respect of the child in terms of section 20, acquires full parental 
responsibilities and rights in respect of the child— 
(a) if at the time of the child‘s birth he is living with the mother in a permanent life-
partnership; or 
(b) if he, regardless of whether he has lived or is living with the mother— 
(i) consents to be identified or successfully applies in terms of section 26 to be 
identified as the child‘s father or pays damages in terms of customary law; 
(ii) contributes or has attempted in good faith to contribute to the child‘s upbringing 
for a reasonable period; and 
(iii) contributes or has attempted in good faith to contribute towards expenses in 
connection with the maintenance of the child for a reasonable period. 
(2) This section does not affect the duty of a father to contribute towards the 
maintenance of the child. 
(3) (a) If there is a dispute between the biological father referred to in subsection 
(1) and the biological mother of a child with regard to the fulfilment by that father of 
the conditions set out in subsection (1)(a) or (b), the matter must be referred for 
mediation to a family advocate, social worker, social service professional or other 
suitably qualified person. 
(b) Any party to the mediation may have the outcome of the mediation reviewed by 
a court. 
(4) This section applies regardless of whether the child was born before or after the 
commencement of this Act.  
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Dit blyk dus vanuit die wetlike perspektief dat beide ouers verantwoordelikhede en 

regte ten opsigte van die kind het en dat daar geen voorkeur meer bestaan 

rakende die geslag van die ouer, geslag van die kind, ouderdom van die kind of die 

huwelikstaat van die ouers nie en dat ouerskap as ŉ gesamentlike en gedeelde 

verantwoordelikheid beskou word. Die uitsondering geld indien ŉ ouer as  

onbevoeg of skadelik vir die kind beskou word. Vir Irving en Benjamin (2002:106-

107) impliseer gesamentlike sorg dat:  

 Niemand die kinders besit nie, maar albei is ewe verantwoordelik vir hul 

versorging.  

 Gedeelde ouerskap nie ŉ 50-50 verdeling van tyd impliseer nie. 

 Kinders die beste vaar waar albei ouers ten volle betrokke is by hul versorging.  

 Kinders se behoeftes rakende die verhouding met hul ouers verskil na gelang 

van ouderdom en geslag. 

 Vaders en moeders elk belangrike, maar verskillende batetoevoeging tot die 

kind se ontwikkeling het, en dat beide bevoeg is om die vaardigheid aan te leer 

om ŉ goeie ouer te wees. 

Hieruit is dit duidelik dat ouers se kommunikasie hulle in staat sal stel om mede-

verantwoordelikheid vir hul kind se versorging te laat realiseer. 

 

Die benadering van ouers se gedeelde verantwoordelikheid berus volgens Kruk 

(2005:133) op vier elemente: 

 Eerstens die vestiging van ŉ regsverwagting dat ouers gesamentlik of 

afsonderlik ŉ ouerskapplan ontwikkel voordat ŉ hofsaak plaasvind oor sake 

rakende egskeiding.  

 Tweedens die vestiging van ŉ regsverwagting dat bestaande ouer-kind-

verhoudings sal voortduur na egskeiding. Dat die reëlings na die egskeiding dus 

die ouerskapsbetrokkenheid of reëlings voor die egskeiding reflekteer.  

 Derdens sal ouers wat in dispuut oor gedeelde ouerlike verantwoordelikheid is, 

se kinders gelyke hoeveelheid tyd by elke ouer deurbring totdat die dispuut 

opgeklaar is. Kruk (2005:133) beskryf dit as: ―... the legal rebuttable 

presumption: that is, the ―default‖ position of the court.‖ 
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 Vierdens sal uitsonderings gemaak word in gevalle van misbruik of 

gesinsgeweld. Hierdie aspekte sal deur die intervensie van ŉ derde party 

hanteer word, met die beskerming en veiligheid van die kind as die belangrikste 

aspek. Hierdie vier elemente soos deur Kruk (2005) uiteengesit, is in 

ooreenstemming met die Wet 38 van 2005. 

 

Ouerskapplanne word reeds vir etlike jare in oorsese lande gebruik as ŉ dokument 

om ŉ sistematiese en gedetailleerde uiteensetting te gee van hoe ouers die 

verantwoordelikheid gaan deel om die beste belange van hul kinders te dien (Irving 

& Benjamin, 2002:210). ŉ Ouerskapplan sluit spesifieke reëlings in, byvoorbeeld 

die tyd wat die kind in elke huishouding spandeer, vakansieskedules, wyse van 

besluitneming en toekenning van uitgawes (Kruk, 2005:132). Vir die ouers behoort 

die ouerskapplan genoeg buigsaamheid te bied, maar terselfdertyd ook stabiliteit 

en voldoende geleentheid vir ouers om kwaliteit tyd met die kind te bestee. Taylor 

(1989:9) beklemtoon dat ouers bewus moet wees van wat in die toekoms van hulle 

verwag sal word in hul ouerskaprol. Die toekomsgerigtheid van die ouerskapplan 

word dus benadruk. Tompkins (1995:289) is van mening dat: ―The children need 

the nurturance of two parents neither overburdened nor disenfranchised". Indien 

albei ouers as bevoeg beskou word, waarom nie die verantwoordelikheid van 

kinderopvoeding en kinderversorging deel nie? Dit blyk dus nie net in die beste 

belang van die kind te wees om deur twee ouers versorg te word nie, maar ook tot 

voordeel van die ouers wat hul verantwoordelikhede deel en dus nie oorbelas is 

nie. Garon et al. (2000:168) merk tereg op dat die vraag nie meer bestaan, naamlik 

óf ouerskap gedeel moet word nie, maar hóé dit gedoen moet word. Hierdie 

veranderinge word reeds geïmplementeer in Colorado, Florida, Maine, Michigan, 

Oregon, Washington, Australië, Nieu-Zeeland, Engeland en Kanada volgens Irving 

en Benjamin (2002:212).  

 

Die samestelling van ouerskapplanne soos voorgestel in Artikels 33 en 34 van Wet 

38 van 2005 in Suid-Afrika sal vervolgens aandag geniet. 
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6.4  DIE SAMESTELLING VAN OUERSKAPPLANNE IN SUID-AFRIKA 

 

Statutêre veranderinge in Suid-Afrika, naamlik Wet 38 van 2005, impliseer die 

verskuiwing van toesig en beheer aan een ouer na gesamentlike 

verantwoordelikheid rakende sorg en kontak. Die verandering beteken dus ŉ 

verskuiwing vanaf die klem op ouers se regte, na ouers se verantwoordelikhede en 

ook vanaf ouers se belange na die beste belange van die kind. In Suid-Afrika word 

die inhoud en samestelling van 'n ouerskapplan volgens Artikels 33 en 34 van Wet 

38 van 2005 gerig en is op 1 April 2010 gepromulgeer. Die toepaslike artikels is: 

Contents of parenting plans 

33. (1) The co-holders of parental responsibilities and rights in respect of a child 
may agree on a parenting plan determining the exercise of their respective 
responsibilities and rights in respect of the child. 
(2) If the co-holders of parental responsibilities and rights in respect of a child are 
experiencing difficulties in exercising their responsibilities and rights, those 
persons, before seeking the intervention of a court, must first seek to agree on a 
parenting plan determining the exercise of their respective responsibilities and 
rights in respect of the child. 
(3) A parenting plan may determine any matter in connection with parental 
responsibilities and rights, including— 
(a) where and with whom the child is to live; 
(b) the maintenance of the child; 
(c) contact between the child and— 

(i) any of the parties; and 
(ii) any other person; and 

(d) the schooling and religious upbringing of the child. 
(4) A parenting plan must comply with the best interests of the child standard as 
set out in section 7. 
(5) In preparing a parenting plan as contemplated in subsection (2) the parties 
must seek— 
(a) the assistance of a family advocate, social worker or psychologist; or 
(b) mediation through a social worker or other suitably qualified person. 
Formalities 
Formalities 
34. (1) A parenting plan— 
(a) must be in writing and signed by the parties to the agreement; and 
(b) subject to subsection (2), may be registered with a family advocate or made an 
order of court. 
(2) An application by co-holders contemplated in section 33(1) for the registration 
of the parenting plan or for it to be made an order of court must— 
(a) be in the prescribed format and contain the prescribed particulars; and 
(b) be accompanied by a copy of the plan. 
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(3) An application by co-holders contemplated in section 33(2) for the registration 
of a parenting plan or for it to be made an order of court must— 
(a) be in the prescribed format and contain the prescribed particulars; and 
(b) be accompanied by— 

(i) a copy of the plan; and 
(ii) a statement by— 

(aa) a family advocate, social worker or psychologist contemplated in section 
33(5)(a) to the effect that the plan was prepared after consultation with such family 
advocate, social worker or psychologist; 

or 
(bb) a social worker or other appropriate person contemplated in section 33(5)(b) 
to the effect that the plan was prepared after mediation by such social worker or 
such person. 
(4) A parenting plan registered with a family advocate may be amended or 
terminated by the family advocate on application by the co-holders of parental 
responsibilities and rights who are parties to the plan. 
(5) A parenting plan that was made an order of court may be amended or 
terminated only by an order of court on application— 
(a) by the co-holders of parental responsibilities and rights who are parties to the 
plan; 
(b) by the child, acting with leave of the court; or 
(c) in the child‘s interest, by any other person acting with leave of the court. 
(6) Section 29 applies to an application in terms of subsection (2).‖ 
 
In die samestelling van ŉ ouerskapplan is daar dus eerstens die operasionele 

realiteit vir die vooruitgang van ―fout‖ na ―geen fout-egskeiding‖, tweedens om te 

beweeg van toesig en beheer aan een ouer tot gesamentlike sorg en kontak en 

derdens die fokus op ouers se regte wat verskuif na ouers se verantwoordelikhede. 

 
6.5  DIE RAAMWERK WAARBINNE OUERSKAPPLANNE SAAMGESTEL  
       WORD 
 

Lamb (2002:118) beklemtoon dat standaard ouerskapplanne nie in die beste 

belang van die kind is nie en behoort individuele omstandighede in ag geneem 

word. Die ouerskapplan moet dus sensitief wees vir die sterktes, skedules en 

behoeftes van sowel die ouers as die kinders. Dit is volgens Taylor (1989:8) 

belangrik om die volgende inligting oor die algemene funksionering van gesinne te 

bekom tydens die samestelling van 'n ouerskapplan, naamlik: 

 kommunikasie (ouer/ouer en ouer/kind); 

 nakoming van verantwoordelikhede (Wie doen wat?); 

 skedulering (Wie besluit? Wat gebeur as...?); 
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 substituutversorging (Wie is aanvaarbaar? Hoe gereeld?); 

 besluitneming (Wie besluit?); 

 dissiplinering/toepassing van reëls (Hoe sal ouers dit hanteer as daar ŉ verskil 

in opinie is?); en 

 gebeurlikhede/onvoorsiene omstandighede (Wat behoort ons te doen as…?). 

 

Die mate waartoe ouers begrip het vir bogenoemde aspekte en vir elke ouer se rol 

en funksie, en hoe meer konsensus bereik kan word oor die ―korrekte‖ manier om 

daarmee te deel, hoe groter die samewerking tussen die ouers (Taylor, 1989:8). 

Ouers se raamwerk of die wyse waarna hulle na kwessies kyk, kan konflik skep en 

indien dit bots, kan ŉ dispuut nie opgelos word nie. Die probleem word dus 

verskillend deur ouers gedefinieer wanneer hulle skei en bots hulle meestal 

vanweë hulle verskille hierin (Benjamin & Irving, 2005:479). Die raamwerk 

waarbinne ouerskapplanne saamgestel word behels dat die partye in bemiddeling 

hul verskille meestal herdefinieer in terme waarmee albei tevrede is. 

 

ŉ Terapeutiese gesinsbemiddelingsmodel, soos die TFM model wat in Hoofstuk 3 

bespreek is, spreek die onuitgesproke huweliksdinamika aan wat die konflik tussen 

ouers rig en bied vir ouers ŉ effektiewe en alternatiewe model van ouerskap aan 

(Benjamin & Irving, 2005:479). Die raamwerk van Benjamin en Irving (2005:479-

483) weerspieël sewe toepaslike en bruikbare elemente wat vervolgens bespreek 

word. 

 

6.5.1 Ouerskap is ŉ gedeelde verantwoordelikheid  

 

Dikwels beskou die moeder haarself as die primêre versorger terwyl die rol van die 

vader ten opsigte van die kinders as onbelangrik geag word. Hierdie is ŉ rigiede  

siening waaroor nie gedebatteer word nie en wat ook nie op ŉ praktiese vlak 

bepaal wie watter rol of taak tydens die huwelik vervul het nie. Daar word dus ŉ 

nuwe konteks met egskeiding gevorm waarbinne ouerlike keuses moontlik en ook 

nodig is. Egskeiding herorganiseer die gesin, die gesinsisteem en elke lid daarvan 

verander, en ook hul rolle.  
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6.5.2 Ouers deel dieselfde belang 

 

Dikwels kommunikeer ouers nie meer nie en blameer mekaar vir die huidige 

situasie. Ten einde hierdie perspektief te vermy word die klem verskuif vanaf dit 

wat die ouers wil hê, na wat die kinders benodig. Kinders word bevoordeel as 

ouers saamwerk en lei daaruit af dat beide ouers hulle liefhet. Voortgesette konflik 

benadeel kinders en is emosioneel dreinerend vir ouers. Die voordele van ŉ nuwe 

dialoog tussen ouers en die positiewe impak daarvan op die kinders bied ŉ 

uitdaging aan ouers.  

 

6.5.3 Ouers is die uitvoerende besluitnemers in die gesin 

 

Ouers is dikwels vanweë die impak van die egskeiding afhanklik van 

ondersteuning en dikwels is hul kinders die maklike bron vir die bevrediging van 

hierdie behoefte. Dit is tot nadeel van kinders aangesien hulle in die middel tussen 

hulle ouers geplaas word. Verder word hulle oorbelas met die proses en 

intergeneratiewe grense word verbreek deurdat hulle met volwasse kwessies belas 

word. Dit skep die ideale teelaarde vir die ontwikkeling van die hiper-volwasse of 

oorbelaste kind (Vgl. 4.5). Hierdie negatiewe rolomruiling kom voor wanneer ouers 

hul kinders gebruik as boodskappers, spioene, vertrouelinge of selfs besluitnemers 

(Benjamin & Irving, 2005:480). 

 

Ten einde hierdie ontoepaslike ouer-kind verhoudings te blokkeer word ŉ verband 

getrek tussen ŉ gesin en ŉ besigheid en is die ouers die uitvoerende besluitnemers 

in die ―besigheid‖. Kinders kan wel gevra word vir hul ouderdomstoepaslike mening 

soos byvoorbeeld oor kleredrag terwyl besluite oor belangrike kwessies die 

uitsluitlike reg van ouers bly, byvoorbeeld die kind se skoolbesoek. Ouers mag nie 

eensydige besluite rakende die kind neem nie en is direkte kommunikasie tussen 

die ouers nodig (Benjamin & Irving, 2005:481). Dit blyk dus dat kinders nie onnodig 

of op 'n onbehoorlike manier by besluitneming betrek moet word nie en dat die 

uitvoerende gesag by die ouers berus sodat rolomruiling verhoed word. 
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6.5.4 Reëls oor gesinsgrense geld vir die ouer by wie die kinders is 

 

Reeds tydens ouers se huweliksverhouding het hulle onversoenbare verskille oor 

waardes beleef en ŉ egskeiding laat hierdie verskille nie verdwyn nie. Dit 

manifesteer eerder in voortgesette destruktiewe konflik deurdat ouers mekaar 

wedersyds beskuldig van ouerlike onbevoegdhede. So ŉ vrugtelose debat behoort 

voorkom te word en die kwessie hergeformuleer word in terme van gesinsgrense. 

Binne hierdie sisteem wat deur egskeiding ontstaan, het elke ouer die reg om die 

kind groot te maak na goeddunke, sonder inmenging van die ander ouer. Die 

enigste voorwaardes is dat geen van die ouers die kinders in ŉ riskante posisie 

mag plaas nie en ook dat albei binne die aanvaarbare norme van die gemeenskap 

moet optree (Benjamin & Irving, 2005:481). Vir Warshak (2007:606) is verskille in 

die verlede tussen ouers oor ouerskap slegs relevant as dit ouerlike bevoegdheid 

bevraagteken of die kind se aanpassing in die toekoms kan benadeel. Indien ouers 

bekommerd sou wees, word die kwessie verwys vir uitvoerende besluitneming. Dit 

bevestig dus die siening dat die kind as gevolg van egskeiding in ŉ 

geherorganiseerde gesin is en twee ouerhuise het. 

 

6.5.5 Ouers het ŉ verantwoordelikheid om hul kinders se belange eerste  
     te stel 
 
Ouers erken geredelik dat hulle nie weet hoe om ŉ egskeiding te hanteer nie, dat 

hulle bang is dat hulle onbewustelik die kinders skade kan berokken, dat die 

kinders nie verantwoordelik was vir die egskeiding nie, dat die kinders vatbaar is vir 

negatiewe risikofaktore en dat hulle as ouers verantwoordelik is om hul kinders 

hierteen te beskerm (Benjamin & Irving, 2005:481). Dit kan beteken dat ouers 

opofferings moet maak aangesien daar van hulle verwag word om in alle ouerlike 

besluite hulle kinders se belange bo hul eie te moet stel. Indien ouers ŉ wesenlike 

dispuut het, sal dit nodig wees om vas te stel wat hul afsonderlike menings is ten 

opsigte van die kinders se behoeftes. ŉ Wedersydse opoffering sal dit makliker 

maak ten einde ŉ ooreenkoms te bereik. Dit blyk uit bogenoemde dat dit nodig sal 

wees om die stem van die kind te hoor en te bepaal wat die kind se wense en 

sieninge is ten einde dit aan die ouers te kan oordra. Sodoende behoort die 
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uniekheid van die kind betreffende sy ontwikkelingsbehoeftes, temperament, 

persoonlikheid, ontwikkelingsbehoeftes, bindings en ander faktore aan die ouers 

gekommunikeer word om hulle in staat te stel om die mees korrekte besluite te 

neem. Indien ouers 'n dispuut hieroor het behoort die bemiddelaar dan as 

advokaat vir die kind sy belange voorop te stel. 

 

6.5.6 Daar behoort ŉ duidelike onderskeid te wees tussen huweliks- en  
         ouerskapsrolle 
 
In die huwelik is die huweliksrol en ouerrolle normaalweg interverweef. Egskeiding 

skei hierdie rolle en bestaan die risiko dat huweliksdispute die ouers se rolle kan 

oorskadu. ŉ Behoefte aan beheer in ouers blyk te lei tot ŉ begeerte om te wen. 

Ten einde so ŉ stryd te blokkeer, word ŉ funksionele werksverhouding tussen die 

ouers beklemtoon. Die bespreking van huwelikskwessies word nie tydens die 

samestelling van ouerskapplanne toegelaat nie (Benjamin & Irving, 2005:482). Die 

moontlikheid om die ouers se waardetoevoeging in die ouer-kind-verhouding 

opnuut te beklemtoon en die ouers te motiveer om eerder op hierdie rol te fokus 

behoort ondersoek te word.  

 

6.5.7 Gedagtes, herinneringe en gevoelens oor die huwelik moet in die     
          toekoms vervaag 
 
Ouers beleef woede, pyn, skuld en depressie oor konflikte in die verlede. Indien  

hulle hieraan vasklou en nie in staat is om spesifiek op hul ouerrol te fokus nie, kan 

dit pogings om oplossings te bereik, kniehalter. Ten einde hierdie potensiële 

uitbarstings te blokkeer word ouers gevra om doelbewus hul gedagtes, 

herinneringe en gevoelens oor die huwelik te laat vervaag of buite weë te laat. Die 

verlede kan nie verander nie en daarom is die fokus op ouers se vermoëns en 

vaardighede om in die hede en veral in die toekoms, in die beste belang van die 

kinders op te tree (Benjamin & Irving, 2005:482). Binne hierdie raamwerk van  

gesinsbemiddeling tree die bemiddelaar as deskundige op (Benjamin & Irving, 

2005:485). 
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Hierdie bemiddelingsraamwerk van Benjamin en Irving (2005:487) definieer en 

beperk eerstens die areas van ouerskap wat die meeste konflik genereer en 

beklemtoon tweedens dat vertroue tussen ouers eers ontwikkel kan word deur 

direkte ervaring soos tydens die uitvoering van ŉ werkbare ouerskapplan. Dié 

raamwerk bied aan ouers die geleentheid om te beweeg van ŉ onoplosbare 

definisie tot ŉ oplossing van die probleem en bied ŉ praktiese alternatief vir 

samewerkende ouerskap met egskeiding. Dit vind plaas deur herformulering, die 

deskundigheid van die bemiddelaar en die beste belang van die kind as standaard. 

 

Die bemiddelingsraamwerk van Benjamin en Irving (2005) kan dus as ŉ hulpmiddel 

beskou word om nie net ŉ probleem te herformuleer nie, maar ook om geskeide 

ouers bewus te maak van 'n alternatiewe vorm van ouerskap met egskeiding. Dit is 

in ooreenstemming met die doel en teikenaspek van hierdie studie, naamlik om ŉ 

sinvolle mede-ouerskapsverhouding tussen ouers te ontwikkel in die nuwe 

hergeorganiseerde gesin.  

 

6.6  ONDERLIGGENDE BEGINSELS VAN DIE OUERSKAPPLAN 

 

Die samestelling van ouerskapplanne word reeds internasionaal toegepas en daar 

behoort ondersoek te word of dit met sukses in die Suid-Afrikaanse perspektief 

aangewend kan word. ŉ Kindgefokusde benadering oor ouerskap met egskeiding 

word as belangrik vir die samestelling van ŉ ouerskapplan beskou. (Vgl. Ricci, 

1997:7,11-17; Irving & Benjamin, 2002:228-231; Van der Merwe, 2005: 

kursusaantekeninge). Vir die doeleindes van hierdie studie, word daar kortliks 

aandag gegee aan agt van die beginsels: 

 

6.6.1 Kinders is die eienaars van die verhouding met hul ouers 

 

In die verlede is veral rakende besluite oor sorg en kontak gesteun op die 

individuele regte van ouers en was dit nie noodwendig in samehang met die beste 

belang van die kind nie. Hieruit word afgelei dat die kind se reg op 'n 
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betekenisvolle verhouding met albei ouers erken moet word en dat die 

kindgefokusde karakter van ouerskapplanne van kardinale belang is. 

 

6.6.2 Sowel kinders as hul ouers het sekere regte met egskeiding 

 

Dit bring mee dat die: 

 kind die reg het op twee huise waar hy liefde ontvang en die geleentheid gebied 

word om gesond en normaal te ontwikkel; 

 kind die reg het op ŉ betekenisvolle verhouding met beide ouers; 

 ouer en kind die reg het om hulself ŉ gesin te noem ongeag hoe die kind se 

verdeling van tyd is; 

 ouer die verantwoordelikheid en die reg het om te deel in die opvoeding en 

versorging van die kind; 

 kind die reg het om bevoegde ouers te hê en nie blootgestel te word aan die 

konflik van ouers nie; en 

 ouer die reg het op sy eie privaatheid, naamlik sy nuwe gesin se grense, en ook 

om die kinders te versorg sonder onnodige inmenging van die ander ouer. 

 

6.6.3 Elke kind is uniek 

 

Dit bring mee dat die verskille tussen kinders in die ouerskapplan erken behoort te 

word. Dit beteken dat wat vir een kind goed is, nie noodwendig vir ŉ ander ook die 

beste sal wees nie. Dit bevestig dat ŉ een-grootte-pas-almal-benadering nie in die 

beste belang van die betrokkenes sal wees nie en dat 'n verpersoonlikte 

ouerskapplan saamgestel moet word. Daar word verder afgelei dat die 

ondersteuning van 'n deskundige tydens die samestelling van 'n ouerskapplan 

noodsaaklik is. 
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6.6.4 ŉ Goeie regsdokument waarborg nie noodwendig ŉ goeie uitkoms vir 
         die kind nie 
 

Indien ooreenkomste deur litigasie bereik is word dit nie noodwendig as regverdig 

en sensitief vir die behoeftes van die kind beskou nie. Meer belangrik is die leemte 

dat sulke ooreenkomste nie die ouers leer hoe om konstruktief te kommunikeer en 

hoe om ŉ gesonde ouer-kind-verhouding te ontwikkel en te handhaaf, nie. Hierdie 

beginsel is in ooreenstemming met die terapeutiese komponent van bemiddeling 

wat die verhoudingsdinamika tussen ouers en tussen kinders en hul ouers 

aanspreek. 

 

6.6.5 Die verhouding tussen ouers is een van die sterkste voorspellers van  
         die vermoë van die kind om by die egskeiding aan te pas 
 

Ouers wat die kind gun om ŉ liefdevolle verhouding met die ander ouer te 

handhaaf en hulle nie betrek by konflik nie, verseker deur middel hiervan dat die 

negatiewe impak van egskeiding op kinders verminder. 

 

6.6.6 Volwassenes neem finale besluite 

 

Funksionele gesinne is hiërargies georganiseer met ŉ duidelike verskil in die rolle 

tussen ouers en kinders. Uitvoerende funksies soos volwasse kwessies en 

kwessies oor ouerskap is die ouers se uitsluitlike verantwoordelikheid en berus die 

finale besluitneming by die ouers alhoewel kinders se mening in ag geneem word. 

Die beginsel geld ook met egskeiding en behoort ouers van die risiko van 

rolomruiling bewus gemaak te word.  

 

6.6.7 Egskeiding ontketen ŉ konfrontasie met tradisionele waardes en  
         oortuigings 
 

Die hoë egskeidingsyfer bring mee dat egskeiding nie meer so negatief soos in die 

verlede gestereotipeer word nie. Ouers moet leer dat hulle ŉ volgehoue 

verantwoordelikheid het om goeie ouers vir hul kinders te wees, al sou dit beteken 

dat hulle afstand moet doen van tradisionele sieninge van ouerskap.   
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6.6.8 Daar bestaan wel ŉ “goeie” egskeiding 

 

Ahrons (1994:2-3) beskryf 'n goeie egskeiding soos volg: “A good divorce is one in 

which both the adults and children emerge at least as emotionally well as they 

were before the divorce. In a good divorce, a family with children remains a family. 

The parents – as they did when they were married – continue to be responsible for 

the emotional, economic, and physical needs of their children.” 

 

Samevattend blyk dit dat egskeiding nie vir ouers en kinders destruktief hoef te 

wees indien dit korrek hanteer word nie. Die beginsels onderliggend aan 'n 

ouerskapplan behoort doelgerig nagestreef word. 

 

6.7  SKEDULERING VIR DIE SAMESTELLING VAN „N OUERSKAPPLAN  

 

Die tyd wanneer ŉ dagvaarding vir egskeiding uitgereik word is gewoonlik 

emosioneel belaai en kan dit gebeur dat indien ouerskapplanne voortydig 

saamgestel word, dit ouers polariseer. In Kanada word ouers verplig om 30 dae 

voor die verhoor of 180 dae vanaf die dagvaarding, ŉ ouerskapplan op te stel 

(Tompkins, 1995:294). In Suid-Afrika skryf Artikels 33 en 34 van Wet 38 van 2005 

nie ŉ spesifieke tyd voor vir wanneer ŉ ouerskapplan saamgestel moet word nie, 

buiten dat dit gedoen mag word om uiteen te sit wat die verantwoordelikhede en 

regte van die ouers is. Indien die mede-houers van ouerlike verantwoordelikhede 

en ouerlike regte probleme ondervind om hul verantwoordelikhede en regte uit te 

voer moet hulle poog om ŉ ouerskapplan saam te stel voordat hulle die hof nader 

om hul dispuut op te klaar en mag die ouerskapplan aangeheg word en deel 

gemaak word van die egskeidingsbevel. Die ouerskapplan wat by die Kantoor van 

die Gesinsadvokaat geregistreer is, kan gewysig of opgehef word deur ŉ aansoek 

deur die partye by die Gesinsadvokaat of indien dit ŉ hofbevel gemaak is kan daar 

by die hof aansoek gedoen word vir ŉ wysiging volgens Artikel 34(4;5) van Wet 38 

van 2005. Navorsingsgegewens dui op praktiese riglyne aan ouers vir die 

uitvoering van 'n ouerskapplan. 
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6.8.  PRAKTIESE RIGLYNE VIR DIE UITVOERING VAN OUERSKAPPLANNE 

 

Riglyne word deur Irving en Benjamin (2002:231-237) en Ricci (1997:53, 83, 89, 

92) neergelê vir ouers om ŉ sinvolle mede-ouerskapverhouding te handhaaf asook 

ŉ hegte verhouding te smee tussen ouer en kind en dus die ouerskapplan in die 

praktyk tot uitvoer te bring. Dit is reeds bekend dat die intensiteit van ouers se 

konflik en die kwaliteit van die ouer-kind-verhoudings die mees kritieke faktore is 

wat die uitkoms vir die kind met egskeiding bepaal (Doolittle & Deutsch, 1999:434). 

Die inligting wat volg dien inhoudelik as riglyn vir die ouers om te verstaan hoe die 

vyf onderliggende beginsels volgens Irving en Benjamin (2002:232-235) uitgevoer 

kan word:   

 Ouers word aangemoedig om 'n besigheidstipe mede-ouerskapsverhouding te 

ontwikkel omrede dit vir die huidige en die toekoms in die beste belang van hul 

kinders is. 

 As kollegas word daar duidelike en konsekwente kommunikasie, verbaal en nie-

verbaal vereis; om direk te wees, eksplisiet en kongruent, om sarkasme en 

ironie te vermy, te kontroleer of die regte boodskap gehoor is deur die ander 

deur middel van vraagstelling en ontvangs van die boodskap te erken. Die ander 

ouer te beskou as ŉ persoon wat sy beste poging aanwend onder stresvolle en 

soms uitmergelende omstandighede. 

 Die pogings om ŉ besigheidsverhouding te vestig en in stand te hou is daarop 

ingestel om gesonde, bevoegde en goeie ouerskap te bevorder. Ouers behoort 

nie net verdraagsaam teenoor die ander ouer in die kind se lewe te wees nie, 

maar ook die kind se verhouding met die ander aan te moedig. Die 

ondersteuning vir die ouer-kind-verhouding sluit in om grense te respekteer, die 

ander ouer se ouerskapstyl te aanvaar en ŉ een-tot-een dialoog  met mekaar te 

handhaaf ten einde inligting te deel sodat albei ouers ingelig is oor die kind se 

lewe. ŉ Ouer mag sy territoriale of ander regte selfs opgee oor wat hy as ―reg‖ 

beskou omrede die konflik wat dit sou veroorsaak skadelik vir die kinders sal 

wees. 

 ŉ Gesonde ouerskapspatroon word gekenmerk deur die wyse waarop ouers leer 

om met mekaar oor die weg te kom asook die wyse waarop liefdevolle ouers 
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met hul kinders in verhouding staan. Bowenal vereis gesonde ouerskap dat 

ouers gereeld en ook op ŉ voorspelbare wyse met mekaar sal kommunikeer en 

voortgesette dialoog met hul kinders sal handhaaf. Kinders se gesonde 

ontwikkeling hou verband met die ouers se voortdurende beskikbaarheid vir 

hulle, dat hulle deur beide ouers steeds liefgehê sal word en dat beide steeds 

sal voortgaan om te funksioneer as ouers. Ouers behoort dus soos volwassenes 

op te tree, eerlik te wees oor die egskeiding, kinders se vrese en 

bekommernisse aan te spreek en gesinsreëls en roetines in stand hou wat vir 

die kinders orde, struktuur en betekenis gee. Gesonde ouerskap impliseer ook 

respek vir grense en vir die kind se verhouding met die ander ouer. Toon respek 

deur in ŉ positiewe trant van die ander ouer te praat en nie te veel uit te vra oor 

die ander ouer se gewoontes, leefstyl of omstandighede nie. Deur die kind met 

geheime te belas wat van die ander ouer weerhou word of om van hom te 

verwag om vir die ouers te sorg is gedragswyses wat vermy behoort te word. 

Kinders behoort toegelaat te word om oor probleme wat hulle met die ander 

ouer ervaar te praat, maar die oplossing daarvan berus steeds by 

eersgenoemde. Aangesien elke kind uniek is, is sy belewenis daarvan en 

reaksie ook uniek en dus verskillend van ander. Dit is die verantwoordelikheid 

van beide ouers om sensitief te wees vir enige gevaartekens wat aandui dat ŉ 

kind in nood is en hulp benodig. 

 Met egskeiding behoort ouers ingelig te wees oor bestaande navorsing en 

navorsingsgegewens ten einde in staat te wees om wyse en ingeligte besluite 

oor ouerskap te neem. Ouers is egter geneig om selektief te luister na  

ooreenstemmende menings en advies te ignoreer waarmee hulle nie saamstem 

nie. Vir Irving en Benjamin (2002:235) is dit nie onbekend dat ouers 

teenoorgestelde sieninge handhaaf nie. Die kollektiewe stem van die kind 

behoort dus in ag geneem te word.  

 

Uit die voorafgaande blyk dit dat die ouerskapplan voorsiening behoort te maak vir 

die vestiging van sowel 'n mede-ouerskapsverhouding tussen ouers as die ouer-

kind-verhoudings. Hiervoor sal die volgende faktore in ag geneem word tydens die 

samestelling van 'n ouerskapplan. 
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6.9  FAKTORE OM IN AG TE NEEM TYDENS DIE SAMESTELLING VAN 'N   
       OUERSKAPPLAN 
 

Dit blyk dat die formaat van ouerskapplanne nie ŉ standaardvorm is wat ŉ reëling 

oor kontak uitstippel nie. Die rede hiervoor is dat geen ouer of kind replika‘s van 

ander persone is of dat omstandighede staties is nie, maar dat elkeen uniek is, 

deur ontwikkelingstadia beweeg en daarom oor eiesoortige vaardighede beskik en 

verskillende behoeftes sal ervaar. Garon et al.(2000:185) beklemtoon dat dit 

noodsaaklik is om 'n professionele persoon se hulp te bekom. Soos reeds genoem, 

sal ŉ een-grootte-pas-almal-riglyn nie bevorderlik wees nie en deur Kelly 

(1994:241) nie as kindervriendelik beskou nie. Van ŉ bemiddelaar wat betrokke is 

by die samestelling van ŉ ouerskapplan word verwag om geldige inligting te 

verstrek oor kinderontwikkeling, kinders se reaksies op konflik, die behoeftes van 

gesinslede, gesinsdinamika en die emosionele, strukturele en wetlike 

egskeidingsproses. Verder behoort hy oor kennis te beskik van individuele 

psigodinamika, gesinsisteme, gedragverandering asook van die psigologiese 

funksionering van sowel die volwassene as die kind (Saposnek, 1998:48). ie 

terreine waarvan en waaroor die bemiddelaar kundigheid behoort te bekom, geniet 

vervolgens kortliks aandag. 

 

6.9.1 Ontwikkelingsbehoeftes van die kind 

 

Die kind se ontwikkelingsbehoeftes behoort gereflekteer te word in die besluite oor 

sorg en kontak (Kelly, 1997:379). Dit is nodig om van die kind se komplekse 

behoeftes kennis te dra, dit te bespreek sodat ouers dit sal begryp, aandag 

daaraan kan gee en in ‗n hiërargiese volgorde plaas wanneer ŉ ouerskapplan 

saamgestel word (Stahl, 1994:31-32; Stahl, 1999:128). Ontwikkelingskriteria, die 

kind se temperament en emosionele funksionering, ouer-kind bindings en die 

invloed van ouerlike konflik bepaal die behoeftes van die kind (Stahl, 1999:109). 

Die kind se mees kritieke ontwikkelingsbehoeftes moet eers bevredig word waarna 

soveel moontlik ander toekomstige doelwitte in die ouerskapplan uiteengesit word 

en voorsiening gemaak moet word vir die besluitneming daaroor (Stahl, 1999:132). 
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Ouers behoort ook in stede daarvan om op mekaar se tekortkominge as 

huweliksmaats of ouers te fokus, eerder hul energie te rig op die kwaliteite van elke 

ouer en hoe hierdie kwaliteite die kinders se veranderende ontwikkelingsbehoeftes 

kan komplimenteer (Garon et al. 2000:170). Die kind se reaksies, volgens 

ouderdom, op positiewe en negatiewe intimiteit as gevolg van egskeiding word in 

tabelvorm in Tabel 6.1 aangebied. 

 

TABEL 6.1  KINDERS SE REAKSIE VOLGENS OUDERDOM OP POSITIEWE EN     
                    NEGATIEWE INTIMITEIT AS GEVOLG VAN EGSKEIDING 
 
 

Positiewe intimiteit Negatiewe intimiteit as gevolg van 
egskeiding 

 
 

Aanvaarding, vertroue, ondersteuning, 
gesonde interafhanklikheid en sluiting 
oor kwessies in dispuut 

Verwerping, gebrek aan vertroue, ongesonde 
afhanklikheid, geen sluiting oor kwessies in 
dispuut 
 

0-3  
jaar 

Ontwikkeling van sosiale en emosionele 
binding en 'n basiese gevoel van 
vertroue. Totaal afhanklik van ouers. 
Beperkte begrip van tyd.Begin taal 
gebruik om te kommunikeer. Kind 
benodig voorspelbaarheid, 
konsekwentheid en roetine. 
 

Kind verstaan nie die verlies nie. Regressie in 
voeding, slaappatrone, vermoë om die self te 
reguleer en geïrriteerdheid. Sommiges raak 
depressief en onttrek. Verhoogde 
skeidingsangs. 

3-5 
jaar 
 

Ontwikkel kognitiewe konsepte van tyd 
en ruimte. Bewus van die impak van 
eksterne gebeure.Leer om skeiding van 
versorgers te hanteer.Ervaar angs of 
vrees met skeiding. Tyd is minder 
verwronge, tog steeds teenwoordig. 
Merkwaardige verbetering in 
taalvaardigheid. Fantaseer dikwels oor 
dit wat nie begryp word nie. 

Egskeidingsproses mag die kind se behoefte 
aan persoonlike outonomie ondermyn. 
Regressiewe gedrag kom algemeen voor 
soos in toilet-onderrig, slaappatrone, 
verhoogde aggressie en 'n agteruitgang in 
taalvermoë. Skok en depressie kom 
algemeen voor. Rolomruiling kan plaasvind 
deurdat die kind volwasse probeer optree en 
oor die ouer bekommer. Kan ouerlike konflik 
as kritiek teen die self beleef. 
 

6-12 
jaar 

 

Groter begrip vir sosiale verhoudings. 
Portuurgroep belangrik. Verhoogde 
onafhanklikheid, buigsaamheid en 
verdraagsaamheid. Kan oor gevoelens 
praat, maar ervaar probleme om hul 
vrese en bekommernisse te deel. 
Struktuur en roetine is baie belangrik. 

Intense emosionele response is algemeen: 
hartseer, huil, verlange na die afwesige ouer, 
woede-uitbarstings, regressie, depressie, 
aggressie teenoor maats en akademiese 
insinking. Oormatig lojaal teenoor afwesige 
ouer en toon woede teenoor die primêre ouer. 
Lojaliteitskonflikte kom algemeen voor, 
gekoppel aan 'n behoefte dat ouers sal 
herenig. Angstigheid kan manifesteer as 
psigosomatiese simptome byvoorbeeld 
hoofpyn of maagpyn. Mag die skuld/blaam vir 
die egskeiding op homself neem. Ekstreme 
reaksies soos "baie goed" of "baie sleg".Kan 
aandagafleibaar voorkom en voortdurende 
bekommernisse oor die gesin ervaar. 
 

13- Tydperk van groot fisiese, emosionele Kind is bewus van veranderinge in finansiële 
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18 
jaar 
 

en seksuele veranderinge. Verhoudings 
word as kontekstueel en as 'n proses 
beskou. Groter insig in die konneksie 
tussen emosies en gedrag. Sterk klem 
op onafhanklikheid en verhoudings met 
die portuurgroep. 

status as gevolg van egskeiding. Seksuele 
verwarring gekoppel aan woede vir en verwer-
ping van die residensiële ouer. Mag beide die 
ouers wil vermy. Verwarring oor ouers wat 
weer met ―hofmakery‖ begin. Angs en pyn oor 
ouers se volgehoue en hoë konflik. Kind loop 
die gevaar vir akademiese mislukking, 
depressie, selfmoord, afwykende gedrag, 
promiskuïteit en afhanklikheid van 
gewoontevormende middels. 
 

BRON: Irving en Benjamin (2002:214) en Stahl (1999:110-117) 

 

Tydens die samestelling van die ouerskapplan behoort daar spesifiek gefokus 

word op die kind se basiese ontwikkelingsbehoeftes en bindingsbehoeftes en die 

impak van egskeiding daarop.  

 

6.9.2 Die temperamentseienskappe van die kind 

 

Die unieke temperament van sowel die kind as die ouers moet volgens Stahl 

(1994:31-32) in ag geneem word by die samestelling van ŉ ouerskapplan.                                             

Die verskillende temperamente is in Hoofstuk 5 bespreek. Die kind se 

temperament behoort dus in ag geneem te word tydens besluitneming oor kontak 

en kan dit moontlik deur oueropvoeding en ouerleiding aan ouers oorgedra word.  

 

Tydens die samestelling van ‗n ouerskapplan behoort sekere basiese elemente 

ingesluit te word wat vervolgens aandag sal geniet.  

 

6.10  BASIESE ELEMENTE VAN OUERSKAPPLANNE  

 

Die vyf basiese elemente wat in een of ander vorm in alle ouerskapplanne behoort  

te verskyn, is byvoorbeeld waar die kinders se woonplek sal wees, hoe hul 

tydsindeling saam met elke ouer sal realiseer, hoe belangrike versorgingsbesluite 

oor hulle geneem sal word, hoe ouers sal optree tydens veranderinge in hul of hul 

kinders se omstandighede en hoe die ouers hul kommunikasie en toekomstige 

impasses mee sal deel (Irving & Benjamin, 2002:237; Van der Merwe, 

2005:kursusaantekeninge).  
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6.10.1 Die sorg van die kind 

 

In Suid-Afrika bepaal die beste belang van die kind-standaard soos uiteengesit in 

Artikel 7 van die Kinderwet, dat die volgende bepalende faktore ten opsigte van die 

kind se versorging in ag geneem moet word, naamlik: 

 Die aard van die persoonlike verhouding tussen die kind en sy ouers.  

 Die houding van die ouers teenoor die kind en die uitoefening van ouerlike 

verantwoordelikheid en regte ten opsigte van die kind. 

 Die vermoëns van die ouers om in die behoeftes van die kind te voorsien, 

insluitende sy emosionele en intellektuele behoeftes. 

 

Die hooggeregshofsaak McCall versus McCall 1994(3) SA 201A, word in Suid-

Afrika as ŉ riglyn beskou vir die bepaling van die beste belang van die kind-

standaard en in die breë in drie groepe ingedeel: 

 Verhoudings: Die ouer-ouer-verhouding asook die ouer-kind-verhouding. 

 Die kind se behoeftes: Die kind se basiese- en ontwikkelingsbehoeftes word in 

ag geneem en ook sy regte en wense. 

 Die vermoëns van die ouers: Die fokus is op hul ouerskapsfunksionering en 

ouerskapsvaardighede, ouers se steunstelsels, basiese hulpbronne, sosio-

ekonomiese omstandighede, geskiedenis, fokus op die huidige en die ouer se 

sielkundige stabiliteit. 

Die verhouding tussen ouer en kind en die vermoë van ouers om kwaliteit 

ouerskap te beoefen blyk dus deurslaggewend te wees. 

 

Volgens Artikels18 en 20 van Wet 38 van 2005 het die biologiese ouers van ŉ kind 

volle of gedeeltelike ouerlike verantwoordelikheid en regte ten opsigte van die kind.  

In ŉ benadering waar ouers hul verantwoordelikheid moet deel is die verwagting 

van die reg dat ouers ŉ ouerskapplan saamstel deur direkte onderhandeling, 

oueropvoedingsprogramme, bemiddeling of regsonderhandelinge (Kruk, 

2005:134). Indien ouers nie in staat is om ŉ gesamentlike ouerskapplan saam te 

stel nie, word van elkeen verwag om ŉ afsonderlike plan saam te stel vir 

hersiening. Dit impliseer dat dit nie nodig is om van aangesig tot aangesig te 
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onderhandel nie. Die ouerskapplan dien in elk geval die doel om ouers 

behulpsaam te wees ten opsigte van toekomstige onderhandeling omdat enige 

verblyfreëling, hetsy versorging deur een ouer of gesamentlike ouerskap, 

volgehoue kommunikasie benodig (Kruk, 2005:133). Besluitneming ten opsigte van 

die kinders se behoeftes is dus ŉ manier om gereelde kontakmaking in ‗n positiewe 

rigting tussen die ouers te bewerkstellig omdat die kinders hul fokus is en die 

ouerskapplan die middel is om in die toekoms te onderhandel, ongeag of hulle op 

gesamentlike sorg besluit of nie.   

 

Volgens Kruk (2005: 134-135) is die voordele van voortgesette kommunikasie en 'n 

benadering van gedeelde ouerskap dat:  

 Eerstens word die kinders se behoeftes ŉ wyse om die ouers op ŉ positiewe 

wyse te laat saamwerk op ŉ stadium waar konflik hulle verdeel het en kry ouers 

die geleentheid om self hul dispute op te los eerder as om van die hof te verwag 

om oor hul ouerskapsreëlings te besluit.   

 Tweedens word die voorafgegane ouer-kind-verhoudings gereflekteer ten 

opsigte van sekuriteit, stabiliteit en kontinuїteit. Die hof verwag dus dat die 

status quo gehandhaaf word vir die kinders in hul verhouding en binding met 

elke ouer. Dié benadering voed ouers op deurdat hulle bewus raak van ŉ 

fundamentele behoefte van kinders, naamlik die behoefte aan sekuriteit, die 

voortsetting van positiewe ouer-kind-verhoudings en ook ander verhoudings. 

Hierdie behoeftes van kinders behoort in die ouerskapplan gereflekteer te word. 

Die behoefte aan gelykheid, veral vanuit die kind se perspektief, hou in dat die 

kind ŉ gelyke hoeveelheid tyd met elke ouer wil spandeer, ŉ binding behou en 

die invloed van albei ouers beleef soos voor die egskeiding. Gedeelde ouerskap 

bring volgens Kruk (2005:134) mee dat: ―This ensures that there is no sharp 

discontinuity of parent-child relationships as exists at present with sole custody 

awards‖. Die mening van Warshak (2007:606) is dat besluite wat in 

ouerskapplanne gereflekteer word, die hede en die situasie in die toekoms, só 

moet dien dat dit die beste in die kinders se behoeftes sal voorsien. Daar word 

gewaarsku dat die ―by benadering-reël‖ met sy eksklusiewe klem op die 

versorging in die verlede, kan lei tot die samestelling van ouerskapplanne wat 
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ver verwyder is van die optimale en geïndividualiseerde plan (Warshak, 

2007:606).   

 Derdens spreek die gedeelde sorg-benadering die vraagstuk aan van hoe 

reëlings ten opsigte van dispute oor proporsionele tydsbesteding na egskeiding 

aangespreek moet word. Die voorstel is dat waar beide ouers hulself as primêre 

versorgers beskou en in dispuut verkeer oor die proporsionele tydsbesteding 

van die kind by elke ouer, die kind gelyke hoeveelhede tyd by elke ouer moet 

spandeer. Hierdie siening, wat nie noodwendig die voorafgaande 

versorgingsreëlings van die kinders reflekteer nie, sal die aanname dat die 

sentrale rol van elke ouer in die kind se lewe erken word, ondersteun. Dit sal die 

kind se verhouding met elke ouer beskerm en nie slegs van die ouer as ŉ 

―besoeker‖ nie. Die voorkeur vir gedeelde ouerlike verantwoordelikheid word 

tans as ŉ neiging in Noord-Amerikaanse families aangetref aangesien meeste 

moeders en vaders buitenshuis werk en gemiddeld dieselfde hoeveelheid tyd 

aan kinderversorging bestee (Kruk, 2005:135).  

 Vierdens is die fokus op die kind se behoefte aan beskerming teen blootstelling 

aan moontlike fisiese en emosionele skade. Hierdie ―gelyke hoeveelheid tyd‖, 

kan die kind blootstel aan ŉ gewelddadige ouer wat primêr ingestel is om die 

ander ouer en die kinders te beheer. Bewerings van mishandeling is ongelukkig 

nie ongewoon in sake waar daar oor die sorg van kinders besluit moet word nie.  

Waar hierdie bewerings wel voorkom is dit die hof se verantwoordelikheid om 

die kind en die slagoffer-ouer se veiligheid te verseker. Waar mishandeling 

beweer word, maar nie bevestig is deur kriminele skuldigbevinding of 'n 

uitspraak dat hierdie 'n kind is wat sorgbehoewend is nie, word gedeelde 

ouerlike verantwoordelikheid as die mees beskermende maatreël beskou (Kruk, 

2005:136). Ten slotte is Kruk (2005:137) van mening dat kreatiewe metodes 

bestaan om ŉ gedeelde verantwoordelikheid te vestig wat ouers toelaat om hul 

energie te rig op konstruktiewe oplossings, eerder as destruktiewe en 

uitgebreide oorloë oor die sorg van kinders.   
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Navorsingsgegewens deur Kelly (2006a:46-47) toon aan dat gesamentlike 

ouerskap met gedeelde fisiese sorg gunstig vir kinders beskou word omrede hulle 

oor die algemeen: 

 geliefd en tevrede gevoel het, minder verlieservaring beleef het en dus              

nie hul lewens gedefinieer het deur die lens van hul ouers se egskeiding nie; 

 as jong kinders met albei hul ouers, dus ook die bevoegde nie-residensiële ouer, 

voldoende kontak het sonder afwesige tye tussen kontakte, ten einde bindings 

te vorm en sodoende ŉ betekenisvolle verhouding te kan handhaaf; en 

 steeds behoefte aan albei hul ouers ervaar en dit voortduur ten spyte daarvan 

dat voortdurende konflik na die egskeiding ten aanskoue van die kind of waar hy 

betrek word, kontak kan benadeel. Reëlings en intervensies sal dus oorweeg en 

toegepas moet word om gesamentlike ouerskap met gedeelde versorging 

moontlik te maak. Die beweging of oorgang van een ouerhuis na die ander kan 

vanaf ŉ neutrale plek gereël word, byvoorbeeld die kinders se skool of dagsorg, 

en kan dispute deur bemiddeling opgeklaar word (Kelly, 2006a:47). Ter wille van 

die kind se belange waarsku Warshak (2007:612) teen ŉ aanname dat ouers 

noodgedwonge gelyke tyd met die kind moet spandeer as die bepalende faktor. 

Ander faktore behoort ook in ag geneem te word en impliseer gesamentlike sorg 

nie noodwendig 'n 50-50 verdeling van tyd tussen ouers nie (Jaffe et al. 

2008:516). 

 

In sekere omstandighede blyk die voordele om albei ouers betrokke te hou, nie 

groter as die nadele daarvan te wees nie. Dit is dus nodig dat sekere 

omstandighede dit nodig maak om beperkte kontak met die nie-residensiële ouer 

te oorweeg, naamlik:  

 Indien geweld tussen die ouers voorkom (Jaffe et al. 2008:500; Johnston, 

1994:175). Indien daar aanduidings van gesinsgeweld is behoort 'n 

ouerskapplan gedifferensieerd te wees en spesifiek aandui hoe gedrag 

gemonitor sal word (Jaffe et al. 2008:519). 

 Psigopatologie, drankmisbruik, dwelmgebruik of ander probleme by 'n ouer word 

as ernstig beskou en mag sulke betrokkenheid by die kind nie in sy beste belang 

wees nie (Jaffe et al. 2008:511). 
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 Ouervervreemding as 'n fenomeen maak dit onmoontlik vir ouers om gedeelde 

sorg te beoefen (Jaffe et al. 2008:508).  

 

6.10.2 Kontakskedules 

 

In die twintigste eeu was die tradisie dat moeders bedags tuis bly, nie ŉ beroep 

beoefen nie en die kinders versorg (Kelly, 2006a:35). Na egskeiding was vaders 

gesien as die ouer wat die kind ―besoek" en het sy betrokkenheid ŉ minder 

belangrike rol gereflekteer wat soos volg gestel word: “This maternal preference 

was reinforced by untested psychoanalytic theory that focused on the exclusive 

importance of the mother, early child development research that focused solely on 

mothers and children, and early separation research of British wartime and 

hospitalized children, which reported the dangers of prolonged separation of 

children from their mothers” (Kelly, 2006a:35-36). Die kind vorm 'n binding met 

beide ouers op ongeveer dieselfde ouderdom, naamlik tussen ses en sewe 

maande, ongeag daarvan dat vaders in die algemeen minder tyd met die babas 

spandeer (Kelly, 2005:242). Geslagsverskille in die ouerskap van vaders en 

moeders van jong kinders kom voor en is opmerklik deurdat vaders proporsioneel 

meer met hul kinders speel, terwyl moeders meer betrokke is by die versorging van 

die jong kind (Jernberg & Booth, 2001:29). Die tradisionele besoekriglyne het 

steeds die primêre invloed op besluitneming gehad, beide in die hof, onder 

professionele lui en ouers. Daar is nie oorweging geskenk aan die psigologiese 

funksionering van elke ouer of die kwaliteit van hul ouerskap, die geskiedenis en 

aard van die ouer-kind-verhouding, die kind se voorkeure en die intensiteit van die 

konflik tussen die ouers nie (Kelly, 2006a:36). 

 

Die kontakreëling van elke alternatiewe naweek het die standaard patroon en 

ongelukkig ook ŉ rigiede riglyn oor kontak, geword. Dit het meegebring dat kinders 

nie ŉ bestaande ondersteunende, hegte binding met hul nie-residensiële ouer kon 

voortsit nie. (Kelly, 2005:240; Kelly, 2006a:36). Skade aan kinders se binding word 

soos volg deur Kelly (2005:242) beskryf: “As these attachments consolidate during 

the next eighteen months, children are at risk if parents separate and attachment 
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relationships are weakened or disrupted as a result of infrequent contact and 

prolonged separation.” Kinders wat gewoond was aan daaglikse kontak met beide 

ouers, as gevolg van egskeiding, tevrede wees met 48 uur by die nie-residensiële 

ouer om dan weer vir twaalf dae te moes wag vir ŉ volgende 48 uur kontak. Dit het 

tot groot pyn en verwarring by kinders gelei. Dit impliseer dat kinders wat gewoond 

was aan ŉ liefdevolle en ondersteunende verhouding met hul vaders, nie meer tyd 

met hulle kon spandeer as kinders wie se vaders selfgesentreerd, woedend of 

emosioneel onbetrokke is nie (Kelly, 2005:240).  

 

Vanweë die jong kind se onvolwasse geheue en swak begrip van tyd, baat hulle by 

veelvuldige weeklikse kontak met bevoegde en betrokke vaders en moeders ten 

einde die binding in stand te hou en die skeidingsangs te verminder (Kelly, 

2005:243). Hierdie inligting stem ooreen met Piaget se kognitiewe 

ontwikkelingsteorie, naamlik dat die jong kind slegs 'n vae begrip het van sy 

gesinsituasie vanweë sy beperkte kognitiewe ontwikkeling (Thompson & Rudolph, 

2000:442). Vir die jong kind waar ontwikkeling op verskeie terreine nog moet 

plaasvind, byvoorbeeld sy geheue en begrip vir tyd, sy taalvaardigheid en 

kognitiewe vermoë, is dit nie maklik om te verstaan hoekom hierdie skielike 

onderbreking in kontak met ŉ geliefde persoon plaasvind nie. Alhoewel ouer 

kinders wel oor die vermoë beskik om die kontakskedule te verstaan, is intense 

ontevredenheid, verlange, depressie en angs oor hul veranderde omstandighede 

nog steeds algemeen (Kelly, 2005:240). Dit het verder meegebring dat moeders 

oorbelas is met die opvoeding van die kinders en die vaders uitgesluit is van 

gewone ouerskapsverantwoordelikhede (Kelly, 2005:239). Die riglyn vir kontak, 

naamlik dat die kind elke tweede naweek by die nie-residensiële ouer deurbring, 

gewoonlik die vader, is dus vanuit hierdie bevindinge verkeerd bewys en nie in die 

beste belang van die kind nie. Pruett et al. (2004:56) beklemtoon dat 

konsekwentheid van die skedule ŉ belangrike voorspeller van positiewe 

aanpassing is en dat daar ŉ verband gevind is tussen inkonsekwente skedules en 

kinders wat gedrag internaliseer en sosiale probleme toon. Dit blyk dus dat 

konsekwente kontakskedules en die instandhouding van bindings, kinders sosiaal 

en emosioneel bevoordeel. 
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'n Geïndividualiseerde reëling oor kontak is nodig en stel Gould (1998:261) dit dat 

daar in die samestelling van ouerskapplanne geen reëls bestaan oor watter 

tydsverdeling toepaslik is nie en is die kernvraag te alle tye: "Wat werk die beste vir 

die kind?". Ongelukkig bestaan geen empiriese navorsingstudies oor watter 

spesifieke verblyfreëlings of tydskedules geassosieer kan word met meer positiewe 

uitkomste vir kinders nie (Kelly, 2006a:44). Wat wel betekenisvol bewys is, is dat 

kinders nie by gereelde, of enige kontak met die residensiële of nie-residensiële 

ouer baat, waar die ouer geestelik siek is, die kind mishandel of wie se ouerskap 

benadeel word deur die misbruik van gewoontevormende middels of swak 

ouerskapspraktyke nie (Kelly, 2006a:45). Ouers se toegewydheid aan die kind en 

die kwaliteit van die verhouding tussen die ouers is belangriker vir die kind se 

aanpassing as die kontakskedule opsigself (Pruett & Santangelo, 1999:402). 

Wanneer daar op ŉ kontakskedule besluit word moet die vlak van samewerking of 

konflik tussen die ouers, die ouderdom en ontwikkelingsvlak en geslag van die 

kind, geskiedenis en kwaliteit van sy verhouding met elke ouer en gesinsituasies 

wat spesiale aandag vereis, in ag gennem word (Kelly, 2005:240; Schwartz & 

Kaslow, 1997:133). Die kritiese aspek is om die jong kind behulpsaam te wees om 

die oorgang tussen twee ouerhuise so te bestuur sodat hy ontwikkel in ‗n 

bevoegde, gebalanseerde persoon wat ontwikkelingsmylpale bereik en ‗n volgende 

onvermydelike uitdaging te bowe te kan kom (Pruett et al. 2004:57).  

 

Verskeie opsies vir kontak bestaan tans wat slegs as riglyne vir ouers beskou moet 

word aangesien gesamentlike besluitneming duidelikheid sal bied oor wat die 

beste belang van hul kinders reflekteer. Die verskillende skedules van kontak sal 

kortliks bespreek word. 

 

6.10.2.1 Daaglikse skedules  

 

Die volgende daaglikse skedules in 'n twee week-siklus word deur Irving en 

Benjamin (2002:238-239) voorgehou: 
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 3/2/2 roterende skedule: 

Week 1: Die kinders spandeer 3 dae by die moeder, 2 by die vader en dan weer 2 

dae by die moeder.   

Week 2: Die skedule roteer en begin met 3 dae by die vader, 2 dae by die  moeder 

en 2 dae by die vader.  

 

Met hierdie skedule is die kinders 'n gelyke hoeveelheid tyd by elke ouer. Dié 

skedule is spesifiek ontwerp vir die jong kind wat tyd saam met albei ouers wil 

spandeer, maar oor ŉ beperkte vermoë beskik om te lank weg te wees van enige 

ouer. Hierdie skedule kan logisties veeleisend wees, maar beklemtoon Irving en 

Benjamin (2002:238) dat dit nietemin in die beste belang van jong kinders is. 

 3/4 roterende skedule: 

Week 1: Die kinders spandeer drie dae by die moeder en vier dae by die vader.   

Week 2: Die reëling word omgeruil sodat die kinders vier dae by die moeder 

spandeer en drie dae by die vader.   

 

Dié skedule is spesifiek gunstig vir die kind jonger as vyf jaar wat nie te lank weg 

van enige ouer kan wees nie. Vir kinders van twee jaar en jonger word tydperke 

van een of twee dae met ŉ ruiling voorgestel, maar word gewaarsku dat dit 

logisties baie hoë eise aan ouers stel. 

 5/2 roterende skedule: 

Verskeie variasies hiervan is moontlik, naamlik: 

Week 1: Die kind spandeer vyf dae by die moeder en die naweek by die vader.   

Week 2: Die kind spandeer vyf dae by die vader en die naweek by die moeder. 

 

'n Variasie is dat die kinders elke Maandag tot Vrydag by dieselfde ouer spandeer 

en drie uit vier naweke by die ander ouer en oorvleuel die vyf dae met die 

skoolweek. Dit is spesifiek geskik vir die skoolgaande kind (6-9 jaar) wat langer 

periodes weg van ŉ ouer kan hanteer. Dit is ook gunstig vir ouers wat beide werk 

omdat die ouers kwaliteit tyd met die kinders kan deurbring en ook geleentheid kry 

vir ŉ persoonlike sosiale lewe. 'n Persoonlike interpretasie is dat indien die kind 
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gedurende die skoolweke hoofsaaklik slegs in een ouer se sorg is, die ander ouer 

nie betrokke raak by skoolwerk, of vervoer na buitemuurse aktiwiteite nie. 

 7/7 alternerende skedule: 

Die kinders spandeer sewe dae by een ouer en dan weer sewe dae by die ander 

ouer. Soms word ŉ middel van die week oornagkontak ingebou. Hierdie skedule is 

logisties die mins veeleisende en veral geskik vir kinders tien jaar en ouer. 

 2/14 alternerende skedule: 

Die kinders spandeer die meeste van hulle tyd by een ouer, naamlik die primêre 

ouer en elke tweede naweek by die ander ouer. Dit blyk dat hierdie skedule 

ooreenstem met die tradisionele riglyn van die een ouer as die primêre versorger 

en die ander ouer wat slegs as 'n naweekouer funksioneer. Die risiko bestaan dat 

die ouer wat die grootste gedeelte van die tyd die enkelversorger is oorbelas word 

met opvoedingstake en dat die binding tussen die kind en die naweekouer nie in 

stand gehou word nie. 

 

Skedules vir die skoolgaande kind: 

Kelly (2003:1-5) stel agt spesifieke opsies voor vir die skoolgaande kind, maar 

beklemtoon dat die gesin se agtergrond, omstandighede, behoeftes en voorkeure 

in oorweging geneem moet word wanneer daar op die toepaslikheid van 

kontakskedules besluit word: 

Skedule 1: Elke tweede naweek by die naweekouer wat 4 uit 28 oornagkontakte 

behels, gewoonlik Vrydag 18h00 tot Sondag 18h00. Dié opsie impliseer 12 dae 

weg van die naweekouer. Navorsing het aangedui dat die tydperk te lank is vir 

meeste kinders en mag die belangrikheid van die tweede ouer vir die kinders 

afneem of die ouer-kind-verhouding benadeel word. Minder geleentheid vir 

betrokkenheid by dag tot dag en skool-en huiswerk aktiwiteite bestaan. Die opsie 

bied ook min geleentheid vir die tweede ouer om verantwoordelikheid vir die 

kinders te dra. Hierdie opsie kan geskik wees indien ouers se geskiedenis van 

betrokkenheid in ag geneem word, asook hul beskikbare tyd vir ouerskap en hul 

huidige ouerskapshulpbronne. Die skedule kan wel as ŉ oorgangsbenadering geld 

totdat die tyd by elke ouer gelykop verdeel word. 



 300 

Skedule 2: Elke tweede naweek, plus ŉ middel van die week besoek, dus 4 uit 28 

oornagkontakte, gewoonlik Vrydag 18h00 tot Sondag 18h00 en Woensdae van 

17h00 tot 20h00. Dié opsie beperk verwydering weg van die tweede ouer met 7 

dae. Die ekstra oorgang in die middel van die week kan meer geleentheid vir 

konflik tussen ouers bied. Sommige tweede ouers beskryf die aandbesoek as 

gejaagd met te min tyd vir die kind om hom in te burger en tuis te maak. Vir die 

tweede ouer met 'n moeilike werkskedule en wat soggens baie vroeg moet begin 

werk kan dit egter ŉ werkbare opsie wees. 

Skedule 3: Elke tweede uitgebreide naweek, dus 6 uit 28 oornagkontakte, 

gewoonlik Vrydag 18h00 tot Maandag 8h00. Hierdie opsie, met die langer naweek 

vir die tweede ouer, verminder die geleentheid vir ouerlike konflik met een minder 

oorgang en kan ook stres vir die kinders verminder. Die opsie werk gewoonlik nie 

indien die tweede ouer ver van die kinders se skool woon nie. 

Skedule 4: Elke alternatiewe naweek plus ŉ middel van die week oornag, dus 7 uit 

28 oornagkontakte, Vrydag 18h00 tot Sondag 18h00 en Woensdag 17h00 tot 

Donderdag 8h00. Hierdie opsie beperk die kind om weg van die tweede ouer te 

wees tot 6 dae. Dit laat ŉ groter geleentheid vir die tweede ouer om betrokke te 

wees by huiswerk en by slaap- en wakker word-rituele. Die oorgang van die kind in 

'n neutrale omgewing by die skool vermy ouerlike konflik. Die middel van die week 

oornag gee vir die eerste ouer ŉ rustyd ten opsigte van die 

versorgingsverantwoordelikhede van die kind.  

Skedule 5: Elke alternatiewe naweek uitgebrei, plus elke Woensdag oornag, dus 

10 uit 28 oornagkontakte, gewoonlik Vrydag 18h00 tot Donderdag 8h00. Hierdie 

opsie weerspieël skedule 4 met ŉ langer naweek en groter betrokkenheid by 

skoolwerk deur die tweede ouer. Die op- en aflaai by die skool beperk geleenthede 

vir ouerlike konflik. 

Skedule 6: Elke alternatiewe uitgebreide naweek met verdeelde middel van die 

week, dus 14 uit 28 oornagkontakte. Die verdeling is gewoonlik Vrydag 18h00 tot 

Maandag 8h00, alternerend, plus met eerste ouer elke Maandag na skool tot 

Woensdag 8h00, en met tweede ouer elke Woensdag na skool tot Vrydag 8h00. 

Dié opsie verteenwoordig ŉ twee-dag / twee-dag / vyf-dag / vyf-dag- benadering tot 

tyddeel en beperk die kind om weg te wees van die ander ouer tot vyf dae. Kinders 
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ouer as vyf jaar kan gewoonlik hierdie skedule hanteer. Oorgange wat by die skool 

plaasvind vermy geleenthede vir konflik. ŉ Konsekwente middel van die week- 

roetine bied beide ouers die geleentheid tot tyd in die week en naweektyd met die 

kinders. Dit laat volle betrokkenheid deur albei ouers in die kinders se lewens toe 

en ŉ ruskans van ouerskapsverantwoordelikheid op ŉ voorspelbare basis. Met 

skedules 6, 7 en 8, is dit belangrik dat die kinders klere by beide ouerhuise moet 

hê asook die toerusting en skryfbehoeftes wat hul lewens vergemaklik. Ten spyte 

van die aantal oorgange, vind veral kinders van ses of sewe jaar en ouer, hierdie 

reëling bevredigend. Kelly (2003:5) waarsku dat hierdie opsie moontlik nie mag 

wenslik wees vir kinders met ŉ moeilike temperament of leerprobleme nie. 

Skedule 7:  Elke naweek verdeel of alterneer en elke middel van die week verdeel. 

Week 1: Gewoonlik Vrydag 18h00 tot Saterdag 18h00 of Sondag 8h00.  

Week 2: Saterdag 18h00, of Sondag 8h00 tot Maandag 8h00, plus met eerste ouer 

elke Maandag na skool tot Woensdag 8h00; met tweede ouer elke Woensdag na 

skool tot Vrydag 8h00 (dus 14 uit 28 oornagkontakte). Hierdie opsie beperk die 

kinders weg van die ander ouer tot 3 dae, maar vereis meer oorgange. Dit mag vir 

die voorskoolse kind meer geskik wees as opsie 6 en is soms, veral tussentyds, 

werkbaar tot kinders 5 of 6 jaar oud is (Kelly, 2003:5). 

Skedule 8: Elke ander week gewoonlik Vrydag 18h00 tot die volgende Vrydag 

8h00 (dus 14 uit 28 oornagkontakte). Hierdie opsie vereis 7 dae weg van die ander 

ouer. Dit is dikwels moeilik vir kinders jonger as ses of sewe jaar. Die geleentheid 

vir aangesig-tot-aangesig konflik tussen met oorgange word geminimaliseer en laat 

ouers en ouer kinders toe om in te burger in ŉ roetine. Hierdie opsie kan die 

bestuur van die kind se geskeduleerde lesse en aktiwiteite bemoeilik. Sommige 

adolessente verkies selfs ŉ skedule van twee 14 dae- blokke in elke huishouding. 

Kelly (2003:6) noem dat die wisseling tussen ouerhuise beter is op Vrydae as op 

die tradisionele benadering van Maandae en stel dit soos volg: ―… allowing for a 

‗winding down‘ at the time of transition, rather than requiring ‗gearing-up‘ at that 

time‖.  

 

'n Opsie wat Irving en Benjamin (2002:239) ook voorstel is dat die kinders in die 

oorspronklike gesinswoning bly en wat as "nesting" beskryf word. Die ouers 
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beweeg in en uit die gesinswoning volgens ŉ spesifieke skedule wat vereis dat 

albei ouers hul eie afsonderlike akkommodasie behoort te hê. Hierdie opsie is 

dikwels slegs vir die oorgangstydperk waartydens ŉ ouerskapplan onderhandel 

word (Irving & Benjamin, 2002:239). 

 

6.10.2.2 Vakansieskedules 

 

Ouers moet mekaar verkieslik op skrif, ses tot agt weke voor die vakansie van hul 

vakansiedatums in kennis stel (Irving & Benjamin, 2002:242). Vakansies kan roteer 

of alterneer, byvoorbeeld elke jaar ten opsigte van kort en lang vakansies of die 

lang vakansies kan deur die ouers gedeel word. Die ouderdom en temperament 

van die kind en ander faktore byvoorbeeld ouers se werkskedule, die ouer-

kindbindings en spesiale faktore kan besluitneming oor vakansies bepaal.  Weer 

eens kan geen standaardbesluit geneem word nie aangesien die kind van onder 

drie jaar byvoorbeeld nie afstand van enige ouer vir langer as ongeveer vier dae 

hanteer nie. Dit verg dus opofferings van ouers deurdat nie een ouer ŉ vakansie 

kan reël wat sal impliseer dat die kind te lank weg van enige ouer kan wees nie. 

Buigsaamheid hierin word beklemtoon: ―Visitation plans should not be concretized, 

they must be flexible enough to accommodate children‘s changing developmental 

needs and parents‘ altered competencies‖ (Schwartz & Kaslow, 1997:178). Tog is 

sommige praktisyns van mening dat die ouerskapplan spesifiek moet wees ten 

opsigte van voorspelbaarheid en stabiliteit sodat die ouers en kinders die 

geleentheid kan kry vir beplanning rondom al die fasette van vakansiereëlings en 

vooraf besprekings (Schwartz & Kaslow, 1997:124). Uit prakrykervaring is gevind 

dat indien ouers geografies naby mekaar woon, dit makliker is om 

vakansieskedules te reël wat die kind se spesifieke behoeftes in ag neem. 

 

6.10.2.3 Publieke vakansiedae en ander spesiale dae 

 

Die standaard reëling is dat publieke vakansiedae, gekoppel aan 'n naweek aan 

dié ouer in wie se sorg die kind die naweek sou wees, toegewys word. Kersdag 

kan afgewissel word van jaar tot jaar. Soms verkies ouers om Kersdag en 
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Nuwejaarsdag as 'n eenheid te beskou terwyl ander ouers dié spesifieke dae 

afwissel. Hierdie reëling is ook buigsaam. 'n Vadersdag en moedersdag word 

gewoonlik by die spesifieke ouer deurgebring en ook die ouer se verjaarsdag. 

Besluite oor die kind se verjaarsdag behoort ook geneem te word. 

 

Die bepalende faktore vir die kind se aanpassing is nie die gereeldheid van kontak 

nie, maar die hoeveelheid kontak, die kwaliteit van die ouer-kind-verhouding en die 

tipe ouerskap wat die ouer beoefen (Kelly, 2006a:45). Die kwaliteit interaksie 

tussen ŉ ouer en kind is nodig om die ouer-kind binding in stand te hou, eerder as 

die hoeveelheid tyd saam (Warshak, 2007:607). Hierdie faktore behoort dus ook in 

ag geneem te word by besluitneming oor kontak. 

 

6.10.3 Faktore wat kontak en reëlings tussen kinders en beide ouers 
beïnvloed  

 

Faktore wat verband hou met en beskou word as verhoogde risiko‘s vir kinders se 

aanpassing met egskeiding en sy suksesvolle funksionering is die spanning van 

die vervreemding en egskeiding, voortgesette ouerlike konflik, kwaliteit van ouers 

se ouerskap wat afneem na egskeiding, belewenis van 'n verlies aan ŉ ouer,  

hertroue van 'n ouer(s) en verminderde ekonomiese geleenthede. Al hierdie 

aspekte behoort dus in aanmerking geneem te word (Kelly & Emery, 2003:352-

355). (Vgl. Hoofstuk 5.) 

 

Bykomend meld Kelly (2006a:40-42) die volgende faktore wat kontak en reëlings 

tussen kinders en beide ouers beïnvloed en waarvan die bemiddelaar kennis 

behoort te dra en te oorweeg tydens die samestelling van 'n ouerskapplan:  

 Institusionele versperrings: Alhoewel daar in litigasie beweer word dat daar 

op die beste belang van die kinders gefokus word, word ouers se pogings om op 

hul kinders se behoeftes te konsentreer, eerder deur dié proses ontmoedig. Dit 

belemmer die moontlikheid dat ouers huidig en in die toekoms meer beskaafd 

teenoor mekaar sal optree en hul kommunikasie en samewerking word 

benadeel vanweë die vyandige en opponerende proses. 
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 Sielkundige-en verhoudingsversperrings: Sommige vaders slaag nie daarin 

om ŉ betekenisvolle verhouding met hul kinders te handhaaf na egskeiding nie. 

Die redes kan wees vanweë ŉ gebrek aan belangstelling, narsissisme of swak  

bindings met hulle. Ook moeders se houding oor die rol van die vader word as ŉ 

sentrale faktor beskou deurdat dit die vaders se betrokkenheid by hul kinders na 

egskeiding beïnvloed. 

 Kinders wat weerstand teen kontak bied: Alhoewel meeste kinders 

voortgesette kontak met hul vaders verkies, is daar diegene wat weerstand teen 

kontak bied. Die redes kan wees vanweë die ontwikkelingsvlak van die kind as 

gevolg van angs oor skeiding by die jong kind, angs om ŉ psigologies brose 

toesighoudende ouer te verlaat, voorkeure wat gevorm het vanweë destruktiewe 

huwelikskonflik en ook vrese vir toekomstige konflik tydens die oorgange van die 

kind van een ouer na die ander.  

 Realistiese vervreemding van ŉ ouer vanweë ŉ geskiedenis van fisiese  

en/of emosionele geweld: Die kind kan weerstand teen hierdie ouer toon as 

gevolg van die afkeur en/of trauma wat met die geweld of trauma verband hou.  

Vir hierdie kinders mag verminderde kontak of selfs die terminering van ŉ 

verhouding met so ŉ ouer ŉ betekenisvolle uitkoms bied (Kelly, 2006a:42).  

Verhoogde vader-betrokkenheid is nie universeel voordelig nie, die potensiële 

gevaar van kontak vir sekere gesinne moet in ag geneem word sowel as die 

welstand van elke gesinslid, man, vrou of kind (Day, Lewis, O'Brien & Lamb, 

2005:341).  

 

Hieruit blyk dit dat die unieke faktore wat weerstand teenoor ‗n ander persoon, 

omstandighede of ‗n situasie tot gevolg het tydens die ooreenkoms oor kontak in 

ag geneem behoort te word. Die belang van kontak met die vader word bepreek. 

 

6.10.3.1 Kontak met die vader 

 

Alhoewel besluite oor sorg en kontak gebaseer is op die beste belange van die 

kind, geld die vroeë vormingsjare-beginsel (“tender years doctrine‖) steeds en word 

daar om hierdie rede aangeneem dat veral die jong kind eerder in die moeder se 
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sorg behoort te wees (Schwartz & Kaslow, 1997:126). Ten einde bindings wat met 

beide ouers gevorm is voor die vervreemding, te behou en te konsolideer, is dit 

belangrik dat babas en kleuters gereelde kontak het, insluitende oornag, met die 

bevoegde, nie-residensiële ouer, sonder lang skeiding van enige ouer (Kelly & 

Lamb, 2000:297-311; Pruet et al. 2004:40 en Warshak, 2002:208-210). Die rol van 

die vader is in die verlede onderskat en is eksklusief gefokus op die behoud van 

die moeder-kind-verhouding terwyl die vaders se rol as onbelangrik beskou is in 

die kind se ontwikkeling en sielkundige aanpassing (Lamb, 2002:108). Die 

belangrikheid daarvan om die verhouding tussen die primêre versorger (gewoonlik 

die moeder) en die jong kind te versterk was ten koste van die vader-kind-

verhouding. Die verkeerde aanname wat volgens Lamb (2002:109) gemaak is was 

dat die jong kind slegs die beskerming van een belangrike bindingsverhouding 

nodig het terwyl die betrokkenheid van die nie-residensiële ouer definitief 'n 

beskermende faktor blyk te wees (Kelly & Emery, 2003:356). Die instandhouding 

van ouer-kind bindings is noodsaaklik. (Vgl Hoofstuk 2). 

 

Die belangrikheid van die rol van die vader blyk dieselfde gewig te dra as die van 

die moeder ten opdigte van die waarde daarvan vir die kind se aanpassing.(Vgl. 

4.5.4.2 en 5.5.2.6.) 

 

6.10.3.2 Veranderinge, verhuising of indien 'n ouer weer trou 

 

Omstandighede is nie staties nie en vereis konstante verandering in gesinslede se 

behoeftes en leefwyse dat aanpassings gemaak word (Kruk, 2005:123). Kinders 

en ouers se behoeftes verander en die lewensiklus van die ouers speel tot so ŉ 

mate ŉ rol dat indien die sisteem nie kan aanpas by die veranderings nie, een of 

meer lede van die gesin ontevrede sal raak en begin om ooreenkomste te verbreek 

indien hulle verwagtings en ooreenkomste die situasie as onregverdig of ongelyk 

beskou (Taylor, 1989:8). Reëlings rondom kinders behoort aangepas en verander 

te word soos wat hulle ouer word, ouers nuwe intieme verhoudings aanknoop en 

nuwe broers en susters deel vorm van ‗n groter en uitgebreide gesinsisteem 

(Falconer et al. 2004:10). Die veranderlike komponent van egskeiding word deur 
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Sheehan en Carson (2006:425) as 'n proses beskou. 'n Huidige kontakreëling 

waarop ooreengekom is, kan moontlik gewysig word ten einde by veranderde 

behoeftes en skedules aan te pas. Die ouerskapplan is dus eerder ŉ empiriese as 

ŉ teoretiese dokument met toetstydperke en interim reëlings wat by die kind se 

behoeftes aanpas en sodoende die fokus meer spesifiek op die ouerskapsrol 

plaas. 

 

Aspekte wat verandering impliseer is die hertroue en hervestiging van 'n ouer(s).  

Irving en Benjamin beklemtoon die volgende riglyne wat met verhuising in ag 

geneem kan word (2002:251-252), naamlik: 

 Kennisgewing van verhuising: Ouers onderneem gewoonlik om mekaar 

negentig dae geskrewe kennis te gee van hul voorneme om te verhuis. Die 

impak van geografiese afstande op die beoefening van ouerskap en 

verblyfreëlings moet deur ouers bespreek word. Hulle kan in 'n ouerskapplan 

mekaar die reg gee om só ‗n besluit van verhuising te ―veto‖ indien ‗n gevoel 

bestaan dat dit die gesamentlike sorg negatief kan beïnvloed. In so ‗n situasie 

sal beide ouers moet instem dat die verhuising slegs mag plaasvind indien die 

―toestemming‖ van die ander ouer verkry is. In die ouerskapplan kan ‗n arbitrêre 

limiet geplaas word dat geen ouer buite die radius van 'n sekere afstand mag 

verhuis sonder die geskrewe toestemming van die ander ouer nie. 

 Lang afstand-verhuisings: In ‗n dispuut oor ‗n voorgenome lang afstand 

verhuising, behoort die bemiddelaar die beste belange van die kind in ag te 

neem. Die onderbreking van 'n hegte verhouding met 'n ouer plaas 'n kind op 

risiko en behoort daar volgens Irving en Benjamin (2002:252) aan die volgende 

vrae aandag geskenk te word: 

 Wat is die kwaliteit van die verhouding tussen die kind(ers) en die ouer wat 

       gaan verhuis? 

 Sal die verhuising die ouer wat verhuis se verhouding met die kind(ers) 

       ontwrig? 

 Sal die kind(ers) se verhouding met die ander ouer wat oorweeg om hulle  

saam te neem ontwrig word? 

 Kan die kind(ers) se verhouding met albei ouers met ‗n veranderde  
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kontakskedule beskerm word? Indien die antwoord "nee" is, moet die beste 

belange van die kind(ers) in ag geneem word en behoort verhuising(s) 

verbied te word. Indien die antwoord "ja" is, kan besluit word watter nuwe 

reëlings getref kan word wat die verhuising toelaat en sodoende die 

verhouding tussen die kind en albei ouers beskerm. 

 

In die verlede het die aspek van verhuising tot intense konflik gelei en was dit die 

onderwerp van menige regspraak (Irving & Benjamin, 2002:251). Dit blyk dus 

belangrik te wees om in die ouerskapplan voorsiening te maak vir die korrekte 

prosedure om te volg indien een ouer wil verhuis. Soos in enige ander besluit, sal 

ook hierin die beste belang van die kind-standaard die belangrikste rol speel. 

 

Die insluiting van die kind om sy behoeftes en wense in ag te neem, vorm ŉ 

noodsaaklike basiese element van ouerskapplanne en sal dit derhalwe kortliks 

aangespreek word. (Vgl.Hoofstuk 4). 

 

6.10.4 Die wense en sieninge van die kind 

 

Volgens Wet 38 van 2005 kan daar deur na die stem van die kind te luister, sy 

perspektiewe rakende besluite oor sorg en kontak, tydens die samestelling van ŉ 

ouerskapplan, in ag geneem word. Kinders moet betrek word sodat daar na hul 

stem geluister kan word ten einde geïndividualiseerde kontakreëlings te tref (Kelly 

& Emery, 2003:360; McIntosh et al. 2008:105-124; Warshak, 2003:374).  

 

Kinders beskou dikwels die uitnodiging om aan die formulering van ŉ ouerskapplan 

deel te neem as ŉ las eerder as ŉ voordeel. Te veel gesag skep vir 'n kind 

normaalweg meer angs, ŉ narsissistiese gevoel van ontneming van geleenthede 

en het dikwels gebrekkige verhoudings met volwassenes tot gevolg (Warshak, 

2003:376). Dit is ŉ onregverdige versoek om aan ŉ kind te rig om ŉ keuse tussen 

sy ouers uit te oefen (Irving & Benjamin, 2002:228). 
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Tog beskou adolessente hul verblyfreëlings as regverdig en bevredigend indien 

hulle ŉ inset kan hê in wanneer hulle die nie-residensiële ouer wil sien (Kelly, 

2005:247). Adolessente behoort deel te neem aan besluite rakende sorg en die 

kontakskedule en is die suksesvolle oplossing geleë in die balansering van al die 

betrokkenes se behoeftes en prioriteite (Schwartz & Kaslow, 1997:196)  

 

6.11  DAAGLIKSE- BESLUITNEMING  

 

Besluitneming wat daagliks in die gesin plaasvind impliseer dat indien albei ouers 

bevoeg is om besluite te kan neem, dit geneem sal word deur die ouer in wie se 

sorg die kinders op daardie tydstip is. Belangrike besluite wat oorhoofs handel oor 

byvoorbeeld godsdiens, gesondheid en opvoeding vereis egter insette van beide 

ouers (Irving & Benjamin, 2002:242). Faktore om in aanmerking te neem tydens 

besluitneming is volgens Irving en Benjamin (2002:243-245) en Benjamin en Irving 

(2005:479-483) dat:  

 Beide ouers as die direkteure van die gesin neem die verantwoordelikheid vir 

die neem van belangrike besluite. Ouers mag nie eensydig besluite oor 

belangrike kwessies neem nie en word direkte kommunikasie hieroor vereis 

(Benjamin & Irving, 2005:481). 

 Elke nuwe gesin en ouerhuis funksioneer binne bepaalde grense of volgens ŉ 

struktuur met ŉ persoonlike unieke atmosfeer en roetine. Die voorsit van 

maaltye, badtye en televisie programme is elke gesin se prerogatief waaroor 

onafhanklik besluit kan word. Dit impliseer in die praktyk dat daar talle 

aanvaarbare wyses bestaan om kinders op te voed (Benjamin & Irving, 

2005:481). Hierdie verskille tussen ouerhuise hou nie vir die kinders ŉ risiko in 

nie, maar indien bewys kan word dat dit wel die kind benadeel behoort ouers 

daaroor te onderhandel.  

 Vir ouers met voorskoolse kinders handel besluitneming veral oor die kind se 

dagsorg en besluite oor toesig wanneer die ouer nie beskikbaar is nie. By die 

skoolgaande kind handel besluitneming oor akademiese programme, 

remediërende hulp, buitemuurse aktiwiteite, verhoudings met onderwysers en 

talle ander aspekte. Daar moet besluit word of ouervergaderings gesamentlik of 
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afsonderlik bygewoon gaan word. Indien ŉ kind remediërende hulp benodig is 

die toestemming van beide ouers nodig. Beide ouers moet ook toesien dat hulle 

op hoogte is van byvoorbeeld die kind se skoolaktiwiteite en rapporte waarvoor  

samewerking en dialoog tussen ouers vereis word om vir hom kontinuïteit te 

verseker (Irving & Benjamin, 2002:244). 

 Besluite oor gesondheidsorg oor die hantering van minder belangrike beserings 

of siektes is die verantwoordelikheid van die ouer in wie se sorg die kind is. 

Albei ouers behoort egter ingelig te wees oor al die kind se mediese rekords en 

behandeling om beide ouers sover moontlik te betrek by besluite rakende die 

kind se gesondheid. Enige terapie of behandeling vereis kontinuïteit tussen 

ouerhuise en samewerking tussen ouers. Die ouer by wie die kind hom bevind 

sal in ŉ noodgeval, vir die besluitneming oor die kind se gesondheid 

verantwoordelik gehou word, andersins sal dit gesamentlik geneem word. Irving 

en Benjamin (2002:244) stel voor dat ŉ siek kind verkieslik nie tussen ouerhuise 

moet beweeg nie en behoort 'n siek ouer nie 'n kind te ontvang nie, al sou dit 

volgens die ooreengekome skedule, dié ouer se tyd saam met sy kind wees. Dit 

kan dus tydelik die kontakskedule ontwrig en indien beide ouers instem, kan die 

skedule op ŉ latere stadium aangepas word om hierdie verlore tyd in te haal. 

 Wat godsdiens betref behoort die beoefening of die bywoning daarvan volgens 

die norm wat voor die egskeiding gegeld het, plaas te vind.  

 

6.12  KOMMUNIKASIE TUSSEN OUERS 

 

Destruktiewe kommunikasie tussen ouers is vir elke betrokkene uitputtend, 

swaarmoedig, stresvol en ook baie moeilik (Irving & Benjamin, 2002:245). In 

gesinsbemiddeling kan dit volgens Irving en Benjamin (2002:246-247) 

aangespreek word deur: 

 Ouers se optrede: ŉ Gebrek aan kontrole wat tussen ouers bestaan vanweë 

dreigemente, ouers wat gelyktydig praat en geen vertroue in mekaar toon nie. 

Deur praktiese riglyne aan ouers voor te hou kan hul kommunikasie meer 

―beskaafd‖ raak deur mekaar in ag te neem en mekaar met respek te behandel. 
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 Huwelikskwessies teenoor ouerskapskwessies: Deur vir ouers riglyne oor 

kommunikasie te gee oor verbalisering, nie-verbale gedrag en wedersydse 

respek en met behulp van hulle persoonlike voorbeelde te illustreer, bring 

dikwels die voortslepende konflik vir die eerste keer in perspektief. Hulp aan 

ouers om hul liefde vir en beskerming van hul kinders te herbevestig en hul 

skuldgevoelens te erken oor hul mislukte pogings kan ŉ kragtige hefboom wees 

vir verandering (Irving & Benjamin, 2002:246). Ouers word dus gelei om te fokus 

op hul ouerskap en nie op die mislukte huweliksverhouding nie; 

 Hersiening van die ouerskapplan: Ten einde die veranderinge in kinders se 

ontwikkelingsbehoeftes te akkommodeer en daarby aan te pas, word 

voortgesette dialoog tussen ouers vereis (Irving & Benjamin, 2002:247). ŉ 

Rigiede ouerskapplan sonder voortgesette dialoog tussen ouers sal waarskynlik 

destruktief wees vir kinders; 

 Regulering van ouerlike kontak: Ouers moet in die ouerskapplan spesifiseer 

hoe gereeld en op watter wyse hulle met mekaar sal kommunikeer oor die 

kinders. Irving en Benjamin (2002:247) beskryf dit as: “Regulating parental 

contact is one way of acknowledging that sharing parenting arrangements 

involves hard work, cooperation, understanding, flexibility, and thus relatively 

frequent parental dialogue”. 

 Kommunikasieboek: Ouers teken enige nuttige inligting oor die kinders hierin 

aan veral indien hulle nie voortdurend en direk met mekaar in gesprek tree nie. 

Dit kan aanvullend tot persoonlike kommunikasie benut word. Kinders se 

oorgang van een huis na die ander vloei beter indien die ontvang-ouer ingelig 

word oor enige noemenswaardige optrede van die kind. Dit voel dan nie vir 

kinders of hulle elke keer oor moet begin nie (Irving & Benjamin, 2002:247): ―... 

both parents must start over with the children, unaware of what has transpired in 

their absence‖ (Irving & Benjamin, 2002:240). Dit is dus ook tot voordeel van die 

ouers om te kommunikeer. 

 Kommunikasie tussen ouer en kind: Die kinders behoort deur middel van ŉ 

oop kommunikasie kanaal deurentyd kontak met en toegang tot die ouer by wie 

hulle nie is nie, te hê. Die kontak behoort onbeperk of geskeduleerd telefonies te 

wees of deur middel van ŉ selfoonboodskap of e-pos. Kommunikasie behoort 
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roetines in die ander huishouding ten opsigte van bed-, bad- en slaaptye en die 

doen van huiswerk, in ag te neem. 

 

Hieruit blyk dit dat voortgesette konstruktiewe kommunikasie tussen ouers en ook 

tussen die kind en sy ouers aangespreek behoort te word in 'n ouerskapplan. 

 

6.13  VEILIGHEIDSKWESSIES  

 

Gedragswyses van ouers wat lei tot bekommernis oor die kind se veiligheid is 

volgens Irving en Benjamin (2002:258): 

 geweld, dreigemente en intimidasie in die ouers se verhouding; 

 onverantwoordelike optrede soos die misbruik van drank of dwelms; en 

 enige gedrag van die ouer rakende sy lewenstyl wat die kinders blootstel aan ‗n 

verskeidenheid risikofaktore.   

 

In die ouerskapplan kan ook voorsiening gemaak word vir onvoorsiene gebeure en 

die tref van praktiese reëlings. 

 

6.14  ONVOORSIENE GEBEURE EN TREF VAN PRAKTIESE REËLINGS 

 

Ten spyte van gedetailleerde en geÏndividualiseerde ouerskapplanne moet 

voorsiening gemaak word vir onverwagte gebeure. Die riglyne en prosedure wat in 

die ouerskapplan neergelê word behoort ouers te begelei om onverwagse gebeure 

korrek te hanteer waarvan Irving en Benjamin (2002:250) die volgende voorhou: 

 Ouers as voorkeur-versorger: Indien ‗n ouer nie self ‗n kind kan versorg 

vanweë sy werkskedule of enige ander verpligting nie, behoort die ander ouer 

as eerste opsie gekontak te word om die sorg te behartig. Die ouer is egter nie 

verplig om in te stem nie en moet dus vrywillig geskied. Die volgende keuse sal 

dan ‗n persoon wees wat albei ouers se goedkeuring wegdra. 

 Reg van eerste weiering:  Indien die een ouer vanweë omstandighede nie die 

kinders kan ontvang nie, kan die ander ouer die kinders in sy sorg hou of indien 

dit nie moontlik is nie, is dit die ander ouer se plig om alternatiewe sorgreëlings 
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te tref en die koste daarvan te dra. Geen reg bestaan om die verlore tyd saam 

met die kinders te eis nie. In die algemeen geld die reg van eerste weiering nie 

vir kort afwesighede, soos om vir twee ure laat te wees nie. 

 Kennisgewing: Die ouer wat die eensydige verandering in die tydskedule maak 

is verplig om kennisgewing daarvan so vroeg as moontlik deur te gee. Beide 

ouers moet hierdie onvoorsiene veranderinge slegs by uitsondering laat geskied 

en indien dit by herhaling voorkom moet die sorg- en kontakskedule gewysig 

word. Dit blyk dat daar van ouers wel buigsaamheid verwag word, maar nie vir 

een ouer om verantwoordelikheid te dra vir die ander se werkskedule of sosiale 

lewe nie. 

 

Ten einde litigasie in die toekoms te vermy is dit nodig om saam met ouers 

alternatiewe wyses van dispuutoplossing te verken en 'n besluit hieroor in die 

ouerskapplan te vervat.  

 

6.15  ALTERNATIEWE WYSES OM DISPUTE TE BESLEG 

 

Alternatiewe wyses om dispute op te klaar kan moontlik gemaak word deur 

opvolgbemiddeling of fasilitering: 

 

6.15.1 Opvolgbemiddeling 

 

Dit kan in die ouerskapplan ingesluit word dat opvolging moet plaasvind indien die 

ouer(s) se: 

 finansiële posisie drasties verander; 

 gesondheid drasties verswak; 

 toekomstige verskille nie self opgelos kan word nie en hul die beste belange van 

die kinders wil beskerm; en 

 kundigheid oor die kinders se ontwikkelingsstadia ontbreek (FAMAC, 2007). 
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6.15.2 Fasilitering 

 

Die fasiliteerder sal met beide ouers se toestemming besluit wat in die kind se 

beste belang is indien ‗n skaakmat situasie beleef en daar direktiewe oor besluite 

uitgereik word. Beide ouers sal wel die geleentheid kry om hul perspektief oor die 

kwessie en oplossing daarvoor te stel. Die fasiliteerder se besluit is bindend op die 

partye, tot die hof anders besluit. Die fasiliteerder sal wel poog om eerstens deur 

bemiddeling die dispute te besleg, maar indien daar slegs 'n gedeeltelike of geen 

ooreenkoms bereik word nie, sal die fasiliteerder direktiewe oor die dispuut uitreik 

(FAMAC, 2009). 

 

6.16  DIE EFFEKTIWITEIT VAN OUERSKAPPLANNE 

 

‗n Studie deur Tompkins (1995:294-295) oor die siening van prokureurs oor die 

effektiwiteit van ouerskapplanne het aangetoon dat alhoewel dit nie alle konflik oor 

kinders uitgeskakel het nie, konflik minder intens ervaar is en ook gelei het tot 

minder gereelde konflikbelaaide situasies tussen ouers. ‗n Sekere persentasie hoë 

konflik en disfunksionele ouers sal steeds ten spyte van bemiddeling hul 

destruktiewe konflik voortsit terwyl daar ouers is wat geen ondersteuning benodig 

om hul kinders maksimaal te laat aanpas met egskeiding nie. 'n Ouerskapplan is 

dus geskik vir die meerderheid ouers wat tussen hierdie twee ekstreme pole 

bestaan en baatvind by ‗n sisteem wat verhoogde aandag vir ouerskaps-

aangeleenthede aanmoedig (Tompkins, 1995:294-295.) 

 

Die sukses van ouerskapplanne hang ook af van regslui se bereidheid om aan te 

pas en stel Tompkins (1995:296) dit soos volg: ―The family lawyer of the future will 

need to be as knowledgeable about the intricate implications of post-divorce 

parenting as she or he is about tax implications‖.  
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6.17  SAMEVATTING 

 

Die wetlike perspektief bepaal in Suid-Afrika dat ouers hul verantwoordelikhede en 

regte ten opsigte van hulle kinders sal deel en kan dit in 'n ouerskapplan 

uiteengesit word (Vgl. Artikel 33 van Wet 38 van 2005). Die verwagting is dat die 

samestelling van ouerskapplanne met egskeiding, ouerlike konflik sal verminder en 

hulle behulpsaam sal wees om effektief te funksioneer as mede-houers van 

verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die kind. 

 

Ouerskapplanne word elders in die wêreld reeds suksesvol aangewend met 

egskeiding (Irving & Benjamin, 2002:275). Daar word egter gewaarsku dat 

standaard ouerskapplanne nie in die beste belang van die kind is nie en individuele 

omstandighede in ag geneem moet word asook dat die ouerskapplan sensitief 

moet wees vir die sterktes, skedules en behoeftes van sowel ouers as kinders 

(Lamb, 2002:118). 

 

Die raamwerk waarbinne ouerskapplanne opgestel word is dat ouerskap 'n 

gedeelde verantwoordelikheid is, dat ouers die kind se beste belang deel, dat 

ouers die uitvoerende besluitnemers in die gesin is, dat reëls oor gesinsgrense 

geld vir die ouer by wie die kind is en dat ouers die verantwoordelikheid het om hul 

kinders se belange eerste te stel. Verder behoort daar 'n duidelike onderskeid te 

wees tussen huweliks- en ouerskapsrolle en moet gedagtes, herinneringe en 

gevoelens oor die mislukte huwelik vervaag (Irving & Benjamin, 2002:106-107). 

 

Die onderliggende beginsels van die ouerskapplan is dat kinders die eienaars van 

die verhouding met hul ouers is, dat sowel kinders as hul ouers regte met 

egskeiding het, elke kind uniek is en dat 'n goeie regsdokument nie 'n goeie 

uitkoms vir die kind kan waarborg nie (Benjamin & irving, 2005:479-483). 

 

Die duursaamheid van ‗n ouerskapsplan is egter beperk indien ouers nie geleer het 

om effektief mede-ouerskap te beoefen en sinvol oor die kinders te kommunikeer 

nie. Kennis oor die kind se veranderde ontwikkelingsbehoeftes en sy temperament 
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moet in ag geneem word. Omrede egskeiding ‗n proses en nie ‗n eenmalige 

gebeurtenis is nie word aanpassing en besondere vaardighede vereis om mede-

ouerskap te beoefen. Deur eerder op elke ouer se vaardighede en sterktes te 

fokus, in stede van op die ouer se tekortkominge, kan die kind se veranderende 

ontwikkelingsbehoeftes die beste aan voldoen word. Die ouerskapplan bestaan uit 

basiese elemente, naamlik besluite oor die sorg van die kind, kontakskedules, 

asook faktore wat kontak en reëlings tussen kinders en beide ouers beïnvloed 

soos die rol van die vader en kwessies soos verhuising óf 'n ouer wat weer in die 

huwelik tree. Dit is noodsaaklik om op 'n sensitiewe en paslike wyse tydens 

besluite oor sorg en kontak na die stem van die kind te luister. Dit is ook nodig om 

die veranderlikheid van omstandighede in die ouerskapplan byvoorbeeld 

verhuising aan te spreek. Die wyse van besluitneming wat in die toekoms gevolg 

gaan word behoort gestipuleer te word asook hoe die kommunikasie tussen ouers 

gaan plaasvind. 

 

Ten slotte behoort veiligheidskwessies, optrede vanweë onvoorsiene gebeure en 

alternatiewe wyses van dispuutoplossing, aandag te geniet. Die hoofstuk sluit af 

met 'n bespreking oor die effektiwiteit van ouerskapplanne. 

 

In Hoofstuk 7 word die ontwerp of die metodologie van 'n gesins-

bemiddelingsproses met inagneming van Wet 38 van 2005, uiteengesit.  
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HOOFSTUK  7 

 'N GESINSBEMIDDELINGSPROSES MET INAGNEMING 

VAN DIE “CHILDREN‟S ACT, ACT 38 OF 2005” 

FASE 3: ONTWERP VAN 'N WAARNEMINGSISTEEM EN  

SPESIFISERING VAN PROSEDURE-ELEMENTE VAN DIE 

INTERVENSIE 

 

7.1  INLEIDING 
 

Die doel van die studie was tot dusver om deur middel van verkenning en 

beskrywing van die sisteemteorie as metateorie, aangevul deur die bindingsteorie 

en sterkte-perspektief as teoretiese verwysingsraamwerke asook die gestalt-

perspektief as metodologiese vertrekpunt, 'n werkswyse met egskeiding toe te pas 

as 'n gesinsbemiddelingsproses. Vanuit die literatuurstudie soos deurloop in Fase 

twee blyk dit duidelik dat egskeiding 'n destruktiewe impak op sowel die ouers as 

die kind kan uitoefen indien die risikofaktore nie aangespreek word nie. 'n Rede 

hiervoor is dat egskeiding nie ŉ eenmalige gebeurtenis is nie, maar ŉ proses 

waarby alle betrokkenes, ook die kind, direk geraak word. Geen lid van ŉ gesin 

behoort dus in isolasie hanteer te word nie.  

 

Tydens Fases een en twee van die intervensienavorsingsmodel van Rothman en 

Thomas (1994) is verkennend te werk gegaan ten einde tydens Fase drie 'n 

waarnemingsisteem en die spesifisering van prosedure-elemente van die 

intervensie te kon bepaal. Die regstreekse waarneming van die deelnemers se 

reaksie tydens die implementering van die metodologie oftewel 'n 

gesinsbemiddelingsproses het as waarnemingsisteem gedien. Deelnemende 

waarneming is dus benut as wyse van inligtinginsameling. Die prosedure-elemente  

is geïdentifiseer nadat die probleem waargeneem is en verskeie  
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toepaslike modelle en programme is bestudeer. Hierdie prosedure-elemente 

behoort in genoegsame detail gespesifiseer te word sodat dit deur ander 

praktisyns met soortgelyke opleiding herhaal kan word. In Hoofstuk 3 was die aard, 

omvang en toepaslikheid van bemiddeling en spesifiek gesinsbemiddeling as ŉ 

alternatiewe vorm van dispuutoplossing verken en beskryf. In Hoofstuk 4 is 

gefokus op die verkenning van metodes en wyses hoe die kind op ŉ sensitiewe en 

paslike manier met egskeiding aan gesinsbemiddeling kan deelneem sodat 

kindgefokusde besluite geneem kan word wat in sy beste belang is. Inhoudelik was 

in Hoofstuk 5 bestaande navorsingsgegewens verken oor die impak van 

egskeiding op sowel die kind as die ouer en die risiko- en beskermende faktore 

met egskeiding wat as oueropvoeding en ouerleiding aan ouers gebied kan word. 

Hoofstuk 6 het die ouerskapplan as 'n gedetailleerde en kindgefokusde dokument 

rakende die sorg en kontak van die kind met egskeiding verken. 

 

Beskrywende navorsing is van toepassing op Fases drie en vier van die 

intervensienavorsingsmodel. In Hoofstuk 7 word Fase drie as die metodologie wat 

verband hou met die fases van ontwerp of strategie, die vroeë ontwikkeling, 

loodsondersoek en die prosedure-elemente van die beplande intervensie beskryf.  

Die metodologie vir 'n gesinsbemiddelingsproses behels dat verskeie aksies 

tydens elke fase plaasvind met ŉ bepaalde doelwit vanweë die uniekheid van elke 

gesin. Die ontwerp van 'n waarnemingsisteem en die spesifisering van prosedure-

elemente kan nie as 'n rigiede proses beskou word nie, maar is buigsaam en die 

navorser kan terugbeweeg na ŉ vorige fase of ŉ ander gedeelte, kan oorgeslaan 

word. 

 

7.2 DIE RASIONAAL VIR DIE ONTWERP VAN 'N  
      GESINSBEMIDDELINGSPROSES 
 

Die navorser het die Gesinsbemiddelingsmodel (TFM model) van Irving en 

Benjamin (2002) wat op die sisteemteorie gebaseer is, as vertrekpunt vir die 

bemiddeling tussen ouers, gebruik. Behalwe vir die sisteemteorie as metateorie is 

ook van die bindingsteorie vir die teoretiese begronding van hierdie studie gebruik 

gemaak. Die verdere benutting van die sterkteperspektief as teoretiese 
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verwysingsraamwerk is om sowel ouers as kinders te bemagtig met egskeiding en 

hul veerkragtigheid te verhoog deur op hul sterktes te fokus terwyl die 

gestaltperspektief as metodologie gebruik word om deur oueropvoeding en 

ouerleiding ouers se bewustheid te verhoog oor die behoeftes van hul kinders. Die 

grootste verskille en toegevoegde waarde in hierdie studie is dus geleë in die: 

 Sterk fokus op die bindingsteorie soos dit binne die sisteemteorie van 

toepassing is. Die waarde hiervan is eerstens om die wedersydse invloed van 

gesinslede op mekaar te erken en tweedens spesifiek te streef na hegte ouer-

kind bindings. 

 Insluiting van die kind tydens bemiddeling op 'n sensitiewe en paslike wyse ten 

einde die stem van die kind te hoor en ook daarna te luister. 

 Beperkte aanspreek van finansiële aspekte. 

 Inlig van die kinders oor die besluite en reëlings rakende sorg en kontak voordat 

die finale ouerskapplan geteken word. 

 

Deur met egskeiding slegs op die kind te fokus word die doelwitte van die studie 

nie bereik nie omrede dit ook nodig is om die konflik, kommunikasie en kwaliteit 

van ouers se ouerskap aan te spreek. Gesinsbemiddeling handel nie uitsluitlik oor 

besluite rakende sorg en kontak nie, maar oor skedules en prosesse wat ouers se 

deelname in die kind se lewe bevestig en rig. Ouers behoort tydens 

gesinsbemiddeling te ervaar dat daar ook na hul stemme, behoeftes en vrese, 

geluister word, dat hul sterktes en groei-areas in ag geneem word en dat genesing, 

veerkragtigheid en positiewe groei moontlik is met egskeiding. Die fokus van 

hierdie studie was dus die betrokke gesinslede in die gevallestudies en hul 

interaksie waarvoor die sisteemteorie, bindingsteorie, sterkteperspektief en die 

gestaltperspektief benut is. Die doel was nie om te bepaal wie die meer bevoegde 

ouer is nie, maar wel om die mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-

verhoudings en kwaliteit van ouerskap te bevorder ten einde ŉ positiewe uitkoms 

vir sowel die ouers as die kinders te bewerkstellig. Hierdie proses is buigsaam en 

die uniekheid van die deelnemers asook hulle dispute sal bepaal wat die aard, 

omvang en duur van 'n gesinsbemiddelingsproses sal wees. Geen een-grootte-

pas-almal-benadering kan dus gevolg word nie. 
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ŉ Probleemoplossende benadering met die oogmerk om nie net ŉ ooreenkoms 

tussen ouers te bereik nie, maar soos Irving en Benjamin (2002: 364) dit stel, ŉ 

meer gefokusde en gestruktureerde benadering te volg wat tot meer ooreenkomste 

lei, asook ooreenkomste wat langer in stand gehou word, word voorgestaan. 

 

7.2.1 Die bemiddelingsraamwerk van gesinsbemiddeling  

 

Vir hierdie studie word die raamwerk van Benjamin en Irving (2005:479-483) as 

belangrik beskou: 

 Ouerskap word as ŉ gedeelde verantwoordelikheid beskou. 

 Ouers deel dieselfde belange deurdat hulle die uitvoerende direkteure en 

besluitnemers in die gesin is. 

 Gesinsgrense van die ander ouer word eerbiedig. 

 Ouers het die verantwoordelikheid om hul kinders se belange bo hul persoonlike 

belange te plaas. 

 Fokus op ŉ duidelike skeiding tussen die rol van lewensmaat en die ouerrol. 

 Ondersteun ouers om hul verskille op te los om op die langtermyn die 

bemiddelingsooreenkoms gestand te kan doen. Indien ouerskap die fokus is, sal 

herinneringe, gedagtes en gevoelens oor die mislukte huwelik ter wille van 

sinvolle gesinsbemiddeling en suksesvolle ouerskap, op die agtergrond geskuif 

word. 

 

Tydens 'n proses van gesinsbemiddeling is die identifisering van risikofaktore en 

beskermende faktore belangrik om aan ouers riglyne oor toekomstige gedrag te 

bied, besluitneming te rig en hul gesamentlike verantwoordelikheid vir die sorg en 

veiligheid van die kind te vestig.  

 

7.2.2 Beginsels onderliggend aan gesinsbemiddeling 

 

Die sewe beginsels van gesinsbemiddeling volgens Benjamin en Irving (2005:31-

36), is: 
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 Selfbeskikking wat impliseer dat ouers hul persoonlike situasie die beste ken 

en daarom ook met die gevolge van enige besluit wat geneem is, moet 

saamleef. Die doel hiermee is om ouers te bemagtig om verantwoordelikheid te 

neem vir die besluite wat hulle maak en wat hul lewens en dié van hul kinders in 

die afsienbare toekoms gaan beïnvloed (Ballou, 1995:154; FAMAC, 

2007:kursusaantekeninge; Mayer, 2004:31). Daarenteen waarsku Benjamin en 

Irving (2005:488) dat die ouer se selfbeskikking slegs binne die raamwerk van 

die bemiddelaar van toepassing is. 

 Vertroulikheid moet as ŉ etiese beginsel geld. In teenstelling met litigasie is die 

besluitnemingsproses en hoe die ooreenkoms bereik is, vertroulik. Die 

bemiddelaar mag nie optree as getuie of sy lêerinhoud as getuienis beskikbaar 

stel nie. Die vertroulikheidsbeginsel stel ouers in staat om die bemiddelaar te 

vertrou, openlik te wees en samewerking te bied. In litigasie word ouers as 

opponente beskou terwyl gesamentlike probleemoplossing die oogmerk van 

bemiddeling is. 

 Volle openbaarmaking as ŉ beginsel spruit voort vanuit vertroulikheid en word 

tydens die proses en vir die uitkoms, as noodsaaklik beskou. Beide ouers kan 

egter eksterne deskundiges raadpleeg en word ouers reeds in die 

bemiddelingskontrak aanbeveel om elk hul eie prokureur te hê. 

 Regverdigheid en gelykheid deurdat daar van onderhandeling gebruik 

gemaak word om ooreenkomste te bereik en dit nie afgedwing word nie, word 

relatiewe regverdigheid en gelykheid in die oë van die persone bereik.   

 Veiligheid en sekuriteit is voorvereistes vir regverdigheid en gelykheid. Alle 

persone se fisiese veiligheid moet verseker wees en moet psigologies veilig 

voel, vry van intimidasie, dreigemente of enige ander vorm van psigologiese 

mishandeling. 

 Onpartydigheid deurdat die bemiddelaar as ŉ ontvanklike en ook neutrale 

derde persoon waargeneem en beleef kan word. Om hierdie rede bestaan 

algemene konsensus dat bemiddelaars objektief behoort te wees en word ook 

van hulle verwag om regverdig, respekvol en ondersteunend teenoor ouers op 

te tree. Elke ouer verwag, en is daarop geregtig, om deur die bemiddelaar 

gehoor en verstaan te word en voldoende tyd gegun te word om sy mening te 
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lug. Groeiende konsensus bestaan volgens Irving en Benjamin (2002:35) uit 

verskeie bronne dat onpartydigheid veral in die laaste jare, in die absolute vorm 

ondoeltreffend is. McIntosh et al. (2008:105) stel hul mening duidelik dat 

wegbeweeg moet word van onderhandelingsmodelle gefundeer in 

onpartydigheid en eerder beweeg moet word na modelle wat aktief daarna 

streef om die dikwels onuitgesproke ontwikkelingsbehoeftes van kinders geraak 

deur hul ouers se egskeiding te fasiliteer. Twee geleenthede waartydens 

onpartydigheid volgens Irving en Benjamin (2002:35-36) nie realiseer nie, is: 

 wanneer die bemiddelaar vanweë sy mag oor die vermoë beskik om 

besluitneming en die uitkoms van dispute te beïnvloed. Bemiddelaars beskik 

oor deskundige mag as gevolg van hul groter kennisperspektief; en 

 op morele en etiese gronde het bemiddelaars die verantwoordelikheid om 

uitkomste na te streef wat regverdig en gelyk is, veral om die belange van die 

kinders te beskerm. Irving en Benjamin (2002:36) beklemtoon dat die 

bemiddelaar nie toetree indien ouers genoegsaam sensitief is vir die beste 

belang van hul kinders nie en stel dit dat: “As parenting proposals become 

increasingly dysfunctional in relation to the children‟s best interests, the 

mediator will feel more and more willing to intervene by advocating for more 

reasonable and developmentally responsible parenting options”. ŉ Streng 

onpartydige standpunt sal dus nie die kind se beste belange verteenwoordig 

nie en sal die bemiddelaar se rol as advokaat vir die kind nie realiseer nie 

(Irving & Benjamin, 2002:35). Die vyf rolle van ŉ bemiddelaar kan dan 

verkeerd geïnterpreteer word (Irving & Benjamin, 2002:36).  

 Die kind se beste belang word as standaard beskou. Die beste belang van die 

kind word ook in Suid-Afrika in artikels 2(b), 7 en 9 van Wet 38 van 2005, 

beklemtoon. Ten einde die kind se beste belang te bevorder behoort die 

bemiddelaar volgens Irving en Benjamin (2002:35) oor kennis van die volgende 

aspekte te beskik: 

 ontwikkelingsbehoeftes asook vaardighede van die kind rakende geslag en 

ouderdom;  

 navorsing oor die impak van ouerskapstyle en van besluite deur ouers op 

kinders; 
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 kontakskedules wat in die verlede goed gewerk het;  

 'n globale assessering van die kliëntsisteem en die omstandighede 

waaronder hulle tans funksioneer; 

 die netwerk van uitgebreide familie en buite-sistemiese bindings; en 

 die moontlike onmiddellike en langtermyn gevolge vir die kinders oor 

voorstelle wat gemaak is.  

 

7.3 DIE ONTWERP VAN 'N GESINSBEMIDDELINGSPROSES EN DIE 
WERKWYSE VIR DIE UITVOERING DAARVAN OP DIE  

      WAARNEMINGSISTEEM 
 

Die fases van die proses van gesinsbemiddeling is ontleen aan die TFM model, 

maar uitgebrei en aangepas ten einde die kind in te sluit, na sy stem te luister en 

dit in ag te neem tydens besluitneming en vir oueropvoeding en ouerleiding aan 

ouers. (Vgl. 3.8). Die doelwitte van hierdie studie geniet tydens al die fases aandag 

en kan nie afsonderlik tydens 'n spesifieke fase aangespreek word nie. Die 

doelwitte is, naamlik die: 

 Vestiging van 'n mede-ouerskapsverhouding met die fokus op die 

totstandkoming van 'n werksverhouding tussen ouers, die hantering van konflik, 

uitspreek van vergifnis en verhoogde veerkragtigheid.  

 Vestiging en verstewiging van die ouer-kind-verhouding. Die fokus is op die  

kind se behoefte aan 'n hegte binding, sy ontwikkelingsbehoeftes, 

temperament, emosionele bewustheid en enige ander spesifieke behoeftes.  

Gedrag van die ouer wat die ouer-kind-verhouding kan versterk en bydra tot 'n 

hegte en geborge binding word aangespreek deur oueropvoeding en 

ouerleiding. 

 Bevordering van die kwaliteit van ouerskap waartydens ouers bewus gemaak 

word van risiko- en beskermende faktore met egskeiding deur oueropvoeding 

en ouerleiding.  

 

Die aangepaste gesinsbemiddelingsproses verloop in hierdie ondersoek volgens 

die volgende sewe fases: 

Fase 1:  Aanmelding, kontakmaking en assessering van die ouers. 
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Fase 2:  Insluiting van die kind tydens bemiddeling. 

Fase 3:  Onderhandeling. 

Fase 4:  Oordra van inligting aan die kind oor besluite rakende sorg en  

              kontakreëlings. 

Fase 5:  Samestelling van die finale ouerskapplan. 

Fase 6:  Terminering. 

Fase 7:  Opvolging. 

 

Die bogenoemde gesinsbemiddelingsproses se verloop word volgens die 

verskillende fases, doelwitte, aktiwiteite en tegnieke duidelikheidshalwe in 

tabelvorm uiteengesit. Hierdie tegnieke en aktiwiteite is nie tot 'n spesifieke fase 

beperk nie aangesien die uniekheid van elke situasie en behoeftes van 

deelnemers deurentyd in aanmerking geneem behoort te word. 

 

Die ontwerp van 'n gesinsbemiddelingsproses vind binne 'n raamwerk plaas 

bestaande uit spesifieke fases, elk met 'n doel en tegnieke wat benut kan word. 

Die prosedure-elemente behels eerstens die volledige of gedeeltelike oplossing 

van dispute met egskeiding deur bemiddeling as alternatiewe dispuutoplossende 

metode. Die tweede prosedure-element behels die insluiting van die kind tydens 

gesinsbemiddeling ten einde sy wense en sieninge te bepaal en met 

besluitneming in ag te neem. Oueropvoeding en ouerleiding aan ouers behels die 

derde prosedure-element met die doel om met egskeiding die risikofaktore te 

verminder en die beskermende faktore te verhoog. Hierdie prosedure-element kan 

onder andere ook aangewend word om die kommunikasie, konflikhantering en 

uitspreek van vergifnis as mede-ouers te fasiliteer en die ouer-kind-verhouding te 

verbeter deur positiewe interaksie voor te hou en aan te moedig. Laastens kan 

ouers deur oueropvoeding en ouerleiding gelei word om as emosionele mentor vir 

hul kind op te tree en 'n gesaghebbende ouerskapstyl te volg ten einde die 

kwaliteit van hul ouerskap te verhoog. Die laaste prosedure-element behels die 

samestelling van 'n ouerskapplan wat na afloop van die implementering van 

bogenoemde prosedure-elemente kan realiseer. Die rede is dat ouers in staat 

behoort te wees tot produktiewe onderhandelinge, die kind se wense en siening in 
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ag geneem kon word, en die ouers met kennis bemagtig is sodat hul optrede en 

die besluite wat geneem word in die beste belang van die kind sal wees. Die 

besluite wat dus in die ouerskapplan vervat word behoort die voorafgaande fases 

van 'n gesinsbemiddelingsproses asook van die toepassing van die prosedure-

elemente, te reflekteer. 

 
Kwalitatiewe waarneming van die deelnemers het as gevallestudies die primêre 

doelwit om gebeure binne 'n sosiale konteks te begryp (Schurink, 1998b:241). Die 

doelwit van die kwalitatiewe waarneming van die ouers tydens 

bemiddelingonderhoude en die insluiting van die kind deur die benutting van 

verskeie metodes is om insig te verkry in die betekenis wat die deelnemer aan die 

situasie (die egskeiding) heg. Die verloop, doelwitte en inhoud van elke fase 

tydens 'n gesinsbemiddelingsproses sal vervolgens bespreek word. 

 

7.3.1 Fase 1: Aanmelding, kontakmaking en assessering van die ouers 
 
Fase 1 strek oor een tot hoogstens twee onderhoude en kan met ouers óf 

individueel óf gesamentlik geskied. Bemiddelingsonderhoude met ouers word 

geskeduleer vir 2 ure per onderhoud. Oueropvoeding en ouerleiding vind 

deurlopend tydens al die fases plaas. 

 

Die doelwitte van fase 1 sentreer rondom die ouers oor: 

 aanmelding en kontakmaking; 

 assessering om te bepaal of hulle ontvanklik is vir bemiddeling; 

 bepaling van hul sensitiwiteit om na die stem van die kind te luister; en 

 bepaling of hulle in staat is om produktief te onderhandel. 

 

Tegnieke en aktiwiteite ten opsigte van die ouers wat gebruik kan word: 

 Stel van vrae om hul geskiktheid en ontvanklikheid vir bemiddeling as 

alternatiewe dispuutoplossende wyse te bepaal. (Vgl. 

 Eksploreer of enige risikofaktore bestaan wat bemiddeling nie moontlik maak nie 

of wat 'n evaluasie noodsaak. 

 Bepaal wat elkeen se begrip oor die kwessies in dispuut is. 
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 Bepaal wat elkeen se voorstelle oor die kwessies in dispuut is. 

 Verduidelik die gesinsbemiddelingsraamwerk (Vgl. 3.4; 7.2.1), bespreek die 

beginsels onderliggend aan die samestelling van 'n ouerskapplan en gee vir 

beide die raamwerk van 'n ouerskapplan met die onderliggende beginsels 

daarin uiteengesit. Die noodsaaklikheid van die insluiting van die kind tydens 

bemiddeling word beklemtoon en die metodes waarop die kind ingesluit kan 

word, word verduidelik. (Vgl. 4.5). Die paradigmatiese perspektief van die 

navorser, naamlik dat die beste belang van die kind deurslaggewend is, word 

gestel.  

 Ondertekening van die bemiddelingsooreenkoms (Bylaag 2). 

 Ondertekening van die toestemmingsvorm om aan die navorsing deel te neem 

(Bylaag 1). 

 Hoop word gebied dat 'n sinvolle oplossing van hul dispute moontlik is ten einde 

sowel hulself as die kind in staat te stel om positief aan te pas en te groei met 

egskeiding. 

 

Indien ouers hoë vlakke van ongekontroleerde konflik toon, swak emosionele 

kontrole in die algemeen of met betrekking tot spesifieke emosionele kwessies of 

rigiede standpunte inneem, is dit nodig om hulle in individuele onderhoude te 

betrek of te verwys vir terapie. 

 

'n Leemte van die TFM model blyk te wees dat die kind nie tydens 

gesinsbemiddeling ingesluit word nie. Die insluiting van die kind word vir 

studiedoeleindes op 'n sensitiewe en paslike wyse ondervang en ondersoek tydens 

Fase 2 met inagneming van artikels 10 en 31(1)(a) van Wet 38 van 2005. 

 

7.3.2 Fase 2: Die insluiting van die kind tydens gesinsbemiddeling 
 

Doelwitte van Fase 2 sentreer rondom die kind om: 

 sy wense en sieninge op 'n sensitiewe en paslike wyse te bepaal ten einde by 

besluitneming in ag te neem; 
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 sy spesifieke behoeftes, temperament, persoonlikheid en funksionering 

eerstehands te bepaal; 

 inligting vanaf die kind bekom op 'n toepaslike wyse aan die ouers oor te dra ten 

einde die ouer se kennis oor en insig in die kind te verhoog; 

 bewus te raak van ouers se kwaliteite en sterktes, dit aan die ouers oor te dra 

en ouers sodoende te bemagtig; en 

 ouers te verwys vir 'n evaluasie indien bewerings van seksuele misbruik, 

misbruik van gewoontevormende middels, patologie of mishandeling teen 'n 

ouer gemaak word; 

 

In aansluiting by bogenoemde doelwitte vind die insluiting van die kind praktykgerig 

plaas deur: 

 Eerstens ŉ sosio-emosionele assessering van die kind deur middel van ŉ 

onderhoud met hom en benutting van verskeie projektiewe tegnieke.  

 Tweedens ŉ vraelys deur die ouers afsonderlik voltooi word oor elke betrokke 

kind (Bylaag 3). Vrae word gestel oor verskillende temas wat die kind direk raak 

en met 'n semi-gestruktureerde onderhoud opgevolg.  

 Derdens ŉ interaksionele analise tussen die ouer en die kind jonger as drie 

jaar wat die waarneming van die interaksie tussen elke ouer en kind impliseer. 

 Vierdens die kollektiewe stem van die kind soos verkry uit navorsing omdat 

hy vanweë sy ouderdom, ontwikkelingsfase en onvoldoende taalvaardigheid, nie 

sy wense en behoeftes kan uitspreek nie.  

 

In hierdie navorsing is dus vier metodes verken om na die stem van die kind te 

luister en sy deelname te verseker. Die ouderdom van die kind sal bepaal of 'n 

sosio-emosionele assessering gepas is en of sy interaksie met elke ouer 

waargeneem moet word. Dit is volgens die navorser belangrik om daarop te let dat 

die sosio-emosionele assessering van die kind met so min moontlik inligting vooraf 

plaasvind, om die objektiwiteit van die bemiddelaar te verhoog. Ouers sal dus 

ontmoedig word om tydens Fase 1 fynere besonderhede oor 'n kind te verstrek. 

Metodes as prosedure-elemente om die kind se stem met egskeiding te hoor is 

verken en sal kortliks bespreek word. 
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7.3.2.1 Die insluiting van die kind deur middel van die sosio-emosionele     
            assessering van die kind 
 
Die sosio-emosionele assessering van die kind bestaan eerstens uit ŉ onderhoud 

met die kind en tweedens die benutting van verskeie projektiewe tegnieke. Dit is 

reeds breedvoerig in Hoofstuk 4 bespreek. Die assesseringstegnieke van Potgieter 

(1995: kursusaantekeninge) se RP Model is reeds vanaf 1995 in privaatpraktyk 

toegepas en word vir die proses van gesinsbemiddeling aangevul deur tegnieke 

van Blom (2004a en 2004b: kursusaantekeninge); Hobday en Ollier (1998) en 

Potgieter (2006; 2007:kursusaantekeninge). Die sosio-emosionele assessering van 

'n kind duur normaalweg twee ure. Die belangrikste doelwitte vir die insluiting van 

die kind is om sy temperament, selfbeeld, vrese en sterktes te bepaal asook sy 

vermoë om by veranderinge en spesifiek sy ouers se egskeiding aan te pas. Dit is 

ook van kardinale belang om die kwaliteit en aard van die kind se verhouding met 

sy ouers en ander belanghebbendes in sy lewe te bepaal. Aspekte wat die kind se 

veiligheid bedreig is ook van belang.  

 

7.3.2.1.1 Die onderhoud met die kind.  
 
Doelwitte sentreer tydens die onderhoud met die kind om inligting te bekom 
oor sy: 

 belewenis van die ouer-kind-verhouding; 

 belewenis van en kennis oor die egskeiding; 

 psigologiese dinamika; en 

 ouers se rolvervulling, met die fokus op sterktes en beperkinge. 
 
 

Tegnieke behels die stel van vrae op 'n toepaslike wyse: 

Die onderhoud verloop deurdat aangename spel en pret deur die bemiddelaar 

geïnisieer word ten einde die kind op sy gemak te stel en om rapport met die kind 

te ontwikkel (Hynan, 1998:473). Daar word taal gebruik wat deur die kind verstaan 

word (Hynan, 1998:474; Schwartz & Kaslow, 1997:132). Vrae behoort kort en 

duidelik geformuleer te word en dieselfde vrae moet ten opsigte van elke ouer 
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konsekwent gevra word (Hynan, 1998:471;473). Daar word nie-bedreigende vrae 

gestel oor byvoorbeeld die kind se gunsteling fliek, TV-program, maats of skool om 

rapport te bewerkstellig (Hobday & Ollier, 1998:124-125; Potgieter, 1995:70). 

 

Basislyn vrae kan aan die kind gestel word: (Vgl. Bienenfeld, 1980:49-50; Gentry in 

Schoffer, 2005:330; Hobday & Ollier, 1998:124-125; Hynan,1998:472; Potgieter, 

1995:70). Voorbeelde hiervan is: Wie is al die persone in jou gesin? Wat is jou 

Pa/Ma se naam? Wat doen jy en Pa/Ma saam? Wat speel jy en Pa/Ma? Wat hou jy 

die meeste van jou Pa/Ma? Wat doen Pa/Ma waarvan jy baie hou/niks hou nie? 

Hoe voel jou hart as jy by Pa/Ma is? Hoe sal jy jou Pa/Ma beskryf? As jy iets kan 

verander aan Pa/Ma, wat sal dit wees? 

 

Ander betekenisvolle vrae is byvoorbeeld: Het jy ŉ ander Ma/Pa? Indien ja, vertel 

my van hom / haar?, Waar bly hy / sy?, Wat maak dat hy / sy daar bly?, Vertel my 

van hom/haar, Waar bly hy/sy?, Wat maak dat hy/sy daar bly?, Weet jy hoekom bly 

jou Pa/Ma in aparte huise?, As jy kan raai, wat dink jy is die rede? Wie het vir jou 

gesê wat die rede is?, Dink jy daar is enige kans dat jou Pa/Ma weer bymekaar 

kan kom?, Het jy al probeer dat dit gebeur?, Wat is een van die dinge wat jy en jou 

ouers dieselfde is?, Wat dink jy gaan gebeur?, Wat wens jy kan nou gebeur? Die 

kind se toestemming moet verkry word om inligting wat hy uitgespreek het, met die 

ouers te deel (Bienenfeld, 1980:50). Hierdie standpunt is ook tydens die ondersoek 

op die gevallestudies toegepas.  

 

Die volgende projektiewe tegnieke is verken om insette van die kind te verkry oor 

sy unieke gevoelens, behoeftes, wense en ervaringe en vele ander inligting, soos 

sy temperament, bindingstyl en verhoudings binne en buite die gesin.  

 

7.3.2.1.2 Benutting van projektiewe tegnieke. Spelterapeutiese tegnieke word 

as indirekte of projektiewe tegnieke beskou wat vir die kind gebruik kan word soos 

byvoorbeeld ŉ pophuis, tekeninge, onvoltooide sinne en storievoltooiing. Die doel 

is om: 

 Die kind sy gevoelens, ervarings en emosionele belewenisse deur spel te  
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     laat projekteer (Potgieter, 2006:73); 

 Spel as metaforiese verteenwoordiging van sy lewe te benut (Blom,  

       2000:225).  

 Kinders hulself te laat uitdruk en word hulle pogings om te kommunikeer   

       gefasiliteer deur die gebruik van speelgoed. Woorde kan bykomend  

       gebruik word, maar is nie noodsaaklik vir sy boodskap om volledig te wees  

       nie (Landreth, 1991:3).  

 Hul onbewustelike gevoelens deur spel, speelgoed en materiale as simbole  

       te gebruik om hul gevoelens waarvan hulle dalk nie eers bewus is nie, uit te  

       druk (Potgieter, 2007:106). 

  'n Stelling oor homself en sy proses te maak en word sy bewustheid  

        verhoog (Oaklander, 1997:300).  

 Onvoltooide emosies te projekteer wat die kind kan help om met emosies in   

        kontak te kom wat tot emosionele uitdrukking lei (Blom, 2000:255). 

 Die kind se bewussyn in die hede te fasiliteer en hom te help om  

        selfstellings te maak (Blom, 2000:299).  

 

Projektiewe tegnieke bied dus aan hom die geleentheid om uiting aan homself en 

aan sy sieninge te gee. Hieruit is dit duidelik dat die assesseringsinligting ook 

aangewend kan word om sake vir die kind te verduidelik of te herformuleer met sy 

positiewe aanpassing ten doel. 'n Verskeidenheid tegnieke behoort benut te word 

aangesien geen enkele tegniek dit moontlik maak om ŉ kind se persoonlikheid, 

persepsies, waardes of houdings te assesseer nie. Verskillende projektiewe 

tegnieke byvoorbeeld kindertekeninge, storievertellinge of fantasieë kan moontlik 

tydens gesinsbemiddeling aangewend word om insette van die kind te bekom.  

 

KINDERTEKENINGE AS PROJEKTIEWE TEGNIEK 

 

Die kind beeld in sy tekeninge uit wat vir hom belangrik is, hoe hy dit beleef en wat 

dit aan hom doen (Potgieter, 1995:90). Dit is dus ŉ vinnige en effektiewe metode 

om by die kind se onderliggende gevoelens uit te kom. 
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Die verskillende vorme van projektiewe tekeninge sal vervolgens aandag geniet:  

Aktiwiteit 1: Kinetiese gesinstekening (Vgl. Blom, 2004a:77; Hobday & Ollier, 

1998:116; Potgieter,1995:90). 

Doelwitte van die benutting van die kinetiese gesinstekening is om: 

 insig in die gesinsfunksionering, gesinsinteraksie en tipe ouer-kind-verhouding 

te ontwikkel; en 

 insig by die ouers te ontwikkel in hul kind se belewenisse. 

Instruksies tydens die benutting van die kinetiese gesinstekening: 

 Die kind word gevra om sy gesin te teken waar hulle besig is om iets saam te 

doen.   

 Nadat die tekening voltooi is word verduidelikende vrae gestel; en 

 op polariteite gefokus deur die stel van verduidelikende vrae. ŉ Voorbeeld is: 

―Ek kan sien julle glimlag op die tekening – is dit hoe julle altyd lyk?‖ (Blom, 

2004a:77).  

 

Die volgorde waarin die persone geteken word kan ook betekenisvol wees. Indien 

ŉ kind homself uit die tekening laat kan dit reflekteer dat hy homself nie as deel 

van daardie gesin beleef nie. Indien ŉ gesinslid uitgelaat word kan dit dui op ŉ 

negatiewe belewenis by die kind jeens daardie persoon. Indien die kind die ander 

ouer ook insluit (al is die ouers reeds vervreem of geskei) kan dit dui op ŉ 

herenigingsfantasie. 

 

Aktiwiteit 2: Grafiese gesinstekening (Vgl. Blom, 2004a:75; Geldard & Geldard, 

1997:121,126; Oaklander, 1988:26-30; Potgieter, 1995:90). 

 

Doelwitte van die benutting van die grafiese gesinstekening is om: 

 te bepaal wie die kind as die mees betekenisvolle persone in sy lewe beskou, 

sy belewenis van hierdie persone en hul gerigtheid op mekaar. 
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Instruksies tydens die benutting van die grafiese gesinstekening is om aan 

die kind te vra: 

 om elke lid van sy gesin te teken, voorgestel deur ŉ sirkel, sonder oë, neus of 

mond;  

 om aan te toon na wie elke lid van die gesin die meeste kyk; 

 wat elke lid van die gesin die meeste van die tyd doen; 

 om met behulp van ŉ gevoelskaart met gesiggies (Bylaag 5) te wys hoe elke lid 

van die gesin die meeste van die tyd lyk; en 

 om aan elke persoon ŉ ander ―naam‖ te gee byvoorbeeld: "soet, stout, kwaai, 

vriendelik", ensovoorts. 

 

Indien die ouers reeds vervreem of geskei is behoort afsonderlike grafiese gesins-

tekeninge vir elke gesin gedoen word (Potgieter, 1995:90). Die volgorde waarin die 

kind die sirkels of simbole teken kan betekenisvol wees.  

 

Aktiwiteit 3: Menstekening (Vgl. Oaklander,1988:53-56; Potgieter, 1995:93-96). 

 

Doelwitte van die benutting van die menstekening is om:  

 die kind se selfkonsep asook sy houding teenoor homself te laat reflekteer; en 

 te bepaal wat die kind probeer uitbeeld. Die kind kan in die menstekening sy eie 

houdings en konflikte projekteer of idealiseer of selfs albei probeer doen.  

 

Instruksies tydens die benutting van die menstekening is om:  

 te vra dat hy ŉ mens moet teken; en  

 te eksploreer deur vrae aan die kind te stel deur middel van die volledige of 

gedeeltelike benutting van Oaklander (1988:53-56) se veertien stappe. Daar 

word aan die kind gevra om: 

 die ervaring te beskryf wat hy gehad het toe hy geteken het, en die wyse 

waarop hy die taak aangepak het, te verduidelik; 

 die tekening met die bemiddelaar te deel deur dit op sy eie manier te 

beskryf; 
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 op ŉ dieper vlak op verskillende dele van die tekening uit te brei deur die 

beskrywing van vorms, kleure en objekte; 

 te vra om die tekening te beskryf asof hy die tekening is, deur die 

woorde te gebruik: ―Ek is die prentjie – ek het rooi lyne oral op my”; 

 spesifieke aspekte in die prent te kies waarmee hy identifiseer 

byvoorbeeld: ―Wees die blou vierkant en beskryf jouself”; 

 vrae te vra om die proses aan te help soos: “Wat doen jy?” of “Wie help 

jou?”; 

 sy aandag op die verskerping van sy gewaarwording te plaas deurdat ŉ 

sekere deel van die tekening uitgelig en oorbeklemtoon word. Aan die 

kind kan byvoorbeeld gevra word: ―Waar gaan hy nou heen?” of “Wat 

gaan hy volgende doen?” Indien die kind sê dat hy nie weet nie, kan die 

bemiddelaar van ŉ suggestie gebruik maak en vir die kind vra of dit reg 

is; 

 te versoek om ŉ gesprek tussen twee dele te voer soos byvoorbeeld 

tussen die motor en die pad; 

 aan te moedig om aandag te skenk aan die kleure wat hy gebruik het. 

Vra vrae soos: “Wat beteken helder kleure vir jou?”; 

 se stemtoon, liggaamshouding, gesigsuitdrukking, asemhaling en stiltes 

doelbewus dop te hou; 

 te help om sy tekening of dele van sy tekening te besit. Vra vrae soos: 

―Het jy al ooit so gevoel?”, “Pas dit in by jou lewe?“; 

 se onvoltooidhede wat na vore kom uit die projeksie, in ag te neem en 

aan te spreek; 

 se moontlike ontbrekende dele in die prentjie te soek en aandag daaraan 

te skenk; en 

 se figuurvoorgrond as vertrekpunt te beskou. 

 

Let op die grootte van die tekening, asook die oorbeklemtoning of onder-

beklemtoning van liggaamsdele. Indien 'n kind meer as een mens teken, reflekteer 

hy sy selfkonsep op een of meer van die figure. Let op na watter persoon die kind 
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geteken het. Die kind teken homself gewoonlik omdat hy die belangrikste persoon 

in sy lewe is. Indien die kind 'n ouer of ander persoon teken, kan dit dikwels die 

belangrikste persoon in sy lewe wees, of die een aan wie hy die grootste behoefte 

het of een met wie hy in konflik is. 

 

Aktiwiteit 4: Tekening van jou huis asof jy die baas van die huis is (Potgieter, 

2007:65). 

 

Doelwitte van die tekening asof die kind die baas van die huis is, is om 

inligting te bekom oor: 

 die persone wie hy in sy primêre woning plaas, wie hy eerste benoem en ook 

wie hy buite die huis plaas;  

 moontlike trauma; en 

 ŉ moontlike herenigingsfantasie indien die kind die vervreemde of geskeide 

ouers saam in dieselfde huis plaas. 

 

Instruksies tydens die benutting van die tekening asof die kind die baas van 

die huis is, is: 

 Die bemiddelaar teken ŉ huis en sê dat die kind kan kies wie al die persone 

moet wees wat hy in sy huis sal wil laat woon indien hy die baas van die huis 

sou wees.   

 Die kind word ook gevra wie hy nie in sy huis wil toelaat nie. 

 

Aktiwiteit 5: Tekening van 'n nes (Potgieter, 2006:33; 2007:43). 

 

Doelwitte van die tekening van 'n nes is om: 

 inligting oor die kind se bindings, emosionele sekuriteit en vrese te bekom. 

 

Instruksies tydens die tekening van 'n nes is om: 

 die kind te vra om 'n nes te teken; 

 'n storie oor die tekening te maak; en 

 'n naam vir die storie te gee. 
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 Eksploreer oor die inhoud van die storie. Is daar 'n ouerlike figuur in die storie? 

 Eksploreer oor die struktuur van ondersteuning. Is daar 'n tema van sekuriteit en 

versorging? 

 

Aktiwiteit 6: Tekening van hoe jou lewe wás, hoe jou lewe nóú is, en hoe jy 
wens jou lewe kan wees in die toekoms (Vgl. Blom, 2000:255,299; 2004a:80; 
Potgieter, 2007:31). 
 
Hierdie tegniek kan ook moontlik tydens Fase 4 benut word met die oordra van 

inligting aan die kind oor besluite rakende sorg en kontak. 

 

Doelwitte van die tekening van hoe jou lewe was, hoe jou lewe nou is en hoe 
jy wens jou lewe kan wees in die toekoms is om : 
 

 die kind se bewustheid te verhoog; 

 die kind te help om met emosies in kontak te kom wat kan lei tot emosionele 

uitdrukking (Blom, 2000:255);  

 die kind se bewussyn in die hede te fasiliteer en hom in staat te stel om 

selfstellings te maak (Blom, 2000:299); 

 aan die kind 'n toekomsvisie en 'n gevoel van beheer oor die verloop van sy 

lewe te bied; en 

 insig by die kind te ontwikkel in sy gesinsituasie deur op polariteite te fokus. 

 

Instruksies tydens die tekening van hoe jou lewe was, hoe jou lewe nou is en 
hoe jy wens dit in die toekoms gaan wees is:  
 

 ŉ A-4 grootte bladsy word in drie gelyke dele verdeel. Die kind kan sy lewe in 

die verlede, hede en toekoms in elke kolom uitbeeld deur dit te teken of daaroor 

te skryf. 

 Eksploreer die kind se beskrywing van elke kolom om sy onvoltooidhede, pyn, 

wense, sieninge en sterktes te bepaal. 
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FANTASIEË, STORIEVERTELLINGE OF SPEL AS PROJEKTIEWE TEGNIEK 

 

Fantasie as deel van projektiewe tegnieke vorm deel van die kind se innerlike 

wêreld en sy normale ontwikkeling en hy projekteer hierdeur aspekte in homself op 

objekte. Dit help die kind om sin uit die wêreld buite homself te maak. 'n 

Verstandelike beeld word deur die fantasie vir die kind sigbaar gemaak (Blom, 

2000:287). Ten einde die rol as advokaat te kan vertolk moet die bemiddelaar die 

kind se innerlike ervaring ken en kan dit indirek deur projektiewe spel verkry word  

(Pruett & Johnston, 2004:104). Stories en spel wat die gesin se situasie 

simboliseer word gebruik om die kind te help verstaan en te herdefinieer wat sy 

begrip van die gesinsverhoudings is wat verander (Pruett & Johnston, 2004:105). 

 

Aktiwiteit 7: Maanreisfantasie (Vgl. Potgieter, 1995:76). 

 

Doelwitte van die maanreisfantasie is om: 

 te bepaal wie die belangrikste rol in die kind se lewe speel;   

 kwaliteite of leemtes in die ouer-kind-verhouding aan te dui; en 

 te bepaal aan wie hy die grootste behoefte beleef om tyd mee te spandeer. 

 

Instruksies tydens die maanreisfantasie is: 

 Die bemiddelaar teken ŉ vuurpyl (Bylaag 6) en verduidelik dat die kind op ŉ 

ruimtereis na die maan wat baie ver is kan gaan en dat daar slegs twee 

sitplekke in die vuurpyl is.  

 Die kind word gevra op watter sitplek hy gaan sit en daarna word gevra wie op 

die ander sitplek gaan sit.  

 Eksploreer oor die kind se motivering vir die keuse van die persoon. 

 

Aktiwiteit 8: Sinsvoltooiing (Vgl. Blom, 2004a:262; Potgieter, 1995:71; 2007:80, 

Read, 2002:108) (Bylaag 4) 
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Doelwitte van die sinsvoltooiing is om:  

 inligting rakende sy belewenis van homself, skool, gesin, ouers se verhouding 

en wense te bekom, 

 inligting te verkry oor die kind se persoonlikheidstrekke, persoonlike probleem-

areas en inligting oor konflik, 

 die kind se gevoelens, woede, houdings en behoeftes te bepaal, en 

 inligting te verkry oor die kind se emosionele ontwikkeling.  

 

Instruksies tydens die sinsvoltooiing is: 

 Die kind word gevra om die volgende neutrale sin te voltooi: "Ek hou die meeste 

van...". Die bemiddelaar bied aan die kind 'n keuse van: "... sjokolade, roomys of 

koekies". Die kind se antwoord word dan op die vorm (Bylaag 4) ingevul vir die 

kind om te sien. 

 Die kind word daarna gevra om die res van die sinne te voltooi. Om tyd te 

bespaar skryf die bemiddelaar telkens self die antwoorde in, al sou dit ŉ kind 

wees wat reeds kan skryf. Die kind se spontane reaksie word aangemoedig. 

 

Aktiwiteit 9: Wense (Blom, 2004b:kursusaantekeninge; Potgieter, 1995:76). 

 

Doelwitte van wense as fantasie is om: 

 die kind se behoeftes en onvervulde drome te bepaal en daaroor te eksploreer. 

 

Instruksies tydens die uitspreek van die kind se wense is om: 

 Vir die kind te vra wat sy grootste wens is. Indien hy vannag gaan slaap en more 

wakker word, wat sal hy wil hê moet anders in sy lewe wees? 

 Die realistiese vervulling van hierdie wens kan saam met die kind geëksploreer 

word. Hierdie tegniek kan ook moontlik tydens fase 4 benut word. 

 

Aktiwiteit 10: Wêreldkaart (Vgl. Potgieter, 1995:76).(Bylaag 10) 
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Doelwitte van die wêreldkaart is om te bepaal: 

 wie die kind binne sy wêreld plaas, in watter volgorde en ook wie hy buite sy 

wêreld plaas. Hierdie inligting kan betekenisvol wees om inligting oor ouer-kind-

verhoudings, verhoudings met broers en susters, grootouers, vriende en andere 

te verkry. 

 wie die kind vrees, woede teenoor ervaar of kontak mee wil beperk.   

 

Instruksies tydens die wêreldkaart is: 

 Die bemiddelaar teken 'n groot sirkel op ŉ papier geteken as 'n wêreldkaart.   

 Die kind word gevra om met ŉ kol aan te dui waar hy homself plaas indien die 

sirkel sy wêreld voorstel.  

 Hy word dan gevra watter persone ook in sy wêreld is.  

 Die kind word gevra na wie kyk hy die meeste van al hierdie persone. ŉ Lyn met 

ŉ pyl word dan van hom na hierdie persoon getrek.  

 ŉ Sekuriteitsheining (dwarsstrepies) word deur die bemiddelaar om die wêreld 

ingeteken en dit word aan die kind gestel dat sy wêreld beskerm word deur ŉ 

hoë heining, ŉ hoë hek wat met ŉ slot vasgemaak is en waarvan net hy die 

sleutel het. 

 Aan die kind word dan gevra of daar enige persone is wat buite die wêreld moet 

bly en wat hy nie binne sy wêreld wil toelaat nie. Dit is betekenisvol wie die kind 

hier aandui. Daar moet telkens saam met die kind geëksploreer word oor die 

redes vir die persone se uitsluiting. 

 

Aktiwiteit 11: Hartsnare (Vgl. Hobday & Ollier, 1998:35). (Bylaag 7) 

 

Doelwitte van die hartsnare is om: 

 die kind se primêre verhoudings te bepaal; en 

 te bepaal watter ander persone vir hom belangrik is. 

 

Instruksies tydens die hartsnare is om aan die kind te vra: 

 om sy naam in die middel van die hart te skryf (indien die kind al self kan skryf). 
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 wie die persone is vir wie hy die liefste is of vir hom baie belangrik is. Die naam 

of name word in die hartsnaar naaste aan die hartjie geskryf 

 Eksploreer watter ander persone, soos hulle belangrikheid afneem in die 

hartsnare, al hoe verder van die hartjie geskryf kan word.   

 Eksploreer wat die redes vir die verskillende persone se verskillende posisies is. 

 

Aktiwiteit 12: Pophuisspel (Vgl. Green, Stanley, Smith & Goldwyn, 2000:49; 

Potgieter, 1995:72-75; Stahl, 1994:70). 

 

Doelwitte van die pophuisspel is om: 

 die kind sy leefwêreld binne die gesin gedurende die pophuisspel te laat 

projekteer; 

 die kind kwaliteite van verhoudings binne die gesin asook sy persepsie van sy 

eiewaarde en rol binne die gesin te laat projekteer; 

 affeksie en responsiwiteit tussen gesinslede waar te neem; 

 bindingstyle tussen ouer en kind te bepaal; en  

 die kind geleentheid te gee om bewuste en onbewuste inligting omtrent sy gesin 

te projekteer.  

 

Instruksies tydens die pophuisspel is: 

 Voorsien aan die kind klein miniatuur poppies wat pappas, mammas, kinders, 

oupas en oumas, voorstel.   

 Die kind word versoek om sy gesin voor te stel. Indien ouers reeds vervreemd of 

geskei is kan ŉ tweede pophuis vir die kind voorsien word   

 

Aktiwiteit 13: Narratiewe tegniek (Vgl. Byrne et al, 2004:119).   

 

Doelwitte van die narratiewe tegniek is om: 

 die kind se innerlike werkmodel van binding te meet deurdat kinders vanaf drie 

tot agt jaar dit deur 'n storie, "stem", of spel met poppe projekteer; en 



 339 

 inligting te verkry oor die kind se kognitiewe stel verwagtings van die 

bindingsfigure se gedrag.  

 

Instruksies tydens die narratiewe tegniek: 

 'n Kind word speelgoedpoppies ('n gesin) gewys en die begin van 'n storie vertel 

met 'n bindingstema (byvoorbeeld van 'n kind wat seergekry het). 

 Die kind word gevra om die storie te voltooi en aangemoedig om inligting te 

verstrek oor hoe die kind en die ouerfigure voel en wat volgende sal gebeur. 

 

Aktiwiteit 14: Boodskappe (Vgl. Potgieter, 1995:76).  

 

Doelwitte van die boodskappe is om: 

 die mees betekenisvolle persone in die kind se lewe te bepaal, sy verlange na 

sekere persone of onuitgespreekte gevoelens teenoor persone. Die keuse van 

persone, volgorde daarvan en die inhoud van die boodskappe kan betekenisvol 

wees. 

 

Instruksies tydens die boodskappe is:  

 ŉ Posbus word voor die kind geplaas en aan hom gestel dat hy briefies kan pos 

aan persone vir wie hy iets wil sê.  

 Op smal strokies papier word die boodskappie geskryf, hetsy deur die kind self 

of die bemiddelaar, dit word toegevou, die persoon se naam voorop geskryf en 

vir die kind gevra om die briefie te pos.  

 

Aktiwiteit 15: Reddingstou (Vgl. Potgieter, 2007:66). (Bylaag 9a of 9b) 

 

Doelwitte van die reddingstou is om:  

 te bepaal by wie die kind veilig voel, wie hy glo hom sal kan beskerm en wie hy 

as emosioneel- of fisies, sterk, beskou. Dit is betekenisvol wie die kind kies 

asook die redes daarvoor. 
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Instruksies tydens die reddingstou is:  

 Toon aan die kind ŉ prent met ŉ kind wat soos ŉ bergklimmer met ŉ tou teen ŉ 

berg opklim (Bylaag 9a of 9b). Die geslag van die kind bepaal watter prent 

gebruik sal word. Daar word aan hom gevra wat hy dink sal gebeur indien 

niemand bo-op die berg die tou vashou nie. Daarna word gevra dat indien hy die 

een op die prent kan wees wat bergklim, wie die kind glo die tou vir hom sal 

vashou om te keer dat hy val?   

 Eksploreer die redes vir die kind se keuse.  

 

Aktiwiteit 16: Gesinsprojeksieprente en selfprojeksieprente:  

Die detail van die prente mag ingevolge kopiereg van Potgieter (1995:110-118) nie 

sonder toestemming bespreek word as assesseringstegnieke nie. Die tegnieke sal 

dus slegs oorhoofs bespreek word. 

 

Gesinsprojeksieprente: Dit bestaan uit dertien A4 grootte prente wat verskillende 

gesinsverhoudings uitbeeld. 

 

Doelwitte van die gesinsprojeksieprente is om: 

 aan die kind geleentheid te bied om te identifiseer met gesinsverhoudings en 

temas in die gesin; en 

 inligting te verkry oor die kind se persepsie van sy gesinsfunksionering en 

onvervulde behoeftes, wense, vrese en sterktes in die gesin. 

 

Instruksies tydens die gesinsprojeksieprente is: 

 Die prente word uitgepak en vir die kind gevra watter twee prente hy die meeste 

van hou. Daarna word gevra watter twee prente hy die minste van hou. 

 Die kind beskryf dan eerstens hierdie prente wat hy geselekteer het. Daarna 

word die res van die prente oor geprojekteer. Vrae om verduideliking word ten 

opsigte van elke prent gevra, byvoorbeeld: Wat dink jy doen hulle?, Wat sê hulle 

vir mekaar?, Hoe voel hulle?, Wat gebeur? 
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Selfprojeksieprente: Dit bestaan uit 26 prente waar daar op elke prent kinders 

uitgebeeld word in verskillende situasies.  

 

Doelwitte van die selfprojeksieprente is om: 

 die kind se belewenis in verskillende situasies in sy leefwêreld te bepaal; en 

 moontlike trauma te bepaal. 

 

Instruksies tydens die selfprojeksieprente is: 

 Die prente word individueel vir die kind gewys en hy word versoek om met een 

van die kinders op die prent te identifiseer. 

 Die kind word daarna gevra wat hy doen en hoe hy voel in daardie spesifieke 

situasie. 

 

Indirekte hulpmiddels soos tekeninge, sinsvoltooiing, wense, pophuis en verskeie 

ander tegnieke kan dus gebruik word. Hierdie tegnieke gebruik simboliese take om 

hipoteses te stel of begrip vir die psigologiese dinamika van die kind te bekom 

(Stahl, 1999:147). Temas wat herhaal in die tegnieke byvoorbeeld dat 'n 

moederfiguur afwesig is, is betekenisvol en kan tydens oueropvoeding en 

ouerleiding en die samestelling van 'n ouerskapplan, in ag geneem word. Inligting 

oor die kind se bindingspatrone is veral waardevol en sy belewenis daarvan kan 

deur speltegnieke waargeneem word. ―Children tend to reveal their attachment 

histories through their play and imaginative activity‖ (Holmes, 1993:111). 

 

7.3.2.2 Die insluiting van die kind deur middel van 'n vraelys wat elke ouer  
            oor die kind voltooi en opgevolg word met 'n semi-gestruktureerde     
            onderhoud  
 
Die vraelys (Bylaag 3) wat aangepas en ontwerp is vir hierdie studie bevat 'n stel 

spesifieke vrae aan die hand van sekere temas wat deur elke ouer afsonderlik 

voltooi word ten opsigte van die kind. (Vgl. Potgieter, 1995; Garon et al, 2000). 
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Doelwitte van die vraelys is om: 

 inligting van beide ouers te verkry oor die kind, sy ontwikkelingsgeskiedenis, 

verhouding tussen die kind en albei ouers, sy verhouding met ander belangrike 

persone en die portuurgroep;  

 inligting te verkry oor die kind se gedrag, sy temperamentseienskappe en 

persoonlikheidstrekke, aspekte waaroor die ouer bekommerd is, ouerlike 

kwaliteite en sterktes waaroor elke ouer beskik en die aard van ouers se mede-

ouerskapsverhouding; en 

 die ouer se insig in die kind se behoeftes te bepaal asook sy hantering van die 

kind, die kwaliteit van kontak met die kind, die ouers se ontvanklikheid vir die 

mede-ouerskap van die kind asook erkenning van die belangrikheid van die 

ander ouer in die kind se lewe. 

 

Instruksies tydens die vraelys is: 

 die vraelys eerlik te voltooi en nie te huiwer om negatiewe inligting te verstrek 

nie; 

 die versekering te gee dat die gesinsbemiddelingsproses vertroulik van aard is 

en die inligting wat ingewin word sal nie vir litigasie aangewend sal word nie; en 

 dat uitsonderings ten opsigte van vertroulikheid geld indien 'n ouer of kind se 

veiligheid bedreig word. 

 

7.3.2.3 Die insluiting van die kind deur middel van 'n interaksionele analise 

 

Die interaksionele analise bied ŉ venster vir die deskundige om die gesin waar te 

neem ten opsigte van hul patrone van reaksie, hoe die kind gelei word, wie beheer 

uitoefen, hoe gesinslede reageer op affeksie en of hulle pret kan beleef. 

Waarneming van die interaksie tussen 'n ouer en 'n kind bied potensieel ŉ ryk bron 

van inligting oor die ouer-kind-verhouding (Hynan, 2003:212). Die kind jonger as 

drie jaar funksioneer hoofsaaklik pre-verbaal en is nie kognitief in staat om te 

projekteer nie. Die interaksionele analise is dus 'n metode om die insluiting van die 

kind jonger as drie jaar tydens 'n gesinsbemiddelingsproses te verseker 

(Alexander, 2007:1; Arrendondo & Edwards, 2000:112-114; Hynan, 2003:215-218; 
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Schmidt et al. 2007:252; Stahl, 1999:63-64; Taylor & Barnett, 2005:380). Die 

interaksionele analise is dus betekenisvol as 'n indirekte instrument.  

 

Spontane ouer-kind-interaksie word waargeneem en slegs waar en wanneer nodig 

sal die bemiddelaar die aktiwiteite rig (Stahl, 1999:64). Kinders behoort in hul mees 

natuurlike omgewing waargeneem te word (Hynan, 2003:216; Schmidt et al. 

2007:247; Stahl, 1994:70). Tuisbesoeke is veral geregverdig indien kwessies oor 

die veiligheid van die kinders of ander aspekte van die huislike omgewing ter 

sprake is.  

 

Doelwitte van die interaksionele analise tussen ouer en kind is om: 

 temas te assesseer om die binding tussen ŉ ouer en ŉ kind te bepaal; 

 die gereeldheid en aard van kontak tussen ouer en kind as ŉ indeks van 

gemaklikheid te bepaal; 

 die kind se gedrag waar te neem wat daarop dui dat hy ondersteuning en leiding 

by die ouer benodig; 

 die vermoë van die ouer te bepaal om die kind effektief besig te hou en op 'n 

toepaslike wyse te reageer op sy uitgesproke behoeftes; 

 tekens van ongemak by die kind waar te neem indien daar verwydering van die 

ouer plaasvind; 

 die ouer se reaksie op tekens van die kind van honger, dors of toiletbehoeftes 

waar te neem; 

 die kind se bereidheid om sy omgewing te eksploreer terwyl die ouer in 

dieselfde vertrek is waar te neem; 

 inligting te bekom oor die ouer-kind-verhouding; 

 inligting te bekom oor die kind se behoeftes, sterktes en vaardighede, die 

hoeveelheid stres tussen hom en die ouer en laasgenoemde se psigologiese 

aanpassing; 

 waar te neem of die ouer in staat is om die kind te volg in die spel, hoe hy op die 

kind se angs reageer en of die ouer sy persoonlike angstigheid kan beheer; 

 die vlak van meelewing tussen die kind en ouer waar te neem en of die ouer in 

staat is om die kind empaties te begryp. 
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 te bepaal of die kind vir die ouer ―nee‖ kan sê en voorstelle of ontoepaslike 

ouerlike invloede kan teëstaan; 

 waar te neem hoe dié ouer reageer wanneer die kind na die ander ouer verwys; 

 die kind se afhanklikheid of onafhanklikheid in die teenwoordigheid van elke 

ouer waar te neem en of die ouers ouderdomstoepaslike onafhanklikheid 

aanmoedig; 

 dimensies van wedersydse konneksie by die jong kind waar te neem wat geleë 

is in die gereeldheid en kwaliteit van oogkontak, gereeldheid van liefdevolle 

aanraking of troos, spontane antisipasie van die kind se behoeftes en  

begeertes, empatiese reaksie op die kind se behoefte aan aandag, spontane 

wedersydse glimlag, bilaterale inisiasie van liefdevolle interaksies, begrip vir die  

kind se unieke temperament, liefdevolle spraak of ―cooing‖, om vir die kind te 

sing, te lees of met die kind te speel (Arredondo & Edwards, 2000:112-114). By 

ouer kinders sluit dimensies van wedersydse konneksie byvoorbeeld in: die 

erkenning van die kind as ŉ unieke individu, erkenning van sy spesifieke 

ontwikkelingsbehoeftes, waardering vir wie hy is, poging om sy wêreld te 

verstaan vanuit sy perspektief, hom te leer en op te voed, om van die versorger 

te leer; leiding en ondersteuning van die versorger te soek, positiewe ervarings 

te deel, en ŉ verhouding met hom waar die kind ŉ mate van kontrole het, terwyl 

limiete en grense steeds gestel word; 

 die ouer te begelei om sy kind se nie-verbale leidrade om binding te 

bewerkstellig, raak te sien (Alexander, 2007:5); 

 addisionele inligting te verkry oor die tipe emosie wat in die verhouding 

uitgebeeld word, hoe gedrag beheer en konflik bestuur word (Hynan, 2003:217); 

 die baba of jong kind se versorging deur die ouer, eerstehands waar te neem 

(Hynan, 2003:220); en 

 te fokus op positiewe ouerlike gedrag wat in gesonde ouer-kind-verhoudings 

aanwesig behoort te wees soos ouers wat die kind leer en positief versterk en 

waar wedersydse interaksie bestaan asook die gebruik van ouderdoms-

toepaslike taal deur die ouer (Hynan, 2003:218). 
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Instruksies tydens die interaksionele interaksie tussen die ouer en kind is 

om: 

 die ouer en kind se spontane interaksie waar te neem sonder enige instruksie; 

of; 

 die ouers te versoek om spontaan met hul kind te speel deur byvoorbeeld vrye 

spel, die opruim van speelgoed, blaas van borrels, die kind te leer met ŉ 

progressiewe moeilikheidsgraad en die ouer te versoek om die vertrek vir 'n 

minuut te verlaat en weer met die kind te herenig. Hierdie take vir die ouer-kind 

interaksie is ontwikkel om die mees kritieke terreine van versorgingsvaardighede 

te toets insluitende emosionele beskikbaarheid, versorging, beskerming, reaksie 

op ongemak of pyn, om te leer, speel, stel van grense en instrumentele 

versorging (Schmidt et al. 2007:252). 

 

7.3.2.4 Die insluiting van die kind deur middel van die kollektiewe stem van  
            die kind 
 
Die kollektiewe stem van die kind is die eksplisiete stem van groepe kinders oor 

egskeidingsverwante sake ten doel om die optimale aanpassing van die kind te 

bevorder en skadelike gedrag te vermy (Warshak, 2003:370). "The collective voice 

of children can help decision makers understand what children might say with the 

hindsight of maturity and in the absence of parental pressure, loyalty conflicts, 

inhibitions, and limitations in perspective and articulation" (Warshak, 2003:378). 

Vanuit bestaande navorsingsgegewens bestaan daar volgens Warshak (2003:377-

378) vier voordele indien die kind se stem saam met die van sy portuurgroep 

tydens bemiddeling in ag geneem word: 

 Die kollektiewe stem van die kind voorkom 'n situasie waar hy deur sy ouer 

misbruik word om as ŉ mondstuk vir hom te dien. Indien ŉ kind heeltemal ŉ 

ander standpunt as sy portuurgroep uitspreek, moet versigtigheid aan die dag 

gelê word omdat hy moontlik gemanipuleer word deur ŉ ouer of dit kan 

sprekend wees van sy wanaangepaste reaksies. 

 Die ondervinding van praktisyns en navorsingsresultate kan benut word in 

besluitneming waar die kind te jonk is om ŉ mening te vorm of 'n mening uit te 

spreek, of waar hy angstig reageer in sy gesin se teenwoordigheid. 
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 Daar behoort kennis geneem te word van huidig belangrike aspekte wat die kind 

onnodig ag om uit te spreek óf nie mee gemaklik is om oor te praat nie. 

 Navorsingsgegewens kan die besluitnemers behulpsaam wees om die impak 

van besluite te antisipeer aangesien ŉ kind se bydrae slegs die huidige situasie 

reflekteer.  

 

Dit vereis dus dat die bemiddelaar oor kennis moet beskik van die mees resente 

navorsing. Die kollektiewe stem van die kind kan deur oueropvoeding en 

ouerleiding aan ouers voorgehou word ten einde hulle in staat te stel om ingeligte 

besluite te neem oor belangrike kwessies soos byvoorbeeld oornagkontak, 

gesamentlike sorg en die rol van die vader. (Vgl.4.5.4) 

 

Samevattend blyk dit dat die kollektiewe stem van die kind tydens die proses van 

gesinsbemiddeling waardevol geag behoort te word omrede die kind se houding 

oor verskeie aspekte van egskeiding bekom kan word ten einde sy beste belang te 

bevorder. Om hierdie rede behoort die bemiddelaar oor kennis te beskik van 

kinderontwikkeling, sy ontwikkelingsbehoeftes en die effek van verskillende sorg- 

en kontakreëlings op die kind om dit aan die ouers te kan verduidelik en te 

interpreteer. Dit sal ook belangrik wees dat die bemiddelaar kennis moet dra van 

die kind se "normale" behoeftes en vaardighede wat met sy ontwikkelingsfase en 

temperament verband hou. Met die kollektiewe stem van die kind kan sy wense in 

ag geneem word sonder dat hy persoonlik betrek word en beperkings aanwesig is 

vanweë sy ouderdom, soos die van ŉ baba of baie jong kind wie se perspektief 

nog nie uitgespreek of geprojekteer kan word nie en dus nog nie verbaal kan 

artikuleer nie. So word seker gemaak dat die ouers weet wat die kind se behoeftes, 

wense en gevoelens is en dit nie verlore raak in hulle stryd om mag nie (Schwartz 

& Kaslow, 1997:733). 

 

7.3.2.5 Gesamentlike of individuele onderhoud met die ouers 

 

Inligting verkry vanaf die kind in die sosio-emosionele assessering, die 

interaksionele analise, die vraelyste deur die ouers voltooi, opgevolg met 'n semi-
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gestruktureerde onderhoud en die kollektiewe stem van die kind. Oueropvoeding 

en ouerleiding gebaseer op hierdie inligting kan deurlopend tydens al die fases van 

'n gesinsbemiddelingsproses voorsien word. 

 

Die doelwitte van die terugvoer aan die ouers oor inligting ingewin is om: 

 kindgefokusde besluite te neem deur onder andere die uniekheid van elke kind 

in ag te neem; 

 die ouers deur oueropvoeding en ouerleiding met kennis te bemagtig oor: 

 die impak van egskeiding op die kind en kennis oor sy ontwikkelingstake en 

ontwikkelingsbehoeftes aan die ouers oor te dra met die fokus op Erikson se 

psigososiale teorie, Piaget se teorie van kognitiewe ontwikkeling en van die 

emosionele bewussynsvlakke. (Vgl. 5.3);  

 risiko en beskermende faktore wat die kind se aanpassing kan beïnvloed van 

kennis te neem. Dit sluit individuele faktore in byvoorbeeld die kind se 

ouderdom, geslag, temperament en persoonlikheid, veerkragtigheid en die 

voorbereiding van die kind op die ouers se egskeiding. (Vgl. 5.5.1); 

 familiefaktore wat 'n invloed op die kind se aanpassing het is byvoorbeeld die 

ouers se emosionele welstand, hul finansiële status, ouerlike konflik en die 

ouer-kind-verhoudings;   

 ouerskapstyle ten opsigte van emosionaliteit, kontrole en responsiwiteit en die 

bevordering van positiewe ouer-kind-interaksie en ouer-kind bindings. (Vgl. 

5.5.2); 

 familiefaktore wat 'n rol kan speel is byvoorbeeld die kwaliteit van ouerskap, 

die vader se rol, die verhouding met broers en susters, hertrou van ouers en 

hervestiging van 'n ouer; 

 faktore buite die gesin wat 'n rol kan speel is byvoorbeeld die portuurgroep, 

skole, regsintervensies, terapeutiese intervensie en die uitgebreide familie; 

 disfunksionele emosionele en gedragsindikatore by die kind byvoorbeeld die 

hiper-volwasse- of oorbelaste kind, psigologiese splitsing, geïnternaliseerde 

en geëksternaliseerde gedrag by die kind en die vorming van koalisies. (Vgl. 

5.5). 
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Deur die bewusmaking van bogenoemde kan die wyse waarop ŉ ouer ouerskap 

beoefen aangespreek en gewysig word, 'n hegte binding tussen ouer en kind kan 

bevorder word en die kwaliteit van ouerskap kan aangespreek word. Ouers 

behoort dus doelbewus risikofaktore te verminder en aan te spreek en 

beskermende faktore te bevorder. In hierdie studie word gefokus op die ouer se 

vermoë en bereidheid om die kind se ontwikkelings- en ander behoeftes te vervul. 

Dit vind ook ten opsigte van die ouers plaas, soos reeds na verwys is, binne die 

sisteemteorie as metateorie en die bindingsteorie as teoretiese benadering 

aangesien die ouers deur middel van bewusmaking en ouerleiding hul ouerlike 

vaardighede kan verbeter. Dit mag daarom nodig wees om die ouers se eie 

bindingstyl te bepaal ten einde die redes te verstaan vir die ouer se gedrag wat 

weer op sy beurt die kind se gehegtheid of tipe binding met die ouer beїnvloed. Die 

fokus is dus op die kind se behoeftes, maar ook op die sterktes, kwaliteite en  

groei-areas van die ouers. Ten einde maksimaal aan die kind se behoeftes te 

voldoen, behoort ouers bewus wees van hul sterktes en groei-areas wat teoreties 

gegrond is op beide die sterkteperspektief en die gestaltperspektief as 

metodologiese vertrekpunt.   

 

7.3.3 Fase 3: Onderhandeling en vestiging van 'n mede-ouerskapsverhouding  

Fase 3 handel oor onderhandeling en besluitneming oor opsies. Gelyke deelname 

en kommunikasie word beklemtoon asook samewerking ten einde finale besluite 

oor die opsies te bereik (Ballou, 1995:157-159; Irving & Benjamin, 2002:40). 

Doel van Fase 3 is om: 

 die aard van ouers se huidige verhouding te verstaan en watter veranderinge 

nodig is ten einde hulle in staat te stel om produktief te onderhandel;  

 konflik tussen ouers te minimaliseer, samewerking en ooreenkomste tussen 

hulle aan te moedig en ook aan hulle die gereedskap te voorsien om in die 

toekoms mede-ouerskap te beoefen; en 

 kwessies te klarifiseer; kwessies in dispuut te onderhandel en moontlik 'n 

gedeeltelike of volledige ooreenkoms te bereik. 
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Ten einde hierin te slaag word spesifieke doelwitte nagestreef en kortliks bespreek. 

 

Doelwitte van Fase 3 is om: 

 'n werksverhouding tussen ouers te vestig met konstruktiewe kommunikasie; 

 konflik konstruktief te hanteer; 

 vergifnis uit te spreek; en 

 veerkragtigheid te bevorder. 

 

Tegnieke en vaardighede om tydens fase 3 produktief te onderhandel en 'n 
mede-ouerskapsverhouding te vestig is: 
 
Die benutting van die vyf bemiddelaarsrolle. Hierdie vaardighede toon wel 

ooreenkomste met terapie, maar die verskil is geleë in die toepassing daarvan 

volgens Irving en Benjamin (2002:38-39): 

 As deskundige om inligting te voorsien en die ouer se kennis te verbeter oor 

die impak van egskeiding op die volwassenes en kinders. Die normalisering van 

ouers se emosionele wipplank-ryery en die belewenis van verskeie negatiewe 

emosies wat algemeen tydens egskeiding voorkom te hanteer.  

 As opvoedkundige kan die bemiddelaar vaardighede vir die ouers leer wat 

inmeng met produktiewe onderhandelings soos vaardighede oor duidelike 

kommunikasie en kennis om die ouer-kind verhouding te verstewig en die 

kwaliteit van ouerskap te bevorder. 

 As fasiliteerder om die ouer behulpsaam te wees om die mede-ouer beter te 

verstaan deur die klarifisering van stellings, voorstelle op te som of 

moontlikhede vir ooreenkomste voor te stel.  

 As terapeut kan die bemiddelaar toetree om disfunksionele patrone te blokkeer 

soos negatiewe konflik. Hierdie intervensies waarvan sommige eenvoudig en 

andere kompleks is, kan die kans vergroot dat produktiewe onderhandelings 

plaasvind.  

 As advokaat mag die bemiddelaar stereotipe sieninge uitdaag. 

 

Gesinsbemiddelingsvaardighede. Die bemiddelaar moet oor praktiese 

vaardighede beskik om geloofwaardig en professioneel te kan optree, deur ouers 
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vertrou te kan word en hulle te begelei om ŉ ooreenkoms te bereik (Irving & 

Benjamin, 2002:47). Bemiddelingsvaardighede wat bemeester moet word as 

bepaalde praktykgerigte bevoegdhede tydens gesinsbemiddeling word in die 

navorsing gevind van Irving en Benjamin (2002:47-70). (Vgl. 3.9.)  

 

Hierdie vaardighede en tegnieke word aangewend om onderhandeling tussen 

ouers moontlik te maak en sal nie afsonderlik bespreek word nie vanweë die 

aanname dat slegs opgeleide persone hierdie gesinsbemiddelingsproses sal volg 

en implementeer. Die tegnieke is breedvoerig bespreek in hoofstuk 3 (Vgl. 3.9.) 

Die vaardighede van die bemiddelaar as deskundige en opvoeder geniet veral 

aandag tydens die beoefening van beheer, omdat dit noodsaaklik is om aan ouers 

verbeterde kommunikasie en wyses van konflikhantering te bied en is die rol van 

die bemiddelaar as advokaat belangrik. In Suid-Afrika stel Artikel 18 van Wet 38 

van 2005 dit by implikasie dat ouers mede-ouerskap beoefen en gedeeltelik of ten 

volle medeverantwoordelik is vir die sorg van en kontak met hul kind. Hierdie 

uitgangspunt geld ook met egskeiding.  

 

7.3.3.1 Vestiging van 'n werksverhouding met konstruktiewe kommunikasie:  

 

Volgens 'n studie deur Trinder et al. (2006:99) is gevind dat dit onvoldoende is om 

kontak tussen ouers met egskeiding te bewerkstellig sonder dat hul kommunikasie 

en konflikhantering aangespreek word.  

 
 
Doelwitte wat nagestreef word en die tegnieke om te benut tydens die 
vestiging van 'n werksverhouding met konstruktiewe kommunikasie: 
 

 ouers te help om die destruktiewe karakter van hul huidige verhouding te 

verstaan en leiding te gee oor die vestiging van 'n werksverhouding (Irving & 

Benjamin, 2002:111); 

 vir ouers die nodige vaardighede aan te leer om mede-ouerskap te beoefen 

(Grych & Fincham, 1999:113; Taylor, 2005a:158-159); 
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 ouers te ondersteun om saam die opvoeding van die kind te behartig, ongeag 

hoe hulle oor mekaar voel (Stahl, 1994:28);  

 ouers te ondersteun om hul verhouding te herdefinieer en mekaar te sien as 

besigheidsvennote met die gemeenskaplike doel om hul kinders se versorging, 

opvoeding en welstand optimaal te bevorder (Pedro-Carroll, 2001:283);   

 ouers te ondersteun om hul eertydse verhouding aan te pas en aan te beweeg 

na 'n besigheidstipe verhouding, gekenmerk deur minder intensiteit en 

betrokkenheid en moet die emosionele aspekte wat tot misverstande en 

argumente lei moet uitgeskakel word (Emery, 1999:96; Irving & Benjamin, 

2002:110-112; Taylor, 2005a:159; Stahl, 1994:29);  

 ouers te begelei om hul huweliksrol van hul ouerskapsrol te skei (Ahrons, 

1981:415; Emery, 1999:102). Hierdie proses word deur Ahrons (1981:415) as 

die kern van die gesin se herorganisasie en herdefinisie beskryf;  

 koördinasie tussen ouerhuise rakende dissipline en reëls te bewerkstellig 

(Gould, 1998:261);   

 samewerking (Grych & Fincham, 1999:99; Wallerstein,1991:451) en effektiewe 

kommunikasie tussen ouers aan te moedig en gesinsverhoudings te 

herdefinieer (Taylor, 2005a:157); 

 die mite dat die moeder die beste versorger vir 'n kind is en wat vasgelê is in 

haar bewuste en onderbewuste aan te spreek deur te eksploreer wat die redes 

vir haar houding is om kinders se kontak met liefdevolle en sorgsame vaders te 

wil beperk, wat kan lei tot beter begrip van kinders se behoeftes, en hoe dit 

verskil van die volwassenes se behoeftes (Markham et al. 2007:376; Kelly, 

2006:42). Hieruit blyk dit dat indien geen rede tot die teendeel bestaan nie, 

moeders oortuig behoort te word dat 'n samewerkende mede-ouerskaps-

verhouding met die vaders, tot sowel hul eie voordeel as die van hul kinders 

behoort te wees en dit nie hul identiteit as 'n goeie moeder behoort te bedreig 

nie. Kognitiewe herstrukturering behoort dus plaas te vind. Die emosionele 

komponent wat egskeiding vir sowel die kind as die ouer inhou, behoort dus nie 

geïgnoreer word nie. 
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Ouers is volgens Irving en Benjamin (2002:120) gereed om te onderhandel indien 

hulle: 

 bewuste kontrole het oor die tipe en intensiteit van hul gevoelens; 

 in staat is om 'n logiese voorstel te maak; 

 duidelik en effektief kan kommunikeer; 

 responsief teenoor die ander ouer kan wees, respekvol kan praat, oogkontak 

kan maak, beurte neem om te praat, die ander ouer se standpunt in ag neem en 

kan aandui dat hy die ander ouer gehoor het; 

 'n mate van bereidheid toon om kwessies in dispuut te akkommodeer deur 

buigsaamheid te toon en 'n bereidheid om toegewings te maak of ten minste 

alternatiewe perspektiewe of oplossings te oorweeg; en 

 responsief is teenoor die bemiddelaar. 

 

Die vestiging van 'n werksverhouding blyk noodsaaklik te wees asook die tweede 

doelwit van fase 3, naamlik die hantering van konflik in die mede-

ouerskapsverhouding. 

 

7.3.3.2 Konstruktiewe hantering van konflik 

 

Die gesin is ŉ sisteem waar konflik onvermydelik is (Irving & Benjamin, 2002:x). 

Konflik veroorsaak 'n krisis vir ouers en daarom verwag hulle van die bemiddelaar 

om hul krisis te oorkom (Bush & Pope, 2004:54). Alle konflik lei tot relatiewe 

swakheid in die mens en ŉ geneigdheid tot selfgesentreerdheid (Bush & Pope, 

2004:56).  

 

Doelwitte wat nagestreef word om die konstruktiewe hantering van konflik te 
bewerkstellig is om:  
 

 ouers te lei om verskille op 'n konstruktiewe wyse te hanteer sodat 'n werkbare 

oplossing vir 'n gesamentlike probleem gevind word wat regverdig is (Irving & 

Benjamin, 2002:111-112). Die afwesigheid van konflik op sigself beskerm nie 

kinders nie (Wallerstein, 1991a:451);    
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 ouers te begelei om 'n sisteem vir kommunikasie, probleemoplossing en 

besluitneming te implementeer (Stahl, 1999:94; Gould, 1998:13); 

 destruktiewe konflik te vermy waar openlike rusies in die teenwoordigheid van 

die kinders voorkom, die kinders oor die ander ouer se lewenstyl uitgevra word 

en pogings aangewend word tot koalisievorming, verbale aanvalle, erge rusies 

voor die kinders, persoonlike afkraking, verbale dreigemente en fisiese geweld 

(Irving & Benjamin, 2002:113); 

 die negatiewe kringloop wat deur konflik veroorsaak word, te eindig (Bush & 

Pope, 2004:57); en 

 elke ouer se bevoegdheid en outonomie te verhoog sonder om voordeel uit die 

ander ouer te trek sodat ouers trots kan voel oor hoe hulle die egskeiding as 

lewenskrisis hanteer het. Dit is nie voldoende om slegs oplossings te vind of 

belange te beskerm nie – die krisis is om die interaksie te verander (Bush & 

Pope, 2004:55). 

 

Tegnieke en aktiwiteite om die konstruktiewe hantering van konflik te 
bewerkstellig: 
 

 Leer vir gesinslede effektiewe kommunikasie aan in stede van benutting van 

aggressie as ŉ kragtige manier om doelwitte te bereik (Olson et al. 2005:318). 

 Die aanvalstegniek in konflikhantering het ŉ negatiewe impak op die mede-

ouerskapsverhouding ( Baum & Shnit, 2005:56). 

 Maak ouers bewus daarvan dat mans en vroue se persepsies van verhoudings 

verskil (Ahrons, 1981:425)  

 Gee opleiding oor probleemoplossing om gesinne in groter harmonie te laat 

funksioneer, nie net om huidige probleme op te los nie, maar ook hul vermoë te 

verbeter om toekomstige probleme te kan oplos (Hepworth et al. 2002:400).  

 Onderbreek disfunksionele patrone in kommunikasie, herdefinieer negatiewe en 

blamerende boodskappe en gee uitdrukking aan gevoelens of behoeftes 

(Hepworth et al. 2002:403).  

 Moedig gesamentlike interaksie aan deur konstruktiewe patrone te erken, 

betrokkenes te lei om hul behoeftes uit te spreek en nuwe luistervaardighede te 

leer. 
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 Leer ouers om spesifiek te wees, nie te veralgemeen nie, op die hede te fokus 

eerder as die verlede, alternatiewe te oorweeg, op een probleem op 'n slag te 

fokus, aandagtig te luister en te poog om die probleem op 'n positiewe en 

konstruktiewe manier op te los (Hepworth et al. 2002:407-409). 

 Verander die destruktiewe patroon van interaksie, verminder intense konflik oor 

'n spesifieke kwessie en vermy 'n impasse omrede dit produktiewe 

onderhandelinge blokkeer (Irving & Benjamin, 2002:113).  

 Moenie oor huweliksprobleme praat in bemiddeling nie. Dit is onproduktief en 

behoort nie toegelaat te word nie.  

 Moedig ouers aan om op die kinders te fokus en op klein take soos die reël van 

ŉ naweek of reëlings vir die vakansie. Ouers kan ook aanvanklik ŉ tydelike plan 

uitwerk, dit evalueer en dan op ŉ langtermynplan besluit. Die doel is om ouers 

aan te moedig om ŉ taak te voltooi wat hul vermoë om saam te stem, reflekteer 

(Baker-Jackson et al. 1984:26). 

 Konflik kan aangespreek word deur herformulering soos om ouers se siening 

oor hul kinders te verander van "myne" na "ons s'n" en na ouerskap as 'n 

gedeelde verantwoordelikheid. Hierdie herformulering bekragtig elke ouer se 

bevoegdheid en ingesteldheid om verantwoordelike en ondersteunende sorg 

aan die kind te gee, al sou hul ouerskapstyle verskil. 'n Ander vorm van 

herformulering is om die voorheen onbetrokke ouer die vaardighede te leer om 

kwaliteit ouerskap te beoefen al sou dit ook tyd neem om te leer om dit goed te 

doen (Irving & Benjamin, 2002:113-119).  

 Kognitiewe herstrukturering behels die bepaling van irrasionele sieninge, 

foutiewe verwagtings en foutiewe oorsaaklikhede rakende die egskeiding as ŉ 

gebeurtenis, die gewese egmaat en die egskeidingsproses (Nelson et al. 1993: 

28-29). Hierdie foutiewe kognisies is grootliks verantwoordelik vir ekstreme 

negatiewe emosies, lae selfbeeld, interpersoonlike probleme en geïnhibeerde 

doelbereiking. Indien hierdie foutiewe kognisies geïdentifiseer is word dit 

geteiken vir verandering (Nelson et al. 1993:28-29). 

 Wys die ouer op sy irrasionele sieninge en hoe dit hom benadeel en begelei 

hom om te her-verbaliseer en die idees te herformuleer in ŉ meer logiese wyse 

(Brammer et al. 1993:189-190). 
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 Stimuleer die narratiewe van veerkragtigheid en krag. Erken die persoon se 

sterktes, en herskryf ŉ beter ―teks‖. Voorsien ŉ woordeskat van sterktes en 

reflekteer die positiewe van 'n persoon se vermoëns en suksesse en ander 

positiewe aspekte in die omgewing (Saleebey, 2002:90-91). 

 Ouers word versoek om 'n kwessie in dispuut te bespreek. Die bemiddelaar kry 

sodoende geleentheid om die interaksie waar te neem, areas van disfunksie te 

bepaal en op 'n intervensie te besluit ten einde destruktiewe wyses en 

oneffektiewe metodes vir konflikoplossing aan te spreek met die oog op 

verandering. Ouers se bewustheid oor hul hantering van konflik word verhoog 

deurdat die bemiddelaar hulle laat fokus op die destruktiewe elemente in hul 

hantering van konflik (Irving & Benjamin, 2002:113-119). Die verhoging van 

bewustheid is dus noodsaaklik. 

 Mikro-analise is gerig op insig ontwikkeling waar die bemiddelaar deur middel 

van waarneming bewus sal raak van ouers se patroon van konflikhantering, 'n 

interpretasie aanbied en daarna gesamentlik bespreek. Die doel hiermee is om 

misverstande uit die weg te ruim wat hul oorsprong in ouers se wanpersepsie 

oor die ander se gedrag en bedoeling het (Irving & Benjamin, 2002:113-119).  

 Verhoog bewustheid deur ―ek‖- woorde te gebruik, vrae in opinies te verander 

en verantwoordelikheid vir besluite te neem. In stede van ―ek kan nie‖, laat die 

ouer sê: ―ek wil nie‖ (Hansen et al. 1994:117-118). Bewustheid as 

metodologiese vertrekpunt van die gestaltperspektief word beklemtoon. 

 Ouers kry elk 'n geleentheid om 'n mening uit te spreek oor 'n kwessie in dispuut 

en voorstelle te maak vir die oplossing daarvan terwyl die ander ouer luister.  

Laasgenoemde maak dan 'n samevatting van wat gehoor is (Irving & Benjamin, 

2002:113-119).  

 Opvoeding oor die vermoëns en veerkragtige aspekte van die self wat verbind 

word met die persoon se doelwitte, wense en visie. Hierdie aktiwiteite en 

besluitneming lei tot verandering in denke, gevoel en verhoudings wat meer 

kongruent is met die persoon se doel en sterktes (Saleebey, 2002:90-91).  

 Die sterkteperspektief bied aan ouers die geleentheid om hulself, mekaar en hul 

kinders vanuit 'n ander perspektief te sien, byvoorbeeld om te fokus op die kind 

se sterktes en positiewe eienskappe en om sy behoeftes beter te verstaan ; 
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 Emosionele skaking of emotional highjacking vind plaas indien 'n persoon bloot 

op die ervaring van emosie reageer sonder dat enige rasionele denke daaroor 

bestaan en lei dit tot ondeurdagte aksies volgens Jensen en Freedman (in Blom, 

2000:77). Dit duur ongeveer ses sekondes vir die kortikale brein om 'n 

bewustelike weldeurdagte respons te skep en word ouers begelei om ten minste 

ses sekondes te wag voordat hulle reageer.  

 Rolomruiling as 'n tegniek waar ouers beurte maak om die rol van die ander te 

vertolk en dieselfde "praat en luister"- patroon volg, kan ook benut word. 

 Die trauma moet aangespreek word. Tydens bemiddeling is trauma 

problematies omrede die fiksasie deur een of beide ouers op die traumatiese 

ervaring die moontlikheid van 'n impasse dramaties verhoog en blyk alle besluite 

en optrede blyk teruggevoer te kan word na die trauma (Irving & Benjamin, 

2002:118). Die pyn moet benoem, erken, herbeleef en in perspektief in ŉ 

persoon se lewe geplaas word (Saleebey, 2002:90-91). Katarsis, om te rou, die 

uitdrukking van woede en angs asook herkonstruksie is belangrik. Die 

bemiddelaar moet reflekteer dat hy begrip het vir die huidige pyn asook dié in 

die verlede, maar die fokus is op die hier-en-nou en op die toekoms (Baker-

Jackson et al. 1984:26). Hierdie is in ooreenstemming met die gestaltperspektief 

se fokus op die hier-en-nou. Indien nodig word een of albei ouers afsonderlik in 

individuele onderhoude betrek sodat die bemiddelaar bewus kan raak van 

onderliggende emosionele kwessies en vrese wat ŉ ouer nie in die gesamentlike 

onderhoud wil bespreek nie.  

 

Vir gesinsbemiddeling is Bush en Pope (2004:58) se model vir konflikhantering 

aangepas deur eerstens die byvoeging van oueropvoeding en ouerleiding en 

tweedens die insluiting van die kind. Dit word diagrammaties in Figuur 7.1 

voorgestel. 
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                     Positief 
 

     Konstruktief 
 
                               Kontak 
     Bemagtigend 
 

       Erkenning                                     
    Swak                 Sterk 

            Oueropvoeding en  
            ouerleiding                

 
        Selfgesentreerd                Insluiting van die kind                   Responsief 
  

 
       

Negatief           
       
Destruktief 
 
Vervreemding 
 
 
 
 
FIGUUR 7.1  AANGEPASTE VOORSTELLING VIR KONFLIKHANTERING          
                     TYDENS GESINSBEMIDDELING  
BRON: Bush en Pope, 2004:58 

 

Uit Figuur 7.1 blyk dit dat die afwaartse spiraal van konflik lei tot verdere konflik 

aangesien die ouer vanweë konflik swakker voel en dan in reaksie daarop vyandig 

raak, waarop die ander ouer met groter vyandigheid sal reageer (Bush & Pope, 

2004:57). Hoe sterker die ouer voel, hoe ontvankliker is hy teenoor die ander ouer. 

Hierdie openheid laat die ander ouer sterker voel en op sy beurt 'n groter openheid 

openbaar. Daar is ŉ sikliese beweging tussen sterkte en responsiwiteit. Ouers kan 

beleef dat hul lewens voortgaan en hulle nie vassteek by die konflik en die 

demoralisering daarvan nie. Ouers word gelei om woede en teleurstelling uit te 

spreek en integrasie en samehang te beleef, met die doel om die skadelike 

kringloop van konflik te breek en te vervang met positiewe ervarings. So word ŉ 

gesonde mutasie gevorm en is gesinsbemiddeling ŉ voorkomende maatreël vir 

Bemiddelaar se vyf rolle as 
advokaat, fasiliteerder, 
opvoedkundige, terapeut en 
deskundige word aangewend 
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disfunksionele persone en disfunksionele gesinne. Die bemagtiging van en 

erkenning aan ouers blyk dus noodsaaklik vir konflikhantering te wees.   

 

Tydens 'n gesinsbemiddelingsproses kan ouers se sterkte en responsiwiteit 

verhoog word deur oueropvoeding en ouerleiding en die insluiting van die kind. 

Kennis kan moontlik hul ouerlike gedrag en hul insig in die kind se gedrag, 

behoeftes en sy temperament verbeter. Die vyf bemiddelaarsrolle waarna reeds 

verwys is, kan deur die benutting daarvan waarde toevoeg. 

 

Buiten vir die vestiging van 'n werksverhouding en die konstruktiewe hantering van 

konflik sal die waarde van vergifnis vir die mede-ouerskapsverhouding, aandag 

geniet. 

 

7.3.3.3 Vergifnis in die mede-ouerskapsverhouding 

 

Vergifnis word as van die uiterste belang beskou vir die mede-

ouerskapsverhouding (Bonach, 2005:95; Bonach & Sales, 2002:28;30). Vergifnis 

bestaan uit affektiewe, gedrags- en kognitiewe komponente (Bonach & Sales, 

2002:33). Min kennis bestaan oor die faktore wat ŉ individu se bereidheid om te 

vergewe beïnvloed asook hoe hy wel die besluit neem om te vergewe (Bonach & 

Sales, 2002:20). Indien daar nie vergifnis is nie, word vyandigheid en woede in 

stand gehou en beleef die kinders die ouers se verhouding as ŉ oorlogsveld 

(Bonach & Sales, 2002:32). Hoe meer vergifnis bestaan, hoe beter is die kwaliteit 

van die mede-ouerskapsverhouding (Bonach & Sales, 2002:22-35). Vergifnis blyk 

dus 'n predisposisie vir 'n suksesvolle mede-ouerskapsverhouding te wees. 

 

Deur vergifnis uit te spreek kan die volgende doelwitte bereik word, naamlik 

om: 

 die verhouding te herdefinieer (Bonach, 2005:80); 

 verhoudings te herstel en innerlike wonde te genees (Denton & Martin, 

1998:281);  
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 hoop te bied en die algemene welstand van die ouers te verhoog (Rye et al. 

2004:33); 

 persoonlike en interpersoonlike pyn aan te spreek (Bonach & Sales, 2002:19).  

 vryheid van om gekontroleer te word deur negatiewe gevoelens teenoor die 

gewese egmaat, ŉ verminderde begeerte om te straf of wraak te neem en groter 

welwillendheid (Bonach & Sales, 2002:20);   

 nie psigiese energie aan woede te bestee nie (Denton & Martin, 1998:291); 

 pyn of verliese uit die verlede kognitief te herkonstrueer (Bonach & Sales, 

2002:31); 

 pro-aktief te beweeg tot bemagtiging, selfbevestiging, vasberadenheid en die 

vermoë om aan te beweeg (Denton & Martin, 1998:290); en 

 die psigologiese skeiding van vorige huweliksrolle na ŉ nuwe mede-

ouerskapsverhouding te maak wat gekenmerk word deur wedersydse 

ondersteuning en lae konflik (Bonach & Sales, 2002:32).  

 

Vanuit 'n teoretiese perspektief word vergifnis dus as 'n kognitiewe proses 

voorgestel met die oog op die bereiking van sinvolle mede-ouerskap. Tydens 'n 

gesinsbemiddelingsproses word ouers aangemoedig om te vergewe deur die 

toepassing van die volgende tegnieke. 

 

Tegnieke om vergifnis aan te moedig tydens gesinsbemiddeling: 
 

 Opvoeding oor vergifnis is noodsaaklik om die werklike voordele van vergifnis te 

beklemtoon (Denton & Martin, 1998:289).  

 Vergifnis behoort siklies eerder as liniêr gesien te word en het ook 'n invloed op 

die ouer-kind-verhouding omdat ŉ ouer vir ŉ kind om verskoning behoort te kan 

vra wanneer hy die kind seergemaak het en die ouer so aan die kind 

demonstreer hoe om met ongemaklike gevoelens soos berou, skuld en hartseer 

te hanteer (Gottman & DeClaire, 1997:67).  

 Kinders volg die voorbeeld wat hul ouers stel, naamlik dat vyandigheid en 'n 

verdedigende houding toepaslike response is op konflik en dat aggressiewe 

mense omstandighede manipuleer (Gottman & DeClaire, 1997:142).  
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 Fasiliteer ŉ kwaliteit mede-ouerskapsverhouding gekenmerk deur beskaafde 

interaksie, welwillendheid teenoor mekaar, lae interpersoonlike konflik en 

wedersydse ondersteuning vir die ander ouer se ouerlike rol aan te leer en te 

ontwikkel (Bonach & Sales, 2002:20).  

 Moedig ouers aan om tekens van "good will" teenoor mekaar te toon.  

 Moedig ouers aan om die woorde "Ek is jammer", te uiter (Irving & Benjamin, 

2002:118) 

 Fasiliteer overte tekens van vergifnis, staking van overte vyandige reaksies, die 

bestuur van vyandige impulse, stelselmatige laat vaar van weersin, en positiewe 

houding en gevoelens wat weer na vore kom jeens die ander individu (Bonach & 

Sales, 2002:20). 

 Waar ontrouheid 'n faktor was behoort ŉ realistiese en gebalanseerde siening 

van die verhouding ontwikkel word, die vryheid om deur negatiewe gevoelens 

jeens die oortreder gekontroleer te word en ŉ afname in die behoefte om te straf 

(Bonach & Sales, 2002:21).  

 'n Ouer mag om verskeie redes sukkel om vergifnis te vra of skuld te erken, 

maar behoort begelei te word met geduld en sensitiwiteit om vergifnis te vra 

tydens bemiddeling (Irving & Benjamin, 2002:118).  

 'n Ouer kan sy "straf dra" deur byvoorbeeld in te willig om die ander ouer se 

versekering of medies te betaal om die proses van herstel vir albei te begin 

(Irving & Benjamin, 2002:119).  

 Kognitiewe veranderinge behoort plaas te vind, ŉ besluit geneem word om 

losmaking te bewerkstellig ten opsigte van woede of vyandigheid en 

terselfdertyd welwillendheid te inkorporeer (Bonach & Sales, 2002:32). 

Kognitiewe herstrukturering is dus nodig. 

 Lei die individu tot die herstel van emosionele pyn en ontwikkel vaardighede om 

aan te pas en sodoende die mede-ouerskapsverhouding te verbeter (Bonach & 

Sales, 2002:32). 

 

Dit is dus nodig om die transformasie van woede na vergifnis te fasiliteer ten einde 

'n sinvolle mede-ouerskapsverhouding tot stand te bring. Die bereidheid om te 

vergewe word grootliks beïnvloed deur die ouer se tevredenheid met die finansiële 
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ooreenkoms, of die oorsaak van die egskeiding aan die ander ouer toegeskryf 

word, die oordeel oor die erns van die ouer se bydrae tot die egskeiding en 

laastens 'n vyandige egskeidingsproses (Bonach & Sales, 2002:29). Verhoogde 

bewustheid by 'n ouer oor sy aandeel aan die verbrokkeling van die huwelik blyk 

dus noodsaaklik te wees voordat 'n bereidheid sal ontstaan om vergifnis te vra.  

 

Dit blyk dat indien die bemiddelaar ouers kan begelei tot 'n nuwe perspektief sodat 

hulle mekaar kan vergewe en 'n mede-ouerskapsverhouding gevorm kan word wat 

gekenmerk word deur wedersydse ondersteuning en samewerking daar aan die 

kind 'n omgewing van optimale groei en aanpassing voorsien kan word en 

veerkragtigheid in sowel die ouer as die kind bevorder kan word. Die bevordering 

van veerkragtigheid word dus as 'n vierde doelwit van Fase 3 gestel. 

 

7.3.3.4 Bevordering van veerkragtigheid 

 

Ongelukkig sal ouers nie veerkragtigheid ontwikkel indien die negatiewe spiraal 

van konflik nie verander nie. Ouers verloor vertroue in hul bevoegdheid om 

lewensuitdagings die hoof te bied asook hul vermoë om andere te vertrou. 

 

Doelwit wat deur veerkragtigheid bereik kan word is om: 

 die trauma van egskeiding te oorkom en positief te groei. 

 

Tegnieke waardeur veerkragtigheid bevorder kan word is om: 

 enige teken van veerkragtigheid te identifiseer en te bevorder, 

 die individue se hulpbronne, talente, sterktes, kennis en aanpassingsvermoë te 

eksploreer (Kumpfer, 1999:205; Saleebey, 1996:299; Saleebey, 1997:198). Dit 

sluit sosiale en probleemoplossende vermoëns in, outonomie, 'n toekomsvisie, 

belewenis van sinvolheid en ŉ gevoel van trots in; 

 saam met die individu sy sterktes wat na vore getree het met die egskeiding te 

konsolideer (Saleebey, 2002:90-91); 

 te luister na die narratiewe vertelling van die individu wat sterktes, 

belangstellings, visies en hoop bevat (Saleebey, 2002:88);  
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 vrae oor oorlewing, ondersteuning, uitsonderings, moontlikhede en oor 

persoonlike waarde te stel;  

 te fokus op psigologiese sterktes van ŉ individu byvoorbeeld kognisie, emosie, 

motivering, handhawing en interpersoonlike sterktes (Cowger & Snively, 

2002:119-120); en 

 vas te stel wat die persoon geleer het oor homself, sy wêreld, uit sy positiewe en 

negatiewe ervarings, persoonlike kwaliteite, eienskappe en talente. Positiewe 

mylpale word dikwels "begrawe" onder gevoelens van skuld, skaamte of 

etikettering (Saleebey, 2002:84-87). 

 

Opsommend blyk dit dat 'n ouer se bewustheid oor sy sterktes, talente en waardes 

verhoog moet word, sodat hy veerkragtigheid kan ontwikkel wat moontlik positief 

kan impakteer op die mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhouding en die 

kwaliteit van ouerskap. 

 

7.3.4 Fase 4: Oordra van inligting aan die kind oor besluite rakende sorg en  
         kontakreëlings 
 

Artikel 6(5) van Wet 38 van 2005 stel dit dat die kind, waar paslik, ingelig moet 

word oor enige aksie of besluite in 'n saak wat hom wesentlik beïnvloed. Regulasie 

11(1) van Wet 38 van 2005 stel dit dat met inagneming van die kind se ouderdom, 

volwassenheid en fase van ontwikkeling, so 'n kind of kinders gedurende die 

samestelling van 'n ouerskapplan waardeur hulle geraak word, gekonsulteer word 

en die geleentheid gebied word om hul sieninge uit te druk, waarna dit in 

berekening gebring moet word en ernstige oorweging daaraan geskenk moet word. 

Regulasie 11(2) stel dit dat indien 'n ouerskapplan saamgestel is, die kind, met 

inagneming van sy ouderdom, volwassenheid en fase van ontwikkeling, ingelig 

behoort te word oor die inhoud van die ouerskapplan deur die gesinsadvokaat, die 

Kinderhof, die Hooggeregshof, 'n maatskaplike werker, maatskaplike diens 

professionele persoon, sielkundige of die kind se regsverteenwoordiger.  
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Die verkenning van literatuur en ook praktykervaring het aangetoon dat die 

volgende aktiwiteite moontlik hiervoor benut kan word. Die metafoor word 

gedefinieer as 'n oordragtelike figuurlike uitdrukking wat op 'n vergelyking en 

ooreenkoms berus, met ander woorde 'n beeld word in die plek van die eintlike 

voorstelling geplaas (HAT, 1994:659). Na aanleiding van die funksies van die 

metafoor is verskeie tegnieke ontwikkel om moontlik benut te word ten einde aan 

kinders besluite sinvol oor te dra tydens 'n gesinsbemiddelingsproses. Die kind se 

perspektief ten opsigte van sy situasie kan verander en dit kan terapeutiese 

waarde inhou omrede sy nuwe perspektief minder pyn veroorsaak of dit kan sy 

aanpassing verbeter.  

 

Doelwitte van die oordra van inligting aan die kind is om:   

 die kind se belewenis van die oorgange tussen sy ouerhuise en ook sy 

belewenis in elke ouerhuis te bepaal; 

 aan die kind oor te dra wat die ouers se besluite rakende sorg en kontak is; 

 sake vir die kind te verduidelik of te herformuleer met die kind se positiewe 

aanpassing ten doel; 

 die kind se aangebode probleem of pyn aan te spreek tydens hierdie sessie óf 

die kind vir spelterapie te verwys; 

 sy angs te verlig, positiewe gevoelens oor sy twee ouerhuise te verhoog en sy 

aanpassing te bevorder; 

 die metafoor volgens Spies en Schoeman (in Blom, 2004a:196-198) te benut 

wat vir die kind: 

 'n beskrywing of 'n hipotese bied van dit wat in sy leefwêreld gebeur en 

inligting oordra wat sy persepsie van sy leefwêreld kan verander of moontlike 

oplossings vir probleme kan bied; 

 'n belewenis bied dat hy beheer oor sy lewe het, die reg om bepaalde keuses 

uit te oefen en hoop aan hom voorsien dat sy situasie kan verbeter; 

 die boodskap gee dat sy situasie nie universeel is nie; en 

 die geleentheid bied om sy verbeeldingskrag te stimuleer, persepsies te 

verander sodat dit geleentheid bied vir probleemoplossing, kreatiewe denke 

en konkretisering en om vrese op 'n nie-bedreigende wyse te hanteer. 
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Tegnieke en aktiwiteite om die kind in te lig oor besluite rakende sorg en 

kontak: 

 
Die volgende aktiwiteite is deur middel van die literatuurstudie verken of is deur die 

navorser as benutting van natuurlike hulpbronne in die praktyk verken. 

 

Aktiwiteit 1: Twee huise:  

 

Doelwitte van die twee huise is om die kind se belewenis: 

 van sy oorgange tussen twee huise; en 

 van elke huis te eksploreer. 

 

Instruksies tydens die benutting van die twee huise deur: 

 aan die kind twee getekende huise simbolies voor te stel. Die kind besluit watter 

huis is dié van die pa en watter een behoort aan die ma;   

 die kind te vra wat die huidige kontakreëling is;  

 die gevoelskaart met verskillende gesiggies (Bylaag 5) aan die kind te toon en te 

vra watter gesiggie syne is wanneer hy by pa is en watter gesiggie is syne as hy 

by ma is;   

 ŉ brug of paadjie tussen die twee huise te teken.; 

 te kies watter gesiggie syne is wanneer hy tussen die twee huise beweeg;  

 te eksploreer waarvan hy hou en ook waarvan hy nie hou nie by pa se huis. 

Dieselfde vrae word oor ma se huis herhaal; en   

 aan die kind te vra wat hy sal wil verander aan die huidige reëling. Die 

realiteitstoetsing van sy voorstelle word bespreek. 

 

Aktiwiteit 2: Die hart van die kind (Bylaag 8) 

 

Doelwitte van die hart van die kind is om: 

 die kind te bemagtig en 'n gevoel van beheer te gee deur hom visueel te laat 

ervaar hoe hy voel, wat sy hart seer maak en waaroor hy bly voel;  
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 die inligting verkry vanaf die kind te benut om insig by die ouer te ontwikkel in 

die kind se behoeftes en om dit wat die kind ongelukkig stem, aan te spreek; en 

 erkenning aan die ouers te gee vir vordering en groei wat plaasgevind het.  

 

Dit is volgens Blom (2004a:34) belangrik om die kind bewus te maak van 

polariteite in homself en in sy lewe waarvan sy gesinslede deel vorm sodat hy dit 

kan integreer en fragmentering verhoed word. Die kind jonger as ses jaar verstaan 

veral nie konflikterende emosies soos liefde en woede teenoor dieselfde persoon 

nie en dit kan meebring dat hy sy woede teenoor sy ouers wat skei, ontken of 

onderdruk, wat tot fragmentasie lei (Blom, 2004a:34). 

 

Instruksies tydens die benutting van die hart van die kind deur: 

 die kind 'n kleur te laat kies wat 'n gelukkige gevoel en een wat 'n hartseer of 

ongelukkige gevoel voorstel; 

 'n bladsy waarop 'n hart bestaande uit tien dele spesifieke vrae te vra oor sy 

gevoelens, sieninge en wense; 

 dat die bemiddelaar of die kind die verskillende dele inkleur na gelang van die 

kind se antwoord met die gekose gelukkige-of ongelukkige-kleur.   

 die volgende vrae aan die kind te stel: 

 

o Voel jy die meeste van die tyd? 

              Bly 

           Hartseer 

      2. Verstaan jy waarom Pa en Ma geskei is? 

  Ja 

  Nee 

      3. Hoe is jou verhouding met jou Pa? 

  Beter 

  Slegter 

       4. Hoe is jou verhouding met jou Ma? 

  Beter 

  Slegter 
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       5. Sien jy vir Pa genoeg? 

  Ja 

  Nee 

       6. Sien jy vir Ma genoeg? 

  Ja 

                       Nee 

       7. Is jy bekommerd oor Pa? 

  Nee 

  Ja 

       8. Is jy bekommerd oor Ma? 

  Nee 

  Ja 

       9. Wil jy hê Pa en Ma moet weer trou? 

  Nee 

  Ja 

     10. Is dit jou skuld dat Pa en Ma skei / geskei is? 

  Nee 

  Ja 

 te eksploreer wat gedoen kan word om die hartseer of ongelukkige-dele van die 

hart in gelukkige-dele te verander. Die voorstelle van die kind moet realisties en 

uitvoerbaar wees; en 

 die kind se belewenis en voorstelle met die ouers te bespreek. 

 

Hierdie tegniek kan waarskynlik ook tydens die sosio-emosionele assessering van 

die kind benut word en vir evaluerende waarde weer tydens Fase 4 benut word. 

 

Aktiwiteit 3: Voordele en verliese van egskeiding 

 

Doelwitte om aan die kind se gevoelens met egskeiding aandag te gee is om:  

 die kind bewus te maak van die voordele en nadele van die egskeiding; en 

 deur bewustheid die kind te bemagtig en veerkragtigheid te bevorder. 
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Instruksies deur: 

 ŉ Blanko bladsy wat met 'n streep in die middel verdeel word aan die kind te 

bied. In die hoek van die een helfte word ŉ gelukkige-gesiggie geplak en ŉ 

hartseer/ongelukkige-gesiggie, in die hoek van die ander helfte van die papier.   

 Saam met die kind te eksploreer watter voordele en watter verliese die ouers se 

egskeiding vir hom inhou.  

 Dit visueel voor te stel deur ŉ tekening te maak in die gekose deel van die 

bladsy of kan die voordele of verliese neergeskryf word in die gekose kolom.  

 Aan die kind te vra: ―Wat het jy verloor toe jou ouers geskei is?‖; en 

 ―Wat is vir jou beter vandat Pa en Ma geskei is?‖ (Blom, 2004a:229) . 

 

Aktiwiteit 4: Ballontegniek (Potgieter, 1996: 57)  

 

Die tegniek kan slegs toegepas word indien albei ouers reeds tydens bemiddeling 

en samestelling van die ouerskapplan getoon het dat hulle huidiglik betrokke is by 

die kind en in die toekoms betrokke gaan wees.  

 

Doelwitte van die ballontegniek is om die kind: 

 die finaliteit en onomkeerbaarheid van die egskeiding te laat verstaan (Blom, 

2004a:220); 

 visueel te laat sien dat die band tussen die ouers "anders" is as die band tussen 

hom en die ouers. Eersgenoemde kan tot niet gaan, maar nie die ouer-kind-

verhouding nie; en  

 se gevoel van geborgenheid te verhoog. 

 

Instruksies tydens die ballontegniek deur: 

 Verskillende kleure ballonne aan die kind te bied. Hy kies ŉ ballon vir elke ouer 

en een vir homself en elkeen word opgeblaas. Gesiggies van elke betrokkene 

kan op elke ballon geteken word. 

 Die pa-ballon en ma-ballon met ŉ tou aanmekaar vas te maak.  

 Die pa-ballon en die kind-ballon met sterk bloemistedraad vas te bind. Dieselfde 

prosedure word met die ma-ballon en die kind-ballon herhaal. 
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 Dit aan die kind te stel dat die band tussen pa en ma as gevolg van die 

egskeiding gebreek het. Die kind of die bemiddelaar neem ŉ skêr en knip die 

tou.  

 Aan die kind te verduidelik dat die band tussen die pa en kind en tussen die ma 

en kind anders is, nie gebreek kan word nie en altyd daar sal wees. Die kind kan 

gevra word om die "band" (draad) tussen die pa-ballon en homself en tussen die 

ma-ballon en homself met ŉ skêr te probeer sny. Hierdie behoort 'n 

onsuksesvolle poging te wees wat vir hom aandui dat die band tussen ouer en 

kind nie gebreek kan word nie. 

 

Aktiwiteit 5: Boom met twee nessies  

 

Doelwitte van die boom met twee nessies is om: 

 die kind te laat beleef dat hy steeds deel van sy familie is, maar in twee huise 

woon. Die kind se gesin is dus geherorganiseer; en 

 aan die kind die kontakskedule voor te stel van hoe hy tussen sy twee huise wat 

deur nessies voorgestel word, gaan beweeg. 

 

Instruksies tydens die benutting van die boom met twee nessies deur: 

 aan die kind te verduidelik dat familie deel van dieselfde boom is; 

 voor te stel dat indien ouers skei familiebande nie verdwyn nie en is kinders 

steeds deel van dieselfde stamboom; 

 visueel twee nessies in ŉ boom (die nessies en boom is van vilt gemaak) te 

plaas en miniatuur voëltjies wat die gesin voorstel, aan die kind te gee. Hy kan 

hiermee projekteer deur met die voëltjies aan te dui hoe hy tussen die twee 

nessies beweeg wat die pappa-nes en die mamma-nes simboliseer; en 

 te eksploreer hoe die kind die oorgange beleef en ook wat sy belewenis in elke 

"nes" is. 

 

Fase 4 bestaan dus eerstens daaruit om die kind in te lig oor besluite rakende sorg 

en kontak en tweedens om die kind se belewenisse, wense en sieninge in ag te 

neem voordat daar op die finale ouerskapplan ooreengekom word. Terugvoer word 
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dus aan die ouers gegee oor die inligting vanaf die kind verkry omrede dit 'n impak 

op besluitneming mag hê, ouerlike gedrag kan aanspreek of positiewe groei 

aandui. Die insluiting van die kind vind dus tydens Fase 2 en Fase 4 van 'n 

gesinsbemiddelingsproses plaas. Hierdie aktiwiteite is met inagneming van artikel 

6(a) en regulasies 11(1) en 11(2) van Wet 38 van 2005 en vorm deel van die 

ontwerp van 'n waarnemingsisteem en spesifisering van prosedure-elemente.  

 

7.3.5 Fase 5: Samestelling van die finale ouerskapplan  

 

Elke gesin vereis 'n unieke toetrede en dus 'n unieke ouerskapplan. Om hierdie 

rede word die konsep-ouerskapplan doelmatig volgens elke gesin se behoeftes en 

sterktes opgestel. Artikels 33 en 34 van Wet 38 van 2005 skryf nie ŉ spesifieke tyd 

voor vir wanneer ŉ ouerskapplan saamgestel moet word nie, slegs dat dit 

saamgestel mag word om uiteen te sit wat die verantwoordelikhede en regte van 

die ouers is. Indien die medehouers van ouerlike verantwoordelikhede en ouerlike 

regte probleme ondervind om hul verantwoordelikhede en regte uit te voer moet 

hulle poog om ŉ ouerskapplan saam te stel voordat hulle die hof nader om hul 

dispuut op te klaar en mag dit aangeheg word en deel gemaak word van die 

egskeidingsbevel. Die ouerskapplan wat by die Kantoor van die Gesinsadvokaat 

geregistreer is, kan gewysig of opgehef word deur ŉ aansoek deur die partye by 

die Gesinsadvokaat of indien dit ŉ hofbevel gemaak is kan daar by die hof aansoek 

gedoen word vir ŉ wysiging volgens Artikel 34 (4;5) van Wet 38 van 2005.  

 

Doelwitte vir die samestelling van 'n ouerskapplan is om: 

 die ouerskapplan binne 'n bepaalde raamwerk op te stel, naamlik dat ouerskap 

ŉ gedeelde verantwoordelikheid is, ouers dieselfde belang (hul kind) deel, ouers 

die uitvoerende besluitnemers in die gesin is, reëls oor gesinsgrense geld vir die 

ouer by wie die kind(ers) is, ouers die verantwoordelikheid het om hul kinders se 

belange eerste te stel, ŉ duidelike onderskeid bestaan tussen huweliks- en 

ouerskapsrolle en dat gedagtes, herinneringe en gevoelens oor die huwelik in 

die toekoms moet vervaag. Vertroue tussen ouers eers moet ontwikkel deur 

direkte ervaring soos tydens die uitvoering van ŉ werkbare ouerskapplan 
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(Benjamin & Irving, 2005:487). Dié raamwerk bied aan ouers die geleentheid om 

te beweeg van ŉ onoplosbare situasie tot ŉ oplossing van die probleem en bied 

ŉ praktiese alternatief vir samewerkende ouerskap met egskeiding om te 

verseker dat elke kind maksimum geleentheid vir gesonde groei en ontwikkeling 

kan geniet (Irving & Benjamin, 2002:236); 

 die onderliggende beginsels van 'n ouerskapplan na te streef, naamlik dat 

kinders die eienaars van die verhouding met hul ouers is, sowel kinders as hul 

ouers sekere regte met egskeiding het, dat elke kind uniek is, ŉ goeie 

regsdokument nie ŉ goeie uitkoms vir die kind kan waarborg nie, die verhouding 

tussen ouers een van die sterkste voorspellers is van die kind se vermoë om by 

die egskeiding aan te pas, die volwassenes die finale besluite neem, dat 

egskeiding ŉ konfrontasie met tradisionele waardes en oortuigings ontketen en 

dat daar wel ŉ ―goeie‖ egskeiding bestaan;  

 sowel ŉ voorkomende as ŉ praktiese funksie te handhaaf deurdat dit sistematies 

en omvattend is en fundamentele ontwikkelingveranderinge en behoeftes in die 

kind antisipeer, met die doel om dit met die ouers te bespreek en hulle daaroor 

op te voed en te lei ten einde daarna die ouerskapplan te formuleer (Garon et al. 

2000:185). 

 deur gestruktureerde aanbevelings in 'n ouerskapplan ŉ hulpmiddel te voorsien 

om konflik te vermy en voortslepende konflik en ouers se inkonsekwente en 

onvoorspelbare optrede te verminder (Stahl, 1999:134); 

 ouers se behoeftes in die ouerskapplan aan te spreek (Taylor, 1989:8-10); 

 spesiale faktore in ag te neem soos kindermishandeling en gesinsgeweld, hoë 

en destruktiewe konflik tussen ouers, bewerings van seksuele misbruik, kinders 

met spesiale behoeftes, patologie by een of albei ouers, afhanklikheid van 

gewoontevormende middels en ouervervreemdingsindroom. Die omvang van 

elk van hierdie spesiale faktore sal bepaal of die gesin geskik is vir bemiddeling; 

 die kind se ontwikkelingsbehoeftes, temperament, bindings, ouderdom, geslag 

en emosionele ontwikkeling in ag te neem; 

 'n finale Memorandum van Ooreenkoms op te stel wat 'n kindgefokusde en 

gedetailleerde uiteensetting bied van die sorg en kontak rakende die kind in die 

formaat van 'n ouerskapplan uiteengesit word; en 
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 die ouerskapplan aan die onderskeie prokureurs voor te lê vir goedkeuring 

voordat ouers die finale ouerskapplan teken. 

 

Tegnieke tydens die samestelling van 'n ouerskapplan is om: 

 'n sistematiese en gedetailleerde beskrywing uiteen te sit van hoe ouers hul 

verantwoordelikheid in die toekoms sal deel om die beste belang van hul kind te 

dien (Emery, 1999:122; Irving & Benjamin, 2002:209; Kisthardt & Fines, 

2005:230; Tompkins, 1995:292; Warshak, 2002:217); 

 ouers die geleentheid te gee om hul finale kwessies te bespreek, alternatiewe te 

oorweeg en op 'n ooreenkoms te besluit; en 

 erkenning vir ouers te gee oor die vordering wat gemaak is ten opsigte van die 

mede-ouerskapsverhouding, ouer-kind-verhoudings en kwaliteit van ouerskap. 

 

Die basiese elemente wat in alle ouerskapplanne verskyn, sluit in waar die 

kind(ers) se primêre woonplek sal wees, hoe hul tydsindeling saam met elke ouer 

sal realiseer, hoe belangrike versorgingsbesluite oor hulle geneem sal word, hoe 

ouers sal handel tydens veranderinge in hul of hul kinders se omstandighede en 

hoe die ouers hul kommunikasie en toekomstige impasses sal rig (Irving & 

Benjamin, 2002:237; Van der Merwe, 2005:kursusaantekeninge). 

 

7.3.5.1 Die basiese elemente van 'n ouerskapplan 

Daar bestaan sewe basiese elemente van 'n ouerskapplan wat vervolgens toegelig 

sal word: 

 

7.3.5.1.1 Die sorg van die kind. Volgens Artikels18 en 20 van Wet 38 van 2005 

het die biologiese ouers van ŉ kind volle of gedeeltelike ouerlike 

verantwoordelikheid en regte ten opsigte van die kind. Dit word dus gestel dat 

ouers hul verantwoordelikhede en regte ten opsigte van die sorg en kontak van 

kinders deel en is dit die voorkeur wat ingevolge Wet 38 van 2005 voorgehou 

word. Nietemin waarsku Warshak (2007:612) teen ŉ aanname dat ouers 

noodgedwonge gelyke tyd met die kind moet spandeer as die bepalende faktor. 
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Ander faktore behoort ook in ag geneem te word en impliseer gesamentlike sorg 

nie noodwendig 'n 50-50 verdeling van tyd tussen ouers nie (Jaffe et al. 2008:516).  

 

In Suid-Afrika bepaal die beste belang van die kind-standaard soos uiteengesit in 

Artikel 7 van Wet 38 van 2005, dat die volgende bepalende faktore ten opsigte 

van die kind se versorging in ag geneem moet word: 

 Aard van die persoonlike verhouding tussen die kind en sy ouers. 

 Houding van die ouers teenoor die kind en die uitoefening van ouerlike 

verantwoordelikheid en regte ten opsigte van die kind. 

 Vermoëns van die ouers om in die behoeftes van die kind te voorsien, 

insluitende sy emosionele en intellektuele behoeftes. 

Dit blyk dus dat die verhouding tussen ouer en kind en vermoë van ouers om 

kwaliteit ouerskap te beoefen, deurslaggewend is. Verder sal die uniekheid van die 

gesin bepalend wees vir hoe die sorg en kontak van die kind deur die ouers gedeel 

sal word. 

 

7.3.5.1.2 Kontakskedules. Daar bestaan nie een stel reëls waarvolgens daar oor 

kontak beslis kan word nie. Dit bring mee dat elke kind en ouer se unieke 

temperament, ouderdom van die kind, kwaliteit van ouers se ouerskap en hul 

vermoë tot samewerking, in ag geneem moet word. Hieruit blyk dit dat alle 

ouerskapplanne behoort te spesifiseer hoe elke kind se tydsverdeling by elke ouer 

gaan wees en moet die oorweging wees dat die kind die reg het op voortgesette en 

volgehoue liefde en betekenisvolle kontak met elke ouer.  

 

Daar behoort onderskei te word tussen daaglikse- en vakansieskedules asook 

publieke vakansiedae en ander spesiale dae (Vgl. 6.10.2.1; 6.10.2.2 en 6.10.2.3). 

Faktore byvoorbeeld die spanning van die vervreemding en egskeiding, 

voortgesette ouerlike konflik, kwaliteit van ouerskap wat afneem na egskeiding, 

belewenis van verlies aan ŉ ouer, hertroue van 'n ouer en verminderde 

ekonomiese geleenthede behoort in die ouer-kind kontak en die kontak tussen 

ouers moet in aanmerking geneem word (Kelly & Emery, 2003:352-355).  
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In sekere omstandighede blyk die voordele om albei ouers betrokke te hou nie in 

die beste belang van die kind te wees nie en blyk beperkte kontak met die nie-

residensiële ouer wenslik te wees byvoorbeeld:  

 Waar geweld tussen die ouers voorkom (Jaffe et al. 2008:500; Johnston, 

1994:175). Volgens Jaffe et al. (2008:508) behoort 'n ouerskapplan 

gedifferensieerd te wees en spesifiek aandui hoe gedrag gemoniteer sal word 

indien daar aanduidings van gesinsgeweld is. 

 Waar psigopatologie, drankmisbruik, dwelmgebruik of ander probleme by 'n 

ouer teenwoordig is word dit as ernstig beskou en mag so ŉ ouer se 

betrokkenheid by die kind nie in die kind se  beste belang te wees nie (Jaffe et 

al. 2008:511). 

 Waar ernstige ouervervreemding as 'n fenomeen teenwoordig blyk te wees, is 

dit onmoontlik vir ouers om gesamentlike sorg te beoefen. 

 

Deur die insluiting van die kind kan sy perspektiewe rakende besluite oor sorg en 

kontak ingevolge artikels 33 en 34 van Wet 38 van 2005 ook tydens die 

samestelling van ŉ ouerskapplan, in ag geneem word. Kinders behoort betrek te 

word ten einde meer geïndividualiseerde kontakreëlings te tref (Kelly & Emery, 

2003:360; Fabricius, 2003:394; Warshak, 2003:374). Warshak (2003:376) waarsku 

dat kinders dikwels die uitnodiging om aan die formulering van ŉ ouerskapplan 

deel te neem, as ŉ las beskou. Hieruit blyk dit dat die stem van die kind in ag 

geneem behoort te word tydens die samestelling van 'n ouerskapplan, maar word 

gewaarsku dat dit op 'n sensitiewe en paslike wyse verkry moet word sodat dit nie 

die kind se emosionele welstand óf die ouer-kind-verhoudings kompromitteer nie.  

ŉ Proses met riglyne hieroor het ontbreek en is hierdie leemte tydens 

gesinsbemiddeling aangespreek deurdat op verskeie wyses na die stem van die 

kind geluister kan word (Vgl. 7.6.2). 

 
Aspekte soos kontak met die vader, oornagkontak, konflik tussen die oues, 

omstandighede wat nie staties is nie en die ouer-kind binding behoort in ag 

geneem te word. Dit blyk uit die literatuurstudie dat konsekwente kontakskedules 

en die instandhouding van bindings, ook ten opsigte van oornagkontak, kinders 
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sosiaal en emosioneel bevoordeel. Kontakskedules behoort die aktiewe 

betrokkenheid van beide ouers te verseker. Terselfdertyd moet dit plaasvind met 

die voorbehoud dat die ouers oor genoegsame ouerskapsvaardighede beskik óf 

die bereidwilligheid en vermoë openbaar om die nodige vaardighede aan te leer 

(Lamb & Kelly, 2001:367). Die uniekheid van elke sisteem rakende hierdie aspekte 

behoort individueel oorweeg te word aangesien daar geen universele formule oor 

enige van die aspekte bestaan nie. Die beste belang van die kind-standaard sal 

van deurslaggewende belang wees.  

 

Daar word dus afgelei dat die kind se bindings met beide ouers in stand gehou 

behoort te word met egskeiding en ouers deur die samestelling van 'n 

ouerskapplan, hiertoe begelei kan word. 

 

7.3.5.1.3 Besluitneming deur ouers. Besluitneming wat daagliks in die gesin 

plaasvind impliseer dat indien albei ouers daarvoor bevoeg is, sal 'n besluit deur 

die ouer in wie se sorg die kinders op daardie tydstip is, geneem word. Belangrike 

besluite wat oorhoofs handel oor byvoorbeeld godsdiens, gesondheid en 

opvoeding vereis egter insette van beide ouers (Irving & Benjamin, 2002:242). 

Faktore om in aanmerking te neem tydens besluitneming is (Vgl. Irving & 

Benjamin, 2002:243-245; Benjamin & Irving, 2005:479-483):  

 Ouers neem beide as die direkteure van die gesin die verantwoordelikheid vir 

die neem van belangrike besluite. Die doel met hierdie formaat is om nie die 

kinders by die ouers se magstryd te betrek of in ŉ lojaliteitskonflik te plaas nie 

(Irving & Benjamin, 2002:243). Roetine keuses en die uitoefening daarvan, kan 

binne grense wat die ouers stel plaasvind, byvoorbeeld persoonlike keuses vir 

toepaslike klere. Ouers mag nie eensydig besluite oor belangrike kwessies 

neem nie en word direkte kommunikasie hieroor vereis (Benjamin & Irving, 

2005:481). 

 Elke nuwe gesin en ouerhuis funksioneer binne bepaalde grense of volgens ŉ 

struktuur met ŉ persoonlike unieke atmosfeer en roetine. In die praktyk impliseer 

hierdie benadering dat daar talle aanvaarbare wyses is om kinders op te voed 

(Benjamin & Irving, 2005:481). Hierdie verskille tussen ouerhuise hou nie vir die 



 375 

kinders ŉ risiko in nie. Indien bewys kan word dat dit wel die kind benadeel 

behoort ouers daaroor te onderhandel.  

 Die opvoeding van die kind. Beide ouers moet ook toesien dat hulle op hoogte is 

van byvoorbeeld die kind se skoolaktiwiteite en rapporte waarvoor samewerking 

en dialoog tussen ouers vereis word ten einde vir hom kontinuïteit te verseker 

(Irving & Benjamin, 2002:244); 

 Gesondheidsorg en besluite daaroor sal rakende die hantering van minder 

belangrike beserings of siektes die verantwoordelikheid van die ouer in wie se 

sorg die kind is, wees. Die ouer by wie die kind hom bevind sal in ŉ noodgeval, 

vir die besluitneming oor sy gesondheid verantwoordelik gehou word, andersins 

sal dit gesamentlik geneem word. Irving en Benjamin (2002:244) stel voor dat ŉ 

siek kind verkieslik nie tussen ouerhuise moet beweeg nie en behoort 'n siek 

ouer nie 'n kind te ontvang nie al is dit volgens die ooreengekome skedule dié 

ouer se tyd saam met sy kind. 

 Godsdiens word volgens die norm wat voor die egskeiding gegeld het, 

voortgesit.  

 

7.3.5.1.4 Kommunikasie tussen ouers. Destruktiewe kommunikasie tussen ouers 

is vir elke betrokkene uitputtend, swaarmoedig, stresvol en ook baie moeilik (Irving 

& Benjamin, 2002:245). In 'n ouerskapplan kan dit volgens Irving en Benjamin 

(2002:246-247) aangespreek word deur: 

 Ouers se optrede: Praktiese riglyne aan ouers om hul kommunikasie meer 

―beskaafd‖ te maak deur mekaar in ag te neem en met respek te behandel; 

 Huwelikskwessies teenoor kwessies oor ouerskap: Ouers word gelei om te 

fokus op hul ouerskap en nie op die mislukte huweliksverhouding nie; 

 Hersiening van die ouerskapplan: Voorgesette dialoog tussen ouers is nodig 

ten einde die veranderinge in kinders se ontwikkelingsbehoeftes te 

akkommodeer en daarby aan te pas. (Irving & Benjamin, 2002:247). ŉ Rigiede 

ouerskapplan sonder voortgesette dialoog tussen ouers sal waarskynlik 

destruktief wees vir kinders; 

 Regulering van ouerlike kontak: Ouers moet spesifiseer hoe gereeld en op 

watter wyse hulle met mekaar sal kommunikeer oor die kinders. 
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 Kommunikasieboek: Ouers teken enige nuttige inligting oor die kinders hierin 

aan wat veral nuttig is indien ouers nie voortdurend en direk met mekaar in 

gesprek tree nie. Dit kan aanvullend tot persoonlike kommunikasie benut word. 

Kinders se oorgang van een huis na die ander vloei beter indien die ontvang-

ouer ingelig word oor enige noemenswaardige optrede van die kind. Dit voel dan 

nie vir kinders of hulle elke keer van voor af moet begin nie (Irving & Benjamin, 

2002:247). 

 Kommunikasie tussen ouer en kind: Die kinders behoort deur middel van ŉ 

oop kommunikasiekanaal deurentyd kontak met en toegang tot die ouer by wie 

hulle nie is nie, te hê. Die kontak behoort onbeperk of geskeduleerd telefonies te 

wees of deur middel van ŉ selfoonboodskap of e-pos. Kommunikasie behoort 

roetines in die ander huishouding ten opsigte van bed-, bad- en slaaptye asook 

die doen van huiswerk, in ag te neem. 

 

7.3.5.1.5 Veiligheidskwessies. Gedragswyses van ouers wat kan lei tot 

bekommernis oor die kind se veiligheid in die ouer se sorg, is volgens Irving en 

Benjamin (2002:258): 

 Geweld, dreigemente en intimidasie in die ouers se verhouding. 

 Onverantwoordelike optrede byvoorbeeld onder die invloed van drank of 

dwelms. 

 Lewenstyl wat die kinders blootstel aan ŉ verskeidenheid risikofaktore. 

 

Hierdie gedragswyses en enige ander waaroor 'n ouer bekommerd mag wees 

behoort in 'n ouerskapplan aangespreek te word om te voorkom dat die kind se 

veiligheid bedreig word. Indien ŉ ouer ŉ bekommernis, vrees of ongemak met ŉ 

situasie rakende die veiligheid van ŉ kind het, behoort dit  tydens bemiddeling 

aangespreek te word. Om vertroue in mekaar se bevoegdheid as ouer te herstel is 

dit belangrik dat ŉ ouer die kind met ŉ geruste hart na die ander ouer moet kan laat 

gaan wat effektiewe kommunikasie tussen ouers vereis. Indien angs by ŉ ouer 

aanwesig is kan dit moontlik die ouer-kind-verhouding en ook die mede-

ouerskapsverhouding nadelig beïnvloed. 
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7.3.5.1.6 Onvoorsiene gebeure en tref van praktiese reëlings. Ten spyte van 

geïndividualiseerde ouerskapplanne moet voorsiening gemaak word vir 

onverwagte gebeure. Die riglyne en prosedure wat in die ouerskapplan neergelê 

word behoort ouers te begelei om onverwagte gebeure korrek te hanteer (Irving & 

Benjamin, 2002:250): 

 Ouers as voorkeur versorger: Indien ŉ ouer nie self ŉ kind kan versorg 

vanweë werkskedule of enige ander verpligting nie, behoort die ander ouer as 

eerste opsie gekontak te word om die sorg te behartig.  

 Reg van eerste weiering: Indien die een ouer vanweë omstandighede nie die 

kinders kan ontvang nie kan die ander ouer die kinders in sy sorg hou of indien 

nie moontlik nie is dit die ander ouer se plig om alternatiewe sorg-reëlings te tref 

en die koste daarvan te dra.  

 Kennisgewing: Die ouer wat die eensydige verandering in die skedule maak is 

verplig om kennis van die verandering so vroeg as moontlik vir die ander ouer te 

gee. Albei ouers moet hierdie ―onverwagte‖ veranderinge so min as moontlik 

laat gebeur. Indien dit by herhaling voorkom moet die sorg en kontakskedule 

gewysig word. Dit blyk dat van ouers buigsaamheid verwag word, maar nie vir 

een ouer om die verantwoordelikheid te dra vir die ander se werkskedule of 

sosiale lewe nie. Dit is dus belangrik dat 'n ouer nie moet voel dat hy misbruik 

word nie. 

 

Ooreenkomste ten opsigte van kontak verg betekenisvolle en effektiewe 

kommunikasie ten einde ŉ skedule wat al die betrokkenes pas, saam te stel. Die 

meeste skedules reflekteer ouers se werkskedules en die kinders se skoolskedules 

of beide. Daar moet ooreengekom word oor die tyd van op of –aflaai van die 

kinders, verkieslik stiptelike oorgange met ŉ vyftien minute speling na beide kante, 

in kennis stel indien iemand vroeg of laat gaan wees en geen konflik voor die 

kinders tydens die oorgange nie. Die ouer by wie die kinders was kan ŉ kort 

opsomming vir die ander ouer gee oor die hoogtepunte van die tyd by die ouer 

spandeer, die ander ouer mag egter nie reageer op die inhoud nie (Irving & 

Benjamin, 2002:241). Die kritiese aspek is om die jong kind behulpsaam te wees 

om die oorgang tussen twee ouerhuise so te bestuur ten einde te ontwikkel in ŉ 
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bevoegde persoon, wat veilig voel, wat ontwikkelingsmylpale bereik en ŉ volgende 

onvermydelike uitdaging te bowe te kan kom (Pruett et al. 2004:57). Parallelle 

ouerskap, waar ouers nie in kontinuïteit hul ouerskap beoefen nie, is dikwels 

disfunksioneel en lei tot oneffektiewe ouerskap: ―... both parents must start over 

with the children, unaware of what has transpired in their absence‖ (Irving & 

Benjamin, 2002:240). Ouers kan onderhandel oor vervoerreëlings en ooreenkom 

oor wie en hoe die kinders tussen ouerhuise vervoer sal word.  

 

Ten einde buigsaamheid in te bou is ŉ klousule nodig in die ouerskapplan om 

ander opsies te oorweeg om die kinders se veranderde behoeftes suksesvol te 

bevredig.  

 

7.3.5.1.7 Alternatiewe wyses om dispute te besleg. In stede van litigasie kan 

dispute deur bemiddeling besleg word. Dispute kan ook deur fasilitering 

aangespreek word en behoort die keuse van toekomstige dispuutoplossings in die 

ouerskapplan vervat te word. 

 

a) Bemiddeling 

In die ouerskapplan kan ingesluit word dat opvolgbemiddeling moet plaasvind 

indien: 

 Ouers se finansiële posisie drasties verander. 

 ŉ Ouer se gesondheid drasties verswak. 

 Ouers nie self geskille kan oplos nie en die beste belange van hul kinders wil 

beskerm. 

 Die kinders sekere ontwikkelingsstadia bereik. 

 

b) Fasilitering 

Die fasiliteerder kan deur die partye of die hof aangewys word om dispute tussen 

ouers te besleg. Die fasiliteerder beskik anders as die bemiddelaar, oor die gesag 

om direktiewe uit te reik al sou dit nie albei ouers se goedkeuring wegdra nie. In 

gesinsbemiddeling word ouers se selfbeskikking en die beginsel van 

onpartydigheid tot so 'n mate erken dat ouers met kennis bemagtig word om 
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ingeligte besluite te neem. Die bemiddelaar kan dus nie sý mening op ouers 

afdwing of direktiewe uitreik nie. 

 

Ten einde litigasie in die toekoms te vermy is dit nodig om saam met ouers 

alternatiewe wyses van dispuutoplossing wat in die toekoms gevolg gaan word, te 

eksploreer en 'n besluit hieroor in die ouerskapplan te vervat.  

 

7.3.6 Fase 6: Terminering 

Nadat die finale ouerskapplan onderteken is kan die ouers in 'n gesamentlike 

bemiddelingsonderhoud betrek word. 

 

Doelwitte van terminering is om: 

 te evalueer of een of albei die ouers of die kind of kinders verwys moet word vir 

terapie, arbeidsterapie, spraakterapie, dieetkundige advies, moontlike medikasie 

of wat nodig blyk te wees; 

 die gesinsdinamika te evalueer en die uitkoms te klassifiseer; 

 die huidige aard van die mede-ouerskapsverhouding te evalueer asook van die 

kind se verhouding met beide ouers en ook die emosionele welstand van elke 

ouer; 

 ouers aan te moedig om terug te keer vir bemiddeling op 'n drie-maandelikse 

basis of wanneer 'n behoefte daaraan ontstaan; en 

 erkenning vir ouers te gee oor vordering wat gemaak is, vir hul eerlikheid, 

samewerking en deur vir hulle hoop vir die toekoms te bied.  

 

7.3.7 Fase 7: Opvolging 

Ouers kan terugkeer vir bemiddeling op 'n gereelde grondslag soos ooreengekom 

of indien 'n behoefte daaraan ontstaan. 

 

Doelwitte van opvolging is om: 

 te bepaal tot watter mate ouers die doelwitte van gesinsbemiddeling in stand 

hou;  

 te bepaal of daar nuwe dispute ontstaan het waaroor onderhandel moet word; 
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 positiewe veranderinge in die mede-ouerskapsverhouding te kontroleer en te 

versterk; 

 die kind se aanpassing en aard van die ouer-kind-verhouding te eksploreer en te 

versterk; 

 die kwaliteit van hul ouerskap te eksploreer en te versterk; en 

 'n wysiging van die ooreengekome sorg- en kontak-reëlings te bemiddel indien 

'n verandering in ouers se werkskedules, omstandighede of daar veranderde 

behoeftes by die kinders ontstaan het. 

 

Indikasies dat aanpassing positief verloop is waarneembaar indien ouers informele 

veranderinge kon toepas, lae tot matige konflik tussen hulle voorkom, ouers tekens 

van goeie streshantering toon, by veranderinge kan aanpas, 'n hoë tevredenheid 

beleef word en sowel die ouers as die kind se aanpassing goed verloop.  

 

Tegnieke om tydens opvolging te benut is: 

 Die vaardighede, tegnieke en aktiwiteite wat benut is tydens Fase 3 word weer 

aangewend om ooreenkomste oor dispute te bereik. 

 Indien nodig kan die kind weer ingesluit word om inligting te verifieer en sy stem 

te laat hoor. 

 Ouers word weer eens bemagtig en gekomplimenteer deur op hul groei, 

samewerking en positiewe veranderinge te fokus. 

 Ouers word voorberei op die feit dat daar toekomstige uitdagings sal wees en 

die vertroue uitgespreek dat hulle dit sal kan hanteer (Irving & Benjamin, 

2002:185). 

 

Tekens wat aandui dat aanpassing nie positief verloop nie is wanneer ouers 

aandui dat hulle nie die ouerskapplan kan uitvoer nie, kla dat die ander ouer nie by 

die ooreenkoms hou nie, aandui dat hulself of die ander ouer of die kind nie positief 

aanpas nie of indien ouers verkies om van litigasie gebruik te maak om hul dispute 

op te klaar in stede van deur bemiddeling. Hierdie ouers openbaar gewoonlik hoë 

konflik, hoë stresvlakke of swak aanpassingsvermoëns. Volgens Irving en 

Benjamin (2002:186) spreek hierdie ouers 'n ontevredenheid oor bemiddeling uit, 
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naamlik dat die tydsberekening vir die bemiddeling foutief was, ouer(s) van mening 

is dat die bemiddelaar hulle nie verstaan of ondersteun het nie, die bemiddelaar 

nie onpartydig was nie of dat laasgenoemde nie voldoende kontrole kon uitoefen 

nie. Hierdie ouers kan weer uitgenooi word om deur bemiddeling hul dispute op te 

klaar.  

 

7.4 SAMEVATTING 

 

'n Gesinsbemiddelingsproses verloop volgens sewe fases. Die uniekheid van elke 

situasie is bepalend vir die keuse en benutting van tegnieke tydens of die 

beweging tussen fases.  

 

Alhoewel die TFM model van Irving en Benjamin (2002) as vertrekpunt gebruik is 

vir 'n gesinsbemiddelingsproses lê die grootste verskil van hierdie navorsing daarin 

dat die kind se stem deur verskeie metodes gehoor word en hy dus by die proses 

ingesluit word. Hierdie metodes is die sosio-emosionele assessering van die kind, 

die vraelys deur elke ouer oor die kind voltooi en opgevolg met 'n semi-

gestruktureerde onderhoud, die interaksionele analise tussen ouer en kind en 

laastens die kollektiewe stem van die kind. Die RP model van Potgieter (1995) is 

as vertrekpunt gebruik vir die assessering van die kind, maar aangepas en 

uitgebrei vir toepaslike praktykgerigtheid vir gesinsbemiddeling deur middel van 

nuwe kennis wat verken is. 

 

Anders as in generiese bemiddelingsmodelle sluit gesinsbemiddeling nie net 

fasilitering, evaluering en verandering in nie, maar spreek die proses ook die 

kwaliteit van die mede-ouerskapsverhouding tussen ouers, die ouer-kind-

verhoudings en die kwaliteit van ouerskap, aan. Oueropvoeding en ouerleiding oor 

hierdie drie komponente geniet deurgaans aandag. Deurdat daar deur middel van 

'n gesinsbemiddelingsproses nie slegs op die bereiking van ooreenkomste gefokus 

word nie, word dit as 'n beperking ten opsigte van die generiese 

bemiddelingsmodelle in die praktyk geïdentifiseer. 'n Gesinsbemiddelingsproses is 

daarom saamgestel om die leemtes in die praktyk aan te spreek. Hierdie navorsing 
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kan dus ŉ sirkulêre proses volg wat met ŉ probleem begin en eindig wanneer dit 

opgelos is.  

 

'n Beskrywing van die empiriese resultate van twee gevallestudies wat bekom is 

tydens die toepassing van die ontwerp van 'n gesinsbemiddelingsproses word in 

Hoofstuk 8 weergegee.  
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HOOFSTUK  8 

EMPIRIESE RESULTATE 

FASE 4: VROEË ONTWIKKELING EN LOODSONDERSOEK 

8.1  INLEIDING 

 

Die prosedure-elemente wat ingesluit word in ŉ gesinsbemiddelingsproses is 

verken en bespreek. Die paradigmatiese perspektief as die lens waardeur die 

navorser na die probleem sou kyk en wat die onderbou van die empiriese 

ondersoek vorm sowel as die prosedure-elemente om die doel te bereik, is verken. 

Hierdie prosedure-elemente was: bemiddeling en spesifiek gesinsbemiddeling as 

alternatiewe wyse om ooreenkomste te bereik, die insluiting van die kind deur 

verskeie metodes, oueropvoeding en ouerleiding aan ouers en die samestelling 

van ouerskapplanne. Hierdie prosedure-elemente moes met inagneming van Wet 

38 van 2005 toegepas kon word. In Hoofstuk 8 word 'n uiteensetting van die 

empiriese resultate wat tydens die fase van vroeë ontwikkeling en die 

loodsondersoek gedoen is en dus die implementering van die ontwerp van 'n 

gesinsbemiddelingsproses behels, bespreek. Hoofstuk 8 behels dus Fase 4 van 

intervensienavorsing as die ontwikkeling en uitvoering van 'n voorlopige intervensie 

en die toepassing van ontwerpkriteria op die voorlopige intervensie-konsep. 

 

Die doel was dus om met egskeiding 'n gesinsbemiddelingsproses saam te stel 

bestaande uit hierdie prosedure-elemente ten einde die mede-

ouerskapsverhouding tussen ouers, die ouer-kind-verhouding met albei ouers en 

die kwaliteit van ouerskap aan te spreek. Die onderstaande diagram dui in figuur 

8.1 die komponente aan wat as doel aangespreek word in die ondersoek:   
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                                                              1. MEDE-OUERSKAPSVERHOUDING  
                                                                  TUSSEN VADER EN MOEDER 
 

 

                                  
    VADER                                                                                   MOEDER 

             
         3. BEOEFENING                                                                    3. BEOEFENING   
             VAN KWALITEIT                                                                      VAN KWALITEIT                                     

                OUERSKAP                                                                              OUERSKAP 

                                                                                                                    
                                                                                                                     

                        2. VESTIGING EN VERSTEWIGING VAN DIE                                                                   
                              .    OUER-KIND-VERHOUDING                                                         

                                                          

   

                                                                          
                                                               KIND 
 

                                                                   

 

 

 

FIGUUR 8.1 ‗N DIAGRAMMATIESE VOORSTELLING VAN DIE KOMPONENTE 
VAN 'N GESINSBEMIDDELINGSPROSES MET TEN DOEL OM DIE 
BESTE BELANGE VAN DIE KIND TE BEVORDER MET 
EGSKEIDING.  

 

Hieruit is dit duidelik dat die bevordering van eerstens die mede-

ouerskapsverhouding tussen ouers, tweedens die ouer-kind-verhoudings en 

derdens die kwaliteit van ouerskap as veranderlikes aangespreek moet word om 

die kind se beste belange met egskeiding te bevorder. Die veranderlikes word as 

ewe belangrik beskou tydens 'n gesinsbemiddelingsproses en word net vir 

duidelikheidshawe genommer van een tot drie.  

 

8.2 DIE PLEK VAN DIE NAVORSINGSBENADERING IN EMPIRIESE  
BEVINDINGE 

 

In hierdie studie is gebruik gemaak van kwalitatiewe navorsing as wyse waarop die 

implementering van die proses op 'n natuurlike manier waargeneem kon word. As 

kwalitatiewe navorser is gepoog om gebeure binne 'n bepaalde konteks te begryp 

  



 385 

en is semi-gestruktureerde en ongestruktureerde onderhoude met ouers gevoer en 

is die kind op 'n sensitiewe en paslike wyse by die gesinsbemiddelingsproses 

ingesluit. Die navorser het tydens onderhoude met die ouer(s), die sosio-

emosionele assessering van die kind of die interaksionele analise tussen ouer en 

kind, die deelnemers waargeneem en veldnotas gemaak. Die vraelys wat deur die 

ouers voltooi is oor elke kind en opgevolg is met 'n semi-gestruktureerde 

onderhoud, is gebruik om inligting in te win en om temas te bepaal wat die kind kan 

beïnvloed. (Vgl. Bylaag 3.) 'n Opsomming van die bemiddelingsonderhoude is 

telkens aan die ouers voorsien. Die effek van ŉ gesinsbemiddelingsproses op al 

die betrokkenes is nie op 'n gestandaardiseerde wyse gemeet nie, maar word 

gereflekteer in die bereiking van ooreenkomste, die terugvoer vanaf die ouers, die 

individuele sessie met die kinders asook in die ouerskapplan as dokument wat 

saamgestel is. Die fokus was om ŉ geheelbeeld van die gesinsbemiddelingsproses 

op die deelnemers waar te neem, eerder as op die insameling van inligting om te 

bepaal in watter mate die proses meetbare veranderinge by al die deelnemers 

meegebring het.  

 

8.3  STRATEGIE VIR INLIGTINGINSAMELING 

 

In hierdie studie is daar van toegepaste navorsing met ŉ verkennende en 

beskrywende aard gebruik gemaak aangesien intervensienavorsing bestaande 

teorie met die praktyk kan verbind. Die klem is op die ontwerp en ontwikkeling van 

'n proses om 'n probleem aan te spreek (Rothman & Thomas, 1994:12). 'n 

Gesinsbemiddelingsproses met inagneming van Wet 38 van 2005, is saamgestel 

en geïmplementeer. 

 

Vir die insameling van kwalitatiewe inligting het die navorser van 'n kwalitatiewe 

navorsingstrategie, naamlik die gevallestudie, gebruik gemaak. Die ontwerp van 'n 

gesinsbemiddelingsproses is op vyf gevallestudies toegepas. Elke gevallestudie 

staan egter op sy eie en behoort as 'n unieke, holistiese eenheid beskou te word. 

Daarna kon gevalle vergelyk word en verskille en ooreenkomste aangetoon word. 

Die deelnemers wat in hierdie navorsing waargeneem is, verwys na ouers en hul 
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kind(ers) met egskeiding. Inligting is verkry deur semi-gestruktureerde en 

ongestruktureerde onderhoude met die ouers. Die kinders is ingesluit deurdat 

vraelyste oor elke kind deur die ouers voltooi is en opgevolg is met ŉ semi-

gestruktureerde onderhoud, die sosio-emosionele assessering van die kind(ers) 

plaasgevind het òf die interaksie tussen ouer en kind waargeneem is. Die 

deelnemers is regstreeks waargeneem. Kollektiewe gevallestudies is uitgevoer om 

die navorser se begrip oor die populasie wat bestudeer word, te verhoog alhoewel 

die uniekheid van elke gesin, unieke hantering vereis het. 

 

8.4  GELOOFWAARDIGHEID VAN DIE NAVORSINGSRESULTATE 

 

Dit was vir die navorser noodsaaklik om vanuit ŉ kwalitatiewe perspektief 

geloofwaardigheid te bewerkstellig deur te steun op die vaardigheid en 

bevoegdheid van die navorser self. Die navorser word self as meetinstrument 

beskou in kwalitatiewe navorsing (Patton, 1990:14). Volgens Maxwell (1996:89) 

kan die geloofwaardigheid van resultate in kwalitatiewe navorsing bedreig word 

deur die beskrywing en interpretasie van inligting, die bevooroordeeldheid, 

reaktiwiteit en betroubaarheid van die navorser. Daar is dus aan hierdie moontlike 

bedreigings vir geloofwaardigheid op die volgende wyses aandag bestee: 

 Beskrywing van die versamelde data: Die navorser het van inligting-

insamelingstrategieë gebruik gemaak wat paslik was (De Vos, 2005:335). Daar 

is deurentyd veldnotas gemaak. Die uitgebreide literatuurstudie, praktykervaring 

van die navorser en voldoende kontak met die deelnemers oor 'n tydperk van 12 

tot 18 maande het die geloofwaardigheid van die beskrywing van versamelde 

inligting verhoog. In elke gevallestudie is 'n ouerskapplan as dokument deur 

albei ouers en die navorser onderteken. 

 Interpretasie van die versamelde data: Maxwell (1996:89-90) waarsku dat die 

navorser sy eie betekenis aan inligting kan heg, eerder as om te begryp wat die 

deelnemer se perspektief is. Hierdie bedreiging wat interpretasie van die 

versamelde inligting vir die geloofwaardigheid van die navorsing inhou kon deur 

middel van triangulasie voorkom word. Dit behels dat inligting van meer as een 

individu en volgens meer as een metode ingesamel was (De Vos, 2005a:346; 
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Klopper, 1995:26; Maxwell, 1996:93 en Nieuwenhuis, 2007:113). Triangulasie 

van inligtingsbronne vind in hierdie navorsing plaas deurdat individue en 

literatuur as inligtingsbronne benut is wat die reikwydte van die inligting verhoog 

(Klopper, 1996:26). Lidkontrole kan die geloofwaardigheid van interpretasie van 

die versamelde inligting bevorder (Nieuwenhuis, 2007:114). Dit het behels dat 

inligting verkry vanuit die insluiting van die kinders met sowel die ouers as die 

kinders as deelnemers, geverifieer is. Foutiewe interpretasies kon dus 

uitgeskakel word of kon ouers as deelnemers se insig en ouerskapsvermoëns 

deur oueropvoeding en ouerleiding verhoog word. Dit kon dus daartoe bydra dat 

ouers ingeligte besluite kon neem wat in die kind se beste belang is.  

 Bevooroordeeldheid van die navorser: Die navorser se integriteit was vir die 

studie van deurslaggewende belang. Alhoewel deurentyd gepoog is om inligting 

objektief weer te gee, kan die menslike element wel die geloofwaardigheid van 

die navorsingsresultate bedreig (Nieuwenhuis, 2007:114-115). Die 

paradigmatiese perspektief van die navorser is egter reeds tydens die eerste 

bemiddelingsonderhoud met die ouers bespreek en dit het wanopvattings 

uitgeskakel en die navorser se objektiwiteit beklemtoon deurdat die kind se 

beste belang deurgaans van kardinale belang geag was. 

 Reaktiwiteit: Vanuit 'n kwalitatiewe perspektief moet die invloed van die navorser 

op die deelnemers begryp en produktief benut word (Patton, 1990:209 en 

Maxwell, 1996:91). Met behulp van die navorser se onpartydige ingesteldheid 

jeens beide ouers, erkenning van hul sterktes en kwaliteite en die deurlopende 

handhawing van die beste belang van die kind-standaard is gepoog om die 

menswaardigheid van elke deelnemer te erken. Die navorser het die 

belangrikheid van konstruktiewe dialoog tussen die ouers beklemtoon en kon 

die respekvolle en menswaardige hantering van die deelnemers deur die 

navorser moontlik ook hul gedrag positief beïnvloed het.  

 Betroubaarheid: ŉ Gesinsbemiddelingsproses is met vyf gevallestudies as 

deelnemers herhaal en dit het die betroubaarheid verhoog.  

 

Die navorser het dus die maatreëls van geloofwaardigheid toegepas en ook die 

fases en aktiwiteite, soos in hoofstuk 7 uiteengesit, in die gevallestudies herhaal.  
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8.5  PROFIEL VAN DIE DEELNEMERS 

 

ŉ Gesinsbemiddelingsproses is op vyf gevallestudies as deelnemers toegepas. Die 

gevallestudies is volgens fiktiewe name beskryf. ŉ Volledige beskrywing van die 

implementering van die vroeë ontwikkeling en loodsondersoek ten opsigte van 

gevallestudie A en B word vervolgens weergegee. 'n Versadigingspunt is bereik 

met die beskrywing van die toepassing van gevallestudies A en B. Die 

veranderlikes in die gevallestudies C, D en E het die inligting ingewin oor die 

toepassing van 'n gesinsbemiddelingsproses, bevestig. 

 

Die ontwerp van 'n gesinsbemiddelingsproses was volgens die volgende sewe 

fases toegepas: 

Fase 1:  Aanmelding en kontakmaking. 

Fase 2:  Insluiting van die kind. 

Fase 3:  Onderhandeling. 

Fase 4:  Oordra van inligting aan die kind oor besluite rakende sorg en kontak. 

Fase 5:  Samestelling van ŉ finale ouerskapplan. 

Fase 6:  Terminering. 

Fase 7:  Opvolging. 

Hierdie fases is egter nie rigied toegepas nie en die unieke behoeftes van elke 

gevallestudie sou die aksies en aktiwiteite in die fases bepaal.  

 

8.5.1 Gevallestudie A: Gesin Alberts 

 

Mnr en Mev Alberts is deur 'n maatskaplike werker na die navorser se praktyk 

verwys om hulp te verleen met die samestelling van 'n ouerskapplan met 

egskeiding. Huweliksberaad was onsuksesvol.  

Biografiese inligting: Mnr en Mev Alberts is reeds vir 6 jaar getroud. Hulle is 

getroud toe Amanda drie jaar oud was.  

Betrokke kinders: 

 Amanda: Dogter, 9 jaar, 10 maande. 

 Anton: Seun, 5 jaar, 5 maande. 
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8.5.1.1. Fase 1: Aanmelding, kontakmaking en assessering van ouers 

 

Die doel van hierdie fase was die aanmelding, kontakmaking en assessering van 

die ouers om te bepaal of hulle ontvanklik is vir bemiddeling, sensitief is om na die 

stem van die kind te luister en in staat is tot produktiewe onderhandeling. 

 

8.5.1.1.1. Aksie 1: Verloop van die gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

 

Mnr en Mev Alberts was albei aanvanklik ongemaklik en het min oogkontak 

gemaak. Hulle het nie direk met mekaar gekommunikeer nie. Volgens sowel Mnr 

as Mev Alberts is hul huwelik onherstelbaar verbrokkel en wil albei skei. Hulle 

aanvanklike saamleefverhouding en ook latere huweliksverhouding was deurentyd 

gekenmerk deur hoë konflik en onversoenbare verskille. Mev Alberts is van mening 

dat sy en Mnr Alberts oor niks kan saamstem nie en dat hy haar voor die kinders 

afkraak wanneer sy hulle dissiplineer. Mnr Alberts bevestig dat hul huwelik 

gekenmerk was deur voortdurende konflik. Hulle woon tans steeds in die 

gemeenskaplike gesinswoning. Die kinders is nog nie ingelig oor die voorgenome 

egskeiding nie omdat die ouers vanweë finansiële redes nie dadelik die 

gesinswoning wil verlaat nie. Nadat die gesinsbemiddelingsraamwerk asook die 

beginsels van gesinsbemiddeling aan Mnr en Mev Alberts verduidelik is het albei 

meer spontaan aan die bemiddeling begin deelneem. (Vgl. 7.2.1. en 7.2.2.) Die 

toestemmingsvorm om vrywillig aan die navorsing deel te neem asook die 

ooreenkoms vir gesinsbemiddeling was onderteken (Vgl. Bylaag 1 en Bylaag 2).  

 

Beide Mnr en Mev Alberts is ten gunste van 'n bemiddelingsproses om 

ooreenkomste te bereik. Hulle motivering is eerstens omdat hulle nie die kinders 

wil benadeel nie en tweedens omdat hulle die finansiële koste van litigasie wil 

vermy. Hul kwessies in dispuut handel oor: 

 By watter ouer sal die primêre verblyf van die kinders wees? 

 Wat is geskikte kontakskedules vir die kinders? 

 Hoe moet die kinders voorberei word op die egskeiding? 
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Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

is dat: 

 Mnr en Mev Albers waarskynlik geskikte kandidate vir bemiddeling is. 

(Vgl.3.8.1.) 

 Negatiewe aanduidings vir bemiddeling is dat hulle 'n onvermoë openbaar om 

huwelikskwessies van ouerskapskwessies te skei en emosies te beheer, hul 

kommunikasie en hantering van konflik destruktief is en hulle sukkel om 

gesamentlik op huidige kwessies te fokus sonder om na vorige konflikte te 

verwys. (Vgl. 3.8.1.) 

 Mnr en Mev Alberts benodig dus bepaalde kennis en vaardighede om 'n 

oplossing vir hul geskille te vind. Verandering is dus nodig ten einde die ouers in 

staat te stel om ten volle deel te neem aan bemiddeling en produktief te kan 

onderhandel.  

 Mnr en Mev Alberts spreek hul bereidwilligheid uit om met begrip na die stem 

van hul kinders te luister. 

 Daar is gesamentlik besluit dat die sosio-emosionele assessering van Amanda 

en Anton die geskikte metode sou wees om die kinders in te sluit tydens 

gesinsbemiddeling en is as 'n volgende aksie op besluit. Dit kan van waarde 

wees om die kind reeds tydens die aanvang van die egskeidingsproses te 

betrek. Amanda se temperamentele eienskappe en spesifieke behoeftes kan in 

ag geneem word by die voorbereiding van haar ouers se egskeiding en moontlik 

rigtinggewend van aard wees vir die ouers se besluitneming. (Vgl. 5.5.1.5.) 

 

8.5.1.2. Fase 2: Die insluiting van die kind 

 

Die doel vir die insluiting van die kind is dat: 

 aan Artikels 10 en 31(1)(a) van Wet 38 van 2005 gehoor gegee word deur die 

kind se wense en sieninge in ag te neem in besluitneming deur ouers of persone 

wat die verantwoordelikheid en pligte vir die kind dra. Die kind moet dus ŉ 

redelike geleentheid kry om sy wense en sieninge uit te spreek en behoort dit by 

besluitneming in berekening gebring te word; 

 die ouers ingeligte en konstruktiewe besluite neem;  
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 die ouers betekenisvolle inligting insake hul kind se wense en sieninge kan 

ontvang wat kan meehelp om insig te ontwikkel asook ouers te begelei rakende 

verskeie aspekte van die kind met egskeiding; 

 dit op sowel die ouer-kind-verhouding as die mede-ouerskapsverhouding 'n 

positiewe invloed uitoefen  

 

Die metodes wat ten opsigte van die insluiting van Amanda en Anton kon realiseer, 

was: 

 Eerstens 'n sosio-emosionele assessering van die kind. Die tegnieke en 

aktiwiteite soos bespreek in Hoofstuk 7 is aangepas volgens die ouderdom van 

die kind (Vgl. 7.4). Dit is egter belangrik om te onthou dat alle tegnieke nie 

noodwendig toegepas word nie ten einde nie die kind te forseer of ongemaklik te 

maak nie. Nog 'n rede kan wees wanneer voldoende inligting ingewin is om die 

kind se stem te hoor soos deur Wet 38 van 2005 vereis. 

 Tweedens die vraelys wat deur Mnr en Mev Alberts rakende Amanda en Anton 

voltooi is. 

 Derdens die gesamentlike onderhoud met die ouers waartydens die inligting in 

hul vraelyste bespreek is en terugvoer gegee is oor die inligting verkry vanaf die 

sosio-emosionele assessering van die kinders.  

 

8.5.1.2.1 Aksie 1: Sosio-emosionele assessering van Amanda in Fase 2  

Die doel van die sosio-emosionele assessering van Amanda was om: 

 Simboliese spel te gebruik om op 'n indirekte wyse deur projektiewe tegnieke 

inligting vanaf Amanda te bekom, sy deur spel haarself te laat uitdruk, van haar 

wêreld te leer, haar wense en fantasieë uit te druk, maar ook om die verskil 

tussen realiteit en fantasie te onderskei.  

 Spel te benut as die wyse waardeur hipoteses oor aanpassing en reaksie op 

verandering gemaak kan word en Amanda emosioneel te ondersteun sonder om 

stres vir haar toe te voeg.  
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Verloop van die sosio-emosionele assessering van Amanda 

'n Sosio-emosionele assessering bestaan uit 'n kort onderhoud met die kind en die 

benutting van projektiewe tegnieke. (Vgl. 4.5.1.) 

 Amanda was spontaan en dit was maklik om rapport met haar te bewerkstellig.  

 Sy het goeie oogkontak gemaak. Sy het aanvanklik ongemak getoon deur 

gesigte te trek en in ŉ vreemde stemtoon te praat. 

 Die projektiewe tegnieke kon benut word en Amanda het nie geïnhibeerd 

voorgekom nie.  

 Sy geniet dit om te teken en het geen weerstand getoon teen die benutting van 

enige projektiewe tegniek nie. 

 

Verskeie projektiewe tegnieke is benut en sommige sal bespreek word onder 

andere:  

 Tekening van 'n nes: Amanda se terugvoer na haar tekening is die volgende: 

"Eendag was daar 'n nes met 4 eiers in. Die mamma was weg om kos te gaan 

koop, toe sien 'n jakkals die nes, die babas was toe nog nie uitgebroei nie, net 

betyds kom die Pappa. Hy het die jakkals weggejaag. Toe gaan die Pappa weer 

om kos te gaan soek. Toe kom die jakkals terug en toe kom die mamma net 

betyds". Die afleiding wat gemaak word is dat die ouers afwisselend die kinders 

versorg. Die kinders word telkens net betyds deur een van die ouers gered. 'n 

Mate van angs word geprojekteer, maar die kinders word telkens betyds deur 

een van die ouers gered. Die kind beleef daarom wel vertroue en geborgenheid. 

 Onvoltooide sinne:  

Partykeer dink ek ... dat niemand my liefhet nie. As Pappa en Mamma baklei 

voel ek so.  

Mamma is baie keer ... kwaad vir my broer, maar word weer vriendelik.  

Ons gesin ... is die beste.  

Die afleiding wat gemaak word is dat die konflik tussen Mnr en Mev Alberts 

Amanda se emosionele sekuriteit in die gesin bedreig. Sy projekteer ook konflik 

in die verhouding tussen Mev Alberts en haar broer, Anton. Die onvoltooide sin 

oor die gesin is waarskynlik 'n projeksie van 'n behoefte aan 'n geborge gesin. 
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 Amanda projekteer dat sy dikwels hoofpyn het. Amanda maak moontlik van 

defleksie as kontakgrensversteuring gebruik (Blom, 2004a:27). 

 Op 'n selfprojeksieprent van kinders wat by 'n graf staan reageer Amanda met: 

"Ek voel hartseer. My Pappa het doodgegaan. Sy vliegtuig was in 'n ongeluk. Ek 

is bang dat my Pappa sal doodgaan, dan het ek net 'n Mamma. My maatjie se 

Pappa en Mamma is geskei en dit voel vir haar of haar Pappa doodgegaan het".  

Aan Amanda is gevra of sy partykeer wonder of pappa en mamma gaan skei en 

haar antwoord was: "Ja, dan voel ek hartseer, ek wil nie hê my Pappa moet 

weggaan nie. As hulle so baie baklei dink ek hulle gaan skei." Amanda 

projekteer haar ongemak met die konflik tussen haar ouers en die vrese wat dit 

meebring. Al is die kinders nog nie ingelig oor die egskeiding nie tref Amanda 'n 

vergelyking tussen haar pa en die vriendin se ouers wat geskei is en projekteer 

sy 'n vrees dat sy haar pa kan verloor deur egskeiding. 

 Prent oor Pa-kind-verhouding: "Ek voel sleg as my pa net met my broer speel en 

niks aandag aan my gee nie. Ek is die een wat eenkant staan. Ek sal graag 

meer op my pa se skoot wil sit. Pa sê ek is te swaar vir hom‖. 

 Die maanreisfantasie, wêreldkaart, reddingstou, tekening van 'n mens, grafiese 

gesinstekening, kinetiese gesinstekening asook die selfprojeksie-prente en 

gesinsprojeksieprente is as aktiwiteite benut. (Vgl.4.4.1.2.) 

 

Die kwalitatiewe inligting van Amanda se sosio-emosionele assessering word 

volgens belangrike kategorieë in tabel 8.1 in tabelvorm weergegee. 

 

TABEL 8.1: EMPIRIESE RESULTATE VAN KWALITATIEWE INLIGTING VER-
KRY VANUIT DIE SOSIO-EMOSIONELE ASSESSERING VAN 
AMANDA IN FASE 2 

Ontwikkelingstadium 
 

Amanda is kognitief in die 
ontwikkelingstadium van die formeel-
operasionele periode. Sy kan dus 
logies en abstrak dink. Kognitief mag 
haar moeilikste taak moontlik wees om 
die egskeiding te integreer met die 
ontwikkeling van identiteit, veral 
rakende intieme verhoudings. (Vgl. 

Liggaamshouding en nie-verbale 
kommunikasie 

Die trek van gesigte en praat in ŉ 
vreemde stem dui op ongemak by 
haar. Hierdie gedrag het spontaan 
tydens die assessering verbeter en 
later heeltemal verdwyn. 
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5.4.2.4). 
Emosioneel is sy in die 
middelkinderjare. Amanda moet dus 
die ego-sintese van bekwaamheid 
ontwikkel. (Vgl.5.4.1.4.). Haar 
belewenis van sukses in die skool 
beïnvloed haar selfbeeld positief. In 
hierdie ontwikkelingstadium is die 
portuurgroep baie belangrik en beskou 
Amanda haar beste vriendin as die 
belangrikste rolspeler in haar lewe 
soos blyk uit die maanreisfantasie. 
(Vgl.5.4.1.4) 
 

Verhouding met biologiese vader 
Amanda voel bedreig deur die 
verhouding tussen haar pa en broer en 
projekteer dat sy 'n hegter verhouding 
met Mnr Alberts begeer. Alhoewel 
aanduidings bestaan van ŉ hegte 
verhouding met Mnr Alberts is daar ook 
aanduidings van angstigheid in die 
ouer-kind-verhouding met hom soos 
blyk uit haar projeksie wat die pa-kind-
verhouding uitbeeld.(Vgl. 2.3.1.4.2 & 
2.3.1.4.3) 
 

Verhouding met biologiese moeder 
Amanda beleef haar ma as kwaai en 
baie streng en konflik tussen haar ma 
en Anton maak haar ongemaklik. Sy. 
projekteer ŉ behoefte aan meer 
emosionele versorging en 
responsiwiteit deur Mev Alberts. Sy 
beleef dat Mev Alberts ŉ voorkeur vir 
Anton het. Die afleiding word gemaak 
dat sy moontlik 'n angstig-ambivalente 
ouer-kind binding met Mev Alberts het. 
(Vgl.2.3.1.4.) 
 

Verhouding met broers of susters 
 
Amanda projekteer dat Anton haar terg 
en seermaak .Sy sluit hom egter in al 
die projeksies in en projekteer dat hy ŉ 
persoon is vir wie sy omgee. 
 

Verhouding met ander 
betekenisvolle persone 

Amanda handhaaf gesonde sosiale 
verhoudings met die portuurgroep soos 
blyk uit die onderhoud met haar asook 
haar projeksie met die boodskappe-
tegniek waarin sy vir haar maats 
boodskappe stuur met 'n betekenisvolle 
inhoud dat sy vir hulle omgee en na 
hulle verlang. 
 

Selfbeeld / sin vir die self 
 

Sy hou van skool en word aanvaar 
deur haar maats. Sy beleef 
akademiese en sosiale sukses. 
Amanda projekteer teenstrydige 
inligting oor haar belewenis van 
haarself binne die gesin. Sy projekteer 
in die grafiese gesinstekening en 

Emosionele bewussyn en 
uitdrukking 

Die emosionele bewussynsvlak waarop 
Amanda funksioneer is die van 
differensiasie. (Vgl.5.4.3.) Sy kan 
verskillende emosies en polariteite 
herken, maar onderdruk negatiewe 
gevoelens wat in psigosomatiese 
simptome na vore kom. Deur emosies 
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gesinsprojeksieprente dat sy beleef dat 
haar broer beide ouers se gunsteling 
is. 
 

na binne te rig internaliseer sy die 
emosie wat as fisiese gewaarwordinge 
soos byvoorbeeld hoofpyn beleef word. 
(Vgl.5.6.3.) 

 

Temperamentseienskappe 
 

Amanda toon sanguïniese 
temperamentseienskappe soos 
byvoorbeeld dat sy lief is vir mense en 
ŉ baie sterk behoefte aan erkenning 
het. Sy kom ook as 'n ekstrovert, 
emosioneel, vinnig en gedrewe, voor. 
(Vgl.5.5.1.3.) 
 

Impak van egskeiding op die kind 
 
Amanda is huidiglik nog onbewus van 
haar ouers se voorgenome egskeiding. 
Sy beleef wel ŉ vrees dat ŉ egskeiding 
mag realiseer en dat sy vir Mnr Alberts 
kan verloor soos afgelei uit haar 
projeksie op die projeksieprent van die 
pa-kind-verhouding. 
 

Risikofaktore 
Amanda se binding met albei ouers dui 
op 'n nie-hegte binding. Die konflik 
tussen haar ouers bedreig haar gevoel 
van beskerming. (Vgl.5.5.2.4.) Die 
ouers se energie word huidiglik 
moontlik in hul konflik gekanaliseer en 
beïnvloed dit die kwaliteit van hul 
ouerskap. (Vgl.5.5.2.5.) Oorbelading en 
moontlike rolomruiling vind plaas en 
vanweë die konflik tussen haar ouers. 
Dit word afgelei daaruit dat Amanda 
met die volwasse vrou in van die 
selfprojeksieprente identifiseer. 
Rolomruiling vind plaas indien die kind 
sy eie behoeftes onderdruk en 
verantwoordelikheid vir sy ouers neem 
(Vgl. 5.6.1.) Dit kan aanduidend wees 
van alliansies in die gesin, 
disfunksionaliteit of 'n ouer wat 
emosioneel op die kind steun. In 'n 
hegte binding vind rolomruiling nie 
plaas nie (Vgl. 5.6.1.). 
Kinders is toeskouers van die 
verhouding tussen ouers en indien 
daar spanning en konflik is sal hulle dit 
weet. (Vgl. 5.5.2.4.) 
 

Beskermende faktore 
Sy openbaar ŉ sterk godsdienssin. Sy 
beleef gesonde portuurgroep- 
verhoudings en ook ŉ belewenis van 
sukses in die skool wat lei tot die ego-
sintese van arbeidsaamheid en 
produktiwiteit. (Vgl.5.4.1.4.) 

 

 
Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die sosio-emosionele assessering van 

Amanda is dat: 



 396 

 Amanda moontlik 'n angstige nie-hegte binding met albei ouers het. 

 Moontlike rolomruiling plaasvind en voel sy verantwoordelik vir die konflik tussen 

die ouers. Dit kan aanduidend wees van samevloeiing as 

kontakgrensversteuring. (Vgl. 2.3.3.4) 

 Amanda haar negatiewe en pynlike emosies onderdruk wat in psigosomatiese 

gedrag byvoorbeeld hoofpyn, na vore kom. Hieride is ook ‗n vorm van 

kontakgrensversteuring, naamlik: retrofleksie (Vgl.2.3.3.4).  

 Amanda beleef dat beide ouers 'n voorkeur vir Anton het. Hierdie belewenis sal 

noodwendig haar bindingstyl en innerlike werkmodel negatief beïnvloed. 

(Vgl.2.3.1.3.) 

 Sy beleef angs oor die konflik tussen haar ouers en dra dit moontlik by tot die 

angstige nie-hegte binding wat sy met albei ouers het. 

 Tans versterk haar sukses op skool en portuurgroepverhoudings haar selfbeeld. 

 Vanweë haar sanguïniese temperamentseienskappe het sy 'n sterk behoefte 

aan erkenning. Sy beleef egter 'n leemte aan erkenning binne haar gesin. 

 

8.5.1.2.2. Aksie 2: Die voltooiing van 'n vraelys deur Mnr Alberts oor Amanda  

gevolg deur 'n semi-gestruktureerde onderhoud in Fase 2. (Bylaag 3) 

 

Die kwalitatiewe inligting soos verkry uit die vraelys deur Mnr Alberts voltooi oor 

Amanda en opgevolg deur ŉ semi-gestruktureerde onderhoud word in tabel 8.2 

volgens belangrike kategorieë weergegee. 

 
TABEL 8.2: EMPIRIESE RESULTATE VAN KWALITATIEWE INLIGTING   

VERKRY VANUIT VRAELYS EN SEMI-GESTRUKTUREERDE 
ONDERHOUD MET MNR ALBERTS OOR AMANDA  

Ontwikkelingsgeskiedenis 
 
Amanda se ontwikkeling verloop 
normaal en sy toon geen agterstande 
nie. 
 
 

Temperamentseienskappe en 
persoonlikheidstrekke 

Mnr Alberts beskryf haar as uitgaande, 
lieftallig, lojaal en dat sy simpatie met 
andere toon. Sy onttrek soms van 
realiteit en is traag om opdragte uit te 
voer. Hy beskryf haar as 'n kind met 'n 
maklike temperament en reëlmatige 
biologiese ritmes.  
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Verhouding tussen Mnr Alberts en 
Amanda  

Volgens Mnr Alberts het Amanda geen 
voorkeur vir ŉ ouer nie. Hy is van 
mening dat Mev Alberts se disrespek 
teenoor hom as pa sy verhouding met 
Amanda negatief beïnvloed. Hy verleen 
instrumentele versorging aan Amanda 
deur haar met skoolwerk te help. 
Volgens hom gesels hulle daagliks en 
bestaan fisiese kontak daaruit deur vir 
mekaar drukkies te gee. Mnr Alberts is 
van mening dat hy vir Amanda 
erkenning gee vir positiewe gedrag. 
 

Verhouding tussen Mev Alberts en 
Amanda 

Mnr Alberts beweer dat hy vir Amanda 
intree wanneer Mev Alberts onredelik is 
of reëls inkonsekwent toegepas word. 
Hy is verder van mening dat Mev 
Alberts jaloers is op sy verhouding met 
Amanda. 
 

Mede-ouerskapsverhouding 
 
Volgens Mnr Alberts bestaan geen 
wesentlike verskille tussen hom en 
Mev Alberts oor die opvoeding van 
Amanda nie. Mnr Alberts beweer dat 
Mev Alberts soms emosioneel raak 
voor die kinders en dat hy dit nie 
goedkeur nie. 
 

Verhouding met enige ander 
belanghebbende persone 

Mnr Alberts is van mening dat Amanda 
jaloers is op haar broer en daar is 
voortdurende rusies tussen hulle. Sy 
ervaar goeie verhoudings met haar 
maats en bots nie met onderwysers 
nie. 

 
 

Kind se reaksie op die vervreemding 
of egskeiding 

Amanda is nog nie ingelig oor die 
voorgenome egskeiding van haar 
ouers nie. Sy is wel bewus van die 
voordurende konflik tussen hulle en sal 
vir albei ouers vra om op te hou om te 
baklei. 
 

Ouer se eie belewenis van sy/haar 
emosionele welstand 

Mnr Alberts beskryf homself as 
emosioneel stabiel en volwasse en dat 
hy graag konflik vermy. 

 
 

Spesiale behoeftes 
Volgens Mnr Alberts het Amanda geen 
spesiale behoeftes nie. 
 

Ander faktore 
Amanda het 3 jaar gelede spelterapie 
ontvang weens ŉ ongesonde 
verhouding met ŉ maatjie en ook die 
gebrekkige verhouding met Mev 
Alberts. Beskermende faktore in die 
gesin word deur Mnr Alberts beskryf as 
byvoorbeeld dat hulle as gesin saam 
aktiwiteite doen, etes saam aan tafel 
nuttig, dat negatiewe gedrag deur die 
ouers gestraf word en dat Amanda ŉ 
sterk godsbegrip het. 
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Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die vraelys opgevolg deur ŉ semi-

gestruktureerde onderhoud met Mnr Alberts is dat: 

 Mnr Alberts insig toon in die emosionele behoeftes van Amanda en haar 

temperamentseienskappe en persoonlikheidstrekke. 

 Hy betrokke is by haar versorging en opvoeding. 

 Hy erken dat daar voordurende konflik tussen hom en Mev Alberts bestaan. Hy 

beleef dat sy verhouding met Mev Alberts sy verhouding met Amanda negatief 

beïnvloed vanweë die gebrek aan respek in optrede van Mev Alberts teenoor 

hom asook die inkonsekwente toepassing van dissipline deur Mev Alberts. 

 Die konflik tussen Amanda en Anton mag moontlik ŉ uitvloeisel van die konflik 

tussen Mnr en Mev Alberts wees en ook van negatiewe rolmodellering deur die 

ouers oor die hantering van konflik. 

 ŉ Moontlike alliansie bestaan tussen Mnr Alberts en Amanda soos blyk uit Mnr 

Alberts se belewenis van die verhouding tussen Mev Albers en Amanda asook 

dat hy vir Amanda intree. Hierdie moontlike alliansie tussen hulle kan jaloesie 

tussen die broer en suster veroorsaak en is disfunksioneel. (Vgl. 5.5.4.)  

 Mnr Alberts blyk 'n gesaghebbende ouerskapstyl te handhaaf terwyl Mev Alberts 

na bewering ŉ outoritêre ouerskapstyl handhaaf. (Vgl.5.7.3.2.) 

 

8.5.1.2.3 Aksie 3: Die voltooiing van ŉ vraelys deur Mev Alberts oor Amanda  

gevolg deur ŉ semi-gestruktureerde onderhoud in Fase 2. (Bylaag 3) 

 

Die kwalitatiewe inligting soos verkry uit die vraelys deur Mev Alberts voltooi oor 

Amanda en opgevolg deur ŉ semi-gestruktureerde onderhoud word in tabel 8.3 

volgens belangrike kategorieë weergegee. 

 
TABEL 8.3:  EMPIRIESE RESULTATE VAN KWALITATIEWE INLIGTING 

VERKRY VANUIT VRAELYS EN SEMI-GESTRUKTUREERDE 
ONDERHOUD MET MEV ALBERTS OOR AMANDA 

Ontwikkelingsgeskiedenis 
 
Daar was geen komplikasies tydens 
die swangerskap nie, behalwe dat Mev 
Alberts emosioneel was vanweë die 
onsekerheid oor haar verhouding met 

Temperamentseienskappe en 
persoonlikheidstrekke 

Amanda word beskryf as vriendelik, 
slim en liefdevol. Sy reageer nie 
dadelik op opdragte nie, praat teë en  
is soms ongehoorsaam. Sy is geensins 
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Mnr Alberts. Die swangerskap was 
onbepland en Amanda is buite-egtelik 
gebore.  
 

skaam of sku vir vreemdelinge nie. Sy 
sukkel om saans aan die slaap te raak. 
Amanda word beskryf as dat sy 'n 
maklike temperament het. 
 

Verhouding tussen Mev Alberts en 
Amanda 

Amanda het as baba met haar ma 
(Mev Alberts) gebind. Mev Alberts is 
egter van mening dat die verhouding 
tussen haar en Mnr Alberts die 
moeder-kind-binding benadeel. Die 
konflik tussen hulle lei daartoe dat Mev 
Alberts ongeduldig raak met Amanda. 
Sy skree op Amanda indien sy na die 
herhaling van opdragte, steeds nie 
luister nie. Sy straf haar deur pakslae 
te gee of om Amanda in haar kamer te 
laat sit. "Ek slaan soms en skree 
gereeld". Volgens Mev Alberts doen sy 
en Amanda nooit iets alleen saam nie. 
Mev Alberts is oortuig dat haar 
verhouding met Amanda die 
huweliksverhouding beïnvloed, omrede 
Mnr en Mev Alberts verskil oor die 
dissiplinering van Amanda. Mev Alberts 
spreek die behoefte uit dat haar 
verhouding met Amanda ongebonde 
en positief moet wees in die toekoms. 
 

Verhouding tussen Mnr Alberts en 
Amanda 
Mev Alberts is van mening dat Amanda 
geheg is aan Mnr Alberts. Sy spreek 
haar ontevredenheid uit dat Mnr 
Alberts nie vir Amanda dissiplineer 
indien sy aan Mev Alberts 
ongehoorsaam is nie. 
 
 

Mede-ouerskapsverhouding 
 
Mev Alberts is van mening dat sy en 
Mnr Alberts nie verskil oor die  
opvoeding van Amanda nie, maar dat 
hulle wel gereeld verskil oor 
gesagsuitoefening. Volgens haar vind 
hierdie verskille tussen hulle oor sowel 
Amanda as Anton gereeld en in die 
teenwoordigheid van die kinders plaas. 

Verhouding met enige ander 
belanghebbende persoon 

Amanda word beskryf as dat sy gewild 
is onder haar maats. Sy is jaloers op 
haar broer (Anton) en kla dat hy meer 
aandag by sowel Mnr as Mev Alberts 
kry as wat by hulle kry. 

 
 
 
 

Kind se reaksie op die vervreemding 
of egskeiding 

Mev Alberts is van mening dat sy en 
Mnr Alberts hulp benodig met die 
voorbereiding van die Amanda en 
Anton op die voorgenome egskeiding. 

Ouer se eie belewenis van sy/haar 
emosionele welstand 

Mev Alberts beskou haarself as 
emosioneel broos as gevolg van kritiek 
deur Mnr Alberts oor die vervulling van 
haar ouerskapsrol. 
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Spesiale behoeftes 
Volgens Mev Alberts het Amanda geen 
spesiale behoeftes nie. 

Ander faktore 
Geen. 

 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die vraelys wat opgevolg is deur ŉ semi-

gestruktureerde onderhoud met Mev Alberts is dat: 

 Die konflik tussen Mnr en Mev Alberts oor die uitoefening van gesag oor 

Amanda kan moontlik die ouer-kind-verhouding benadeel. (Vgl.5.5.2.4.)  

 Ouerlike konflik wat handel oor die kind is veral destruktief vir die kind. 

(Vgl.5.5.2.3.) 

 Mev Alberts toon matige begrip vir Amanda se temperamentseienskappe, maar 

beleef ŉ onvermoë om Amanda positief te hanteer asook om haar emosionele 

behoeftes te bevredig. 

 Mev Alberts toon onsekerheid oor die beoefening van haar ouerskapsrol ten 

opsigte van Amanda. Dit kan moontlik tot rolomruiling of alliansies lei in die 

gesin wat as disfunksioneel beskou word. (Vgl.5.5.4.) 

 Die kritiek deur Mnr Alberts oor haar hantering van Amanda beïnvloed moontlik 

Mev Alberts se emosionele welstand. (Vgl.5.5.2.1.) 

 

Opsommend blyk dit uit die insluiting van Amanda deur middel van ŉ sosio-

emosionele assessering asook vraelyste deur Mnr en Mev Alberts oor haar voltooi 

wat opgevolg is met ŉ semi-gestruktureerde onderhoud dat: 

 Amanda met albei ouers ŉ angstige nie-hegte binding het. 

 Die voortdurende konflik tussen Mnr en Mev Alberts en die energie wat dit in 

beslag neem, sowel as Amanda se gebrek aan beskerming wat sy beleef, kan 

haar angstigheid verhoog wat moontlik tot slaapprobleme lei. 

 Bogenoemde kan haar bindingstyl en innerlike werkmodel negatief beïnvloed. 

(Vgl. 2.3.1.3.) 

 Dit impliseer verder ŉ verlies aan ŉ hegte ouer-kind-verhouding met albei ouers 

ten spyte daarvan dat hulle huidiglik nog as ŉ intakt gesin funksioneer.  

 ŉ Risikofaktor is dat die ouerlike konflik die kwaliteit van veral Mev Alberts se 

ouerskap beïnvloed. Mev Alberts blyk vanuit haar frustrasie op te tree, op 
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Amanda te skree en lyfstraf onoordeelkundig toe te pas, waarna sy dan in haar 

ouerskapsvermoëns twyfel.  

 Beide ouers beleef dat hulle deur die ander ouer met disrespek behandel word 

in die teenwoordigheid van die kinders. 

 Dit blyk dat Mev Alberts ŉ outoritêre ouerskapstyl beoefen. 

 Amanda beleef nie dat haar pyn of enige negatiewe emosies deur haar ouers, 

veral Mev Alberts, verstaan word nie. 

 Amanda blyk oor sanguïniese temperamentseienskappe te beskik. 

 Mnr Alberts se rol blyk uit sy instrumentele versorging en hulp aan Amanda met 

huiswerk. 

 Indien Amanda met egskeiding ŉ verlies aan ŉ ouer-kind-verhouding met Mnr  

of Mev Alberts beleef sal dit waarskynlik vir haar destruktief wees. 

 In oueropvoeding en ouerleiding behoort Amanda se emosionele behoefte aan 

ŉ hegte en geborge binding met sowel Mnr as Mev Alberts oorgedra word en 

wyses hoe om die ouer-kind-verhouding te versterk. Verder behoort veral Mev 

Alberts insig te ontwikkel in Amanda se temperament en ook die korrekte 

hantering daarvan. Albei ouers behoort ŉ groter emosionele bewustheid by 

Amanda aan te moedig en as emosionele mentor op te tree sodat sy nie haar 

emosies onderdruk nie wat tans as hoofpyn uitgedruk word . 

 Indien bogenoemde faktore nie aangespreek word nie kan dit tot nadeel van 

Amanda se emosionele ontwikkeling wees. 

 

Die doel en doelwitte vir die insluiting van Anton is dieselfde as die van Amanda. 

Dieselfde aksies en aktiwiteite is ten opsigte van Anton gevolg ten einde sy stem te 

kon hoor. 

 

8.5.1.2.4 Aksie 4: Sosio-emosionele assessering van Anton in Fase 2 

 

Die sosio-emosionele assessering van Anton het bestaan uit ŉ onderhoud met 

hom en die benutting van projektiewe tegnieke. 
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Verloop van die sosio-emosionele assessering van Anton 

 

Hy tree aanvanklik gereserveerd op. Daar is dus vir ± 10 minute tyd aan balspel 

spandeer voordat daar met enige assesseringstegnieke begin is. Hy het energiek 

voorgekom en sy aandagspan was kort en wisselend. Dit was deurentyd nodig om 

hom te ondersteun om te fokus. 

 

Verskeie projektiewe tegnieke is benut en sommige sal bespreek word onder 

andere:  

 Tekening van ŉ nes: "Daar's die stokkie. Daar's die voëltjie se eiertjie. Ek teken 

altyd so by my skool. Die mamma het weggevlieg, toe het sy die eiertjies 

vergeet. Toe kraak die eiertjies, toe skiet die jagters hulle, toe gaan die eiertjies 

dood". Dit dui moontlik op ŉ angstige binding met Mev Alberts (Vgl. 2.3.1.5). Hy 

projekteer dat hy nie veilig voel in sy gesin nie. 

 Reddingstou-aktiwiteit: "My beste vriend Shaun sal die tou vashou". Anton 

beskou op vyfjarige ouderdom sy beste vriend as sy redder. Hy toon direk na die 

aktiwiteit ongemak deur op te staan en rond te beweeg in die vertrek. Op hierdie 

ouderdom speel die portuurgroep gewoonlik nie ŉ dominante rol in ŉ kind se 

lewe nie (Vgl.5.4.1.3). 

 Pophuis: Anton neem al die sitkamer- en slaapkamermeubels en plaas dit buite 

die huis. Hy neem die Pa-figuur en die figuur wat hy as homself identifiseer en 

plaas hulle voor die TV elk op 'n eie stoel en sê: "Ek en my Pa speel games". 

Die plasing van die meubels en persone buite die huis kan ongemak by die kind 

aandui. Die hantering van die Pa-figuur en homself dui op ŉ wedersydse 

konneksie. 

 Op ŉ projeksieprent van die self projekteer hy dat hy baie keer maagpyn het. Op 

ŉ ander prent is hy die kind wat terg en voeg hy spontaan by dat dit hom baie 

lekker laat voel. Hy projekteer ook dat hy graag identifiseer met die kind wat 

aggressief is teenoor ander kinders. 

 Ander tegnieke en aktiwiteite wat ook benut was is die maanreisfantasie, 

tekening van 'n mens, tekening van die hartsnare, tekening van as jy die baas 

van die huis kan wees asook die projeksieprente ten opsigte van die gesin en 
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die kind se belewenis van homself. Anton is in die konkreet operasionele fase 

wat meebring dat tegnieke soos die wêreldkaart, grafiese gesinstekening en 

onvoltooide sinne te abstrak vir hom was om te verstaan. 

 

Die kwalitatiewe inligting van Anton se sosio-emosionele assessering wat volgens 

belangrike kategorieë in tabel 8.4 in tabelvorm weergegee word. 

 

TABEL 8.4:  EMPIRIESE RESULTATE VAN KWALITATIEWE INLIGTING  
                     VERKRY VANUIT DIE SOSIO-EMOSIONELE ASSESSERING VAN 
                     ANTON  

Ontwikkelingstadium 
 
Kognitief is Anton in die pre-
operasionele periode. Hy kan dus nie 
abstrak dink nie, slegs konkreet. 
(Vgl.5.4.2.2.) Hy toon geen kognitiewe 
uitvalle nie, maar verbaal maak hy 
heelwat klankomruilings wat sy taal en 
uitspraak moontlik kan belemmer. 
Wat sy emosionele ontwikkeling 
aanbetref is hy in die fase waar hy die 
ego-sintese van doelgerigtheid moet 
bereik. (Vgl.5.5.1.3.) 
Tydens hierdie ontwikkelingstadium het 
die kind ŉ behoefte aan 
voorspelbaarheid, roetine en struktuur. 
(Vgl.5.4.1.3.) 
 

Liggaamshouding en nie-verbale 
kommunikasie 

Hy was deurentyd energiek en het 
verkies om fisiese aktiwiteite te doen 
eerder as by die tafeltjie te werk. Hy 
het geen skeidingsangs getoon toe 
Mev Alberts hom bring vir die 
assessering nie. Hy toon waagmoed 
deur die aktiwiteite met vrymoedigheid 
te doen sonder om dit te bevraagteken.  
Hy het soms oogkontak gemaak en 
soms sy genot getoon deur hardop te 
lag. 
 

 

Verhouding met biologiese vader 
Alhoewel hy in die projeksies ŉ 
voorkeur vir Mnr Alberts toon is daar 
aanduidings van ,ŉ  angstig-nie-hegte 
binding. 

Verhouding met biologiese moeder 
Anton toon angstigheid in sy 
verhouding met Mev Alberts soos blyk 
uit die projeksie van sy tekening van 'n 
nes asook sy projeksie van die ma-
kind-verhouding. Dit blyk dat hy min 
emosionele intimiteit in die ma-kind-
verhouding beleef. 
 

Verhouding met broers of susters 
 
Anton terg sy suster wat lei tot konflik, 
maar hy wil haar telkens in die 
projeksies deel van sy lewe maak en 
nie uitsluit nie. 
 

Verhouding met ander 
betekenisvolle persone 

Hy handhaaf goeie sosiale 
verhoudinge en kom goed aangepas in 
die skool voor. Hy het een beste vriend 
met wie hy 'n hegte verhouding 
handhaaf. 
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Selfbeeld / sin vir die self 
 
Sy selfbeeld fluktueer deurdat hy soms 
sterk voel en soms twyfel hy in homself 
soos blyk uit sy tekening van 'n mens. 
Sy projeksies van angstigheid in die 
ouer-kind-verhoudings beïnvloed sy 
selfbeeld negatief.. 

Emosionele bewussyn en 
uitdrukking 

Anton funksioneer op die emosionele 
bewussynsvlak van fisiese sensasie en 
toon psigosomatiese simptome.(Vgl. 
5.4.3.) Deurdat Anton dikwels maagpyn 
het, maak hy van retrofleksie as 
kontakgrensversteuring gebruik en 
onderdruk dus sy emosies. (Vgl. 2.5.4.) 

 

Temperament 
Anton openbaar flegmatiese 
temperamentseienskappe: Hy hou van 
terg en vermy konflik. Verder verkies 
hy een beste vriend in stede van ŉ 
groep vriende. (Vgl.5.5.1.3.) 
 

Impak van egskeiding op die kind 
Nog nie relevant nie. 
 

Risikofaktore 
Die konflik tussen sy ouers kan 
moontlik sy emosionele ontwikkeling 
strem. (Vgl.5.5.2.3.) 

 

Beskermende faktore 
Anton het ŉ vriend met wie hy ŉ hegte 
verhouding het. Sy aanpassing in die 
skool blyk positief te wees. 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die sosio-emosionele assessering van Anton 

is dat: 

 Anton moontlik vanweë die konflik tussen sy ouers ongemak in sy ouerhuis 

beleef. 

 Dit blyk dat hy moontlik nie ŉ hegte binding met enige van sy ouers beleef nie. 

Hy is onder andere besonder sterk ingestel op sy beste vriend as die persoon by 

wie hy veilig voel. Dit is nie kenmerkend vir sy ontwikkelingstadium nie (Vgl. 

5.4.1.3). 

 Oueropvoeding en ouerleiding aan albei ouers oor hoe om die ouer-kind-

verhouding te verstewig en ŉ hegte en geborge binding te vorm, blyk 

noodsaaklik te wees. 
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8.5.1.2.5 Aksie 5: Die voltooiing van 'n vraelys deur Mnr Alberts oor Anton  

gevolg deur 'n semi-gestruktureerde onderhoud in Fase 2. (Bylaag 3) 

 

Die kwalitatiewe inligting soos verkry uit die vraelys deur Mnr Alberts oor Anton 

voltooi en opgevolg deur ŉ semi-gestruktureerde onderhoud word in tabel 8.5 

volgens belangrike kategorieë weergegee. 

 

TABEL 8.5:  EMPIRIESE RESULTATE VAN KWALITATIEWE INLIGTING 
VERKRY VANUIT VRAELYS EN SEMI-GESTRUKTUREERDE 
ONDERHOUD MET MNR ALBERTS OOR ANTON 

Ontwikkelingsgeskiedenis 
 
Anton se ontwikkeling is normaal en 
toon geen agterstand nie. 
 
 

Temperamentseienskappe en 
persoonlikheidstrekke 

Anton word beskryf as dat hy 'n sin vir 
humor het, maar ook buierig is en huil 
totdat hy sy sin kry – hy huil soms vir 
ure. Mnr Alberts beksryf Anton as 'n 
kind met 'n moeilike temperament wat 
nie van verandering hou nie. 
 

Verhouding tussen Mnr Alberts en 
Anton 

Volgens Mnr Alberts sou hy meer 
betrokke wou wees by Anton se 
versorging as baba, maar moes daar 
wees vir Amanda omdat sy 
"afgeskeep" was deur Mev Alberts. Hy 
spandeer daagliks kwaliteit tyd met 
Anton deur byvoorbeeld te stoei of met 
hom te speel. Saans sit Mnr Alberts vir 
Anton in die bed en gee gereeld vir 
hom drukkies. Hy straf vir Anton deur 
met hom ernstig te praat as Anton 
ongehoorsaam was. 
 

Verhouding tussen Mev Alberts en 
Anton 
Volgens Mnr Alberts het Anton as baba 
met sy ma gebind. Huidiglik is Anton se 
binding met beide ouers. 
 

Mede-ouerskapsverhouding 
 
Mnr Alberts beskryf die verhouding met 
Mev Alberts as gevul met konflik. Dit 
was die posisie in die verlede en 
huidiglik. Daar bestaan konflik in die 
ouerskapsverhouding en verskil hulle 
oor die uitoefening van gesag en 
dissiplinering van die kinders. 
Volgens Mnr Alberts reageer Anton 

Verhouding met enige ander 
belanghebbende persoon 

Anton is volgens Mnr Alberts jaloers op 
sy suster, Amanda. Hy maak soms 
ander kinders seer as hy gefrustreerd 
raak. 
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met "ongeërgdheid" op die konflik 
tussen sy ouers. 
 

Kind se reaksie op die vervreemding 
of egskeiding 

Vervreemding of egskeiding nog nie  
relevant nie. 
 
 

Ouer se eie belewenis van sy/haar 
emosionele welstand 

Mnr Alberts stel dit duidelik dat hy die 
beste belange van die kinders bo sy 
eie belange plaas. Hy erken dat die 
konflik tussen hom en Mev Alberts sy  
energie dreineer. Mnr Alberts is van 
mening dat dit nie die kwaliteit van sy 
ouerskap beïnvloed nie. 

 

Spesiale behoeftes 
Volgens Mnr Alberts het Anton geen 
spesiale behoeftes nie.. 

Risikofaktore 
Volgens Mnr Alberts openbaar Anton 
gereeld huilbuie as hy nie sy sin kry 
nie. Nog ŉ faktor waaroor Mnr Alberts 
bekommerd is, is dat Mev Alberts 
volgens hom inkonsekwent optree in 
die uitoefening van gesag en kontrole.  
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die vraelys opgevolg deur ŉ semi-

gestruktureerde onderhoud met Mnr Alberts oor Anton is dat: 

 Dit blyk dat Mnr Alberts vir Anton toepaslik straf en 'n gesaghebbende 

ouerskapstyl beoefen. (Vgl.5.7.3.2.) 

 Dat Anton beleef word as 'n kind met 'n moeilike temperament. (Vgl.5.5.1.3.) 

 Anton se aggressie teenoor sy portuurgroep kan moontlik die gevolg wees van 

die konflik tussen sy ouers. (Vgl. 5.5.2.3.)  

 Anton kom gefrustreerd en moedeloos voor wat in sy huilbuie blyk en hy beleef 

moontlik onvervulde emosionele behoeftes.  

Mnr en Mev Alberts se openlike konflik en verskille oor die uitoefening van gesag 

en dissipline is tot nadeel van Anton se verhouding met albei ouers asook sy 

emosionele ontwikkeling. (Vgl.5.5.2.3.) 
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8.5.1.2.6 Aksie 6: Die voltooiing van 'n vraelys deur Mev Alberts oor Anton  

gevolg deur 'n semi-gestruktureerde onderhoud in Fase 2 

 

Die kwalitatiewe inligting soos verkry uit die vraelys deur Mev Alberts oor Anton 

voltooi en opgevolg deur ŉ semi-gestruktureerde onderhoud wat in tabel 8.6 

volgens belangrike kategorieë weergegee word. 

 

TABEL 8.6:  EMPIRIESE RESULTATE VAN KWALITATIEWE INLIGTING  
                     VERKRY VANUIT VRAELYS EN SEMI-GESTRUKTUREERDE  
                     ONDERHOUD MET  MEV ALBERTS OOR ANTON  

Ontwikkelingsgeskiedenis 
 
Volgens Mev Alberts was Anton se 
ontwikkeling normaal, met geen 
agterstande nie. 
 
 
 
 

Temperamentseienskappe en 
persoonlikheidstrekke 

Mev Alberts beskryf vir Anton as 
kunstig en slim ook dat hy "tantrum" as 
hy nie sy sin kry nie. Hy openbaar 
volgens haar woedebuie en gooi sy 
speelgoed. 'n Kind kan defleksie as ŉ 
hanteringstrategie vir pynlike ervarings 
gebruik deur woede-uitbarstings, te 
fantaseer of te dagdroom. (Vgl.2.3.3.4.) 
 

Verhouding tussen Mev Alberts en 
Anton 

Mev Alberts is van mening dat die 
konflik tussen haar en Mnr Alberts die 
binding tussen haar en Anton benadeel 
het. Sy bestee kwaliteit tyd aan Anton 
deur saam aan etenstafel te eet en 
hom uit te vra oor sy dag. Hulle doen 
nooit enige aktiwiteit alleen saam nie. 
Sy straf hom deur hom in sy kamer toe 
te maak. Volgens Mev Alberts haat hy 
dit. Sy gee hom ook pakslae as straf. 
Volgens Mev Alberts toon sy haar 
liefde vir Anton deur vir hom te sê dat 
sy vir hom lief is en vir hom drukkies te 
gee. 
 

Verhouding tussen Mnr Alberts en 
Anton 

Mev Alberts beweer dat Mnr Alberts vir 
Anton te veel sy sin gee en hom met 
geskenke bederf. 
 

Mede-ouerskapsverhouding 
 
Mev Alberts is bewus daarvan dat Mnr 
Alberts voel sy vir Anton voortrek. Sy 
ontken dit en bevestig dat dit konflik 
skep en dié konflik gewoonlik vóór 

Verhouding met enige ander 
belanghebbende persoon 

Anton is volgens Mev Alberts jaloers op 
sy suster. Sy is nie seker of hy 
aggressief is teenoor kinders by sy 
skool nie. Met maats in die omgewing 
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Anton plaasvind. het hy dikwels rusie. (Vgl.5.6.3.) 
 

Kind se reaksie op die vervreemding 
of egskeiding 

Nog nie relevant nie. 
 

Ouer se eie belewenis van sy/haar 
emosionele welstand 

Mev Alberts erken dat sy onseker voel 
in haar ouerrol. Anton het al vir haar 
gesê dat hy haar haat en dat sy uit die 
huis uit moet gaan. 

 

Spesiale behoeftes 
Mev Alberts meld geen spesiale 
behoeftes van Anton nie.. 

Risikofaktore 
Mev Alberts is bekommerd oor Anton 
se woede-uitbarstings en sy woede 
teenoor haar. 
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die vraelys opgevolg deur ŉ semi-

gestruktureerde onderhoud met Mev Alberts oor Anton is dat: 

 Die inligting dat hy vir ure huil as hy nie sy sin kry nie en woede-uitbarstings 

toon, dui waarskynlik op frustrasie en gevoelens van magteloosheid wat hy 

beleef. Die moontlikheid dat Anton deur hierdie gedrag manipuleer, behoort ook 

ondersoek te word. Anton maak moontlik gebruik van defleksie as 

kontakgrensversteuring as ‗n hanteringstrategie vir pynlike ervarings (Blom, 

2004a:30). 

 Die konflik tussen Mnr en Mev Alberts wat spesifiek oor die hantering en 

dissiplinering van Anton handel is nie net destruktief vir sy ontwikkeling nie, 

maar word spesifiek die ouer-kind-verhouding met Mev Alberts negatief 

beïnvloed. Dit kan ook lei tot 'n alliansie tussen Mnr Alberts en Anton. 

(Vgl.5.6.4.)  

 Die konflik tussen Mnr en Mev Alberts maak moontlik vir Anton angstig. 

(Vgl.5.5.2.3.) 

 

Ten einde die inligting vanaf die kind asook die inligting oor die kind tot sy voordeel 

te benut was dit noodsaaklik om bogenoemde inligting oor Amanda en Anton aan 

Mnr en Mev Alberts weer te gee. 
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8.5.1.2.7 Aksie 7: Gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 2  

 

Die doel van die laaste aksie in Fase twee was om terugvoer aan Mnr en Mev 

Alberts te gee. Eerstens oor inligting ingewin deur die sosio-emosionele 

assessering van Amanda en Anton en tweedens oor die inligting ingewin vanaf die 

vraelyste voltooi deur Mnr en Mev Alberts oor Amanda en Anton wat opgevolg is 

deur semi-gestruktureerde onderhoude met die ouers. Die doelwit hiervan was: 

 Om die ouer se begrip vir die kind se emosionele en fisiese ontwikkeling, kennis 

oor basiese beginsels oor kindersorg, spesifiek met verwysing na egskeiding, 

asook die normale behoeftes en vaardighede waaroor die kind veronderstel is 

deur bewustheid te verhoog. 

 Om bewustheid oor verbeterde ouer-kind-verhoudings en kwaliteit van ouerskap 

te verhoog.  

 

Verloop van die gesamentlike bemiddelingsonderhoud  

 

Oueropvoeding en ouerleiding oor die volgende aspekte: 

 Amanda en Anton se temperamentseienskappe en ontwikkelingsbehoeftes is 

bespreek. Anton se flegmatiese temperamentseienskappe bring mee dat hy 

deeglik voorberei moet word op enige veranderinge wat mag plaasvind. Amanda 

se sanguïniese temperamentseienskappe en behoefte aan erkenning is 

beklemtoon. 

 Die risikofaktore is bespreek. Anton tree soms aggressief teenoor sy maats op 

en dui die literatuur aan dat konflik tussen ouers kan lei tot aggressiewe gedrag 

teenoor die portuurgroep. Amanda sowel as Anton se bindings met Mnr en Mev 

Alberts word deur hul konflik benadeel. Buiten vir die negatiewe rolmodellering 

beleef die kinders nie emosionele beskerming nie en handel die konflik dikwels 

oor die kinders en ook in hul teenwoordigheid. Anton beskou moontlik vir Mev 

Alberts as die oorsaak van die konflik wat lei tot sy woede jeens haar.  

 Die bevordering van positiewe ouer-kind interaksie en ouer-kind bindings. Die 

belangrikheid van onder andere positiewe oogkontak, om kwaliteit tyd met die 
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kind te spandeer, met die kind te speel, warmte en responsiwiteit te toon is 

voorgehou. (Vgl.5.7.2.)  

 Klem is gelê op die handhawing van ŉ gesaghebbende ouerskapstyl waar 

sowel warmte en responsiwiteit as kontrole en monitering moet plaasvind 

(Vgl.5.7.3.2.)  

 Klem is gelê op ouerskapstyle ten opsigte van die hantering van emosionaliteit 

ten einde as emosionele mentor vir die kind te kan optree (Vgl. 5.7.3.1.) 

Waarskynlik lei Amanda se onderdrukking van haar emosies tot 

psigosomatiese simptome en by Anton tot woede-uitbarstings. Beide Amanda 

en Anton is geneig om hul emosies te onderdruk en leiding aan die ouers oor 

die hantering van emosionaliteit was belangrik. 

 Die ouers is bewus gemaak van en gewaarsku teen moontlike rolomruiling en 

oorbelading van Amanda. (Vgl.5.6.1.). Mnr en Mev Alberts is ook op die 

disfunksionaliteit van 'n alliansie tussn 'n ouer en 'n kind getoon. (Vgl.5.6.4.) 

 Die destruktiewe impak van die konflik tussen die ouers op die welstand van 

sowel die kinders as die ouers is beklemtoon (Vgl. 5.5.2.1.; 5.5.2.3.; 5.5.2.4.) 

 Daar is gefokus op sowel Mnr as Mev Alberts se ouerlike kwaliteite. Mev Alberts 

se belewenis dat haar vertolking van haar ouerskapsrol deur Mnr Alberts 

benadeel word is aangespreek. Daar is aan die ouers geleentheid gegee om vir 

mekaar erkenning te gee vir enige positiewe ouerlike gedrag in die verlede. 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

met Mnr en Mev Alberts is dat:  

 Geen inligting is tot op hede ingewin wat die emosionele of fisiese veiligheid van 

'n ouer of ŉ kind bedreig nie. Dus blyk ŉ evaluasie of verwysing na ŉ deskundige 

vir terapie nie nodig te wees nie en behoort 'n gesinsbemiddelingsproses te kan 

voortgaan. 

 Mnr en Mev Alberts onderneem om die navorser te kontak wanneer 'n finale 

besluit oor ŉ datum om die gemeenskaplike gesinswoning te verlaat, geneem is. 

Mnr en Mev Alberts herhaal hul behoefte om hul kommunikasie te verbeter en 

die beste belange van hul kinders eerste te stel.  
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 Dit is duidelik dat woede en pyn huidiglik in die weg van produktiewe 

onderhandelinge staan. Hierdie aspek sal tydens gesinsbemiddeling 

aangespreek moet word omdat op sowel die ouers as die kinders negatief 

impakteer. 

 

8.5.1.3 Fase 3: Onderhandeling en vestiging van ŉ mede-ouerskaps-   
            verhouding 
 

Die doel van Fase 3 was om: 

 Die aard van ouers se huidige verhouding te verstaan en watter veranderinge 

nodig is ten einde hulle in staat te stel om produktief te onderhandel.  

 Konflik tussen ouers te minimaliseer, samewerking en ooreenkomste tussen 

ouers aan te moedig en aan ouers die gereedskap te voorsien om in die 

toekoms mede-ouerskap te beoefen. 

 Kwessies te klarifiseer; kwessies in dispuut te onderhandel en moontlik 'n 

gedeeltelike of volledige ooreenkoms te bereik. 

 

Die doelwitte van Fase 3 was: 

 Om 'n werksverhouding tussen ouers te vestig met effektiewe kommunikasie. 

 Om konflik konstruktief te hanteer. 

 Om vergifnis uit te spreek. 

 Om veerkragtigheid te bevorder. 

 

8.5.1.3.1 Aksie 1: Eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud met Mnr en      

               Mev Alberts in Fase 3  

 

Soos ooreengekom met die ouers sou hulle die navorser kontak wanneer hulle 

gereed is om hul besluit om te skei uit te voer en die gemeenskaplike woning te 

verlaat. Die doel van hierdie aksie was eerstens om te besluit watter kontakskedule 

gevolg sal word nadat die ouers die gemeenskaplike woning verlaat het en 

tweedens om die kinders op ŉ sensitiewe en paslike wyse voor te berei op die 
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egskeiding. Derdens was dit belangrik om die kommunikasie in die mede-

ouerskapsverhouding aan te spreek. 

 

Verloop van die eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 3 

 

 Mnr en Mev Alberts spreek hul verligting uit met die feit dat hulle binne twee 

weke nie meer saam die gemeenskaplike woning sal bewoon nie. 

 Mnr en Mev Alberts het tot die besef gekom dat hul konflik vir sowel hulle as vir 

hul kinders, destruktief is.  

 Die terugvoer oor die kinders se belewenis van die ouers se konflikbelaaide 

huweliksverhouding het hulle oortuig om nie die besluit om te skei uit te stel nie.  

 Oueropvoeding en ouerleiding is gebied oor die voorbereiding van Amanda en 

Anton op die egskeiding (Vgl. 5.4.1.6.) Vanweë die ouderdomsverskil van vier 

jaar tussen Amanda en Anton word aanbeveel dat Mnr en Mev Alberts vir elke 

kind individueel voorberei. Elke kind kry sodoende die geleentheid om 

ouderdomstoepaslike vrae te vra en spontaan en ongeïnhibeerd te reageer. 

Vanweë die verskil in Amanda en Anton se temperamente sal hulle waarskynlik 

hul verlies en skok oor die ouers se egskeiding verskillend hanteer. Daar 

behoort dus ruimte daarvoor gelaat te word. 

 Spesifieke behoeftes van Amanda en Anton wat met die voorbereiding in ag 

geneem moet word is dat die kinders verseker moet word dat die ouers se 

besluit om te skei nie hulle skuld is nie vanweë die egosentrisme van veral 

Anton en omdat die kinders bewus is van die konflik wat dikwels oor hulle 

gehandel het. Die ouers moet waak dat Amanda nie vir haar ouers se welstand 

verantwoordelik voel nie en oorbelading voorkom. 

 Daar is oor die kontakskedule onderhandel: Mnr Alberts dring aan dat die 

kinders se primêre verblyf in hom gesetel moet wees. Mev Alberts weier om 

daartoe in te stem en is van mening dat albei ouers bevoeg is en dat die sorg en 

kontak van die kinders gedeel moet word. Daar word voorgestel dat die 

tussentydse kontakskedule 'n gelyke hoeveelheid tyd by elke ouer reflekteer. 

Geen inligting is tot op hede ingewin wat gedeelde fisiese sorg verhinder nie. 

Die kinders se aanpassing hierby behoort dus rigtinggewend te wees vir finale 
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besluitneming oor 'n kontakskedule. Gesamentlike sorg en gedeelde fisiese sorg 

beteken nie 'n 50-50 verdeling van tyd nie.  

 Die kommunikasie is aangespreek: Beide Mnr en Mev Alberts blameer hul swak 

kommunikasie en gebrek aan respekvolle optrede teenoor mekaar vir hul 

konflik. Mev Alberts is van mening dat Mnr A tydens hul huwelik die kinders 

eerste geplaas het en nie vir haar as sy eggenote nie. Reëls oor effektiewe 

kommunikasie word aan hulle voorgehou. (Vgl.5.7.1.1.) Die dialoog tussen Mnr 

en Mev Alberts is aangespreek. Van die tegnieke wat benut is, was: emosionele 

skaking, dialoog, herformulering, om te luister en mikro-analise.(Vgl. 5.7.1.3.) 

 Die ouers is voorberei op die kinders se moontlike verhoogde bindingsgedrag 

wat hulle mag openbaar. (Vgl.2.3.1.10.) 

 'n Konsep-ouerskapplan word aan albei ouers gegee wat die doel, beginsels en 

inhoud daarvan uiteensit. Mnr en Mev Alberts onderneem om dit te voltooi en 

aan die navorser te besorg. 'n Volgende afspraak word geskeduleer om die 

besluit oor kontak te bespreek. 

 

TABEL 8.7  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING  
                    VERKRY VANUIT DIE EERSTE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS-   
                    ONDERHOUD IN FASE 3  

Mede-ouerskaps-
verhouding 

Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van ouerskap 

Beide Mnr en Mev Alberts 
projekteer deur die blaam 
vir die mislukte huwelik op 
die ander te plaas. Hulle 
maak dus van projeksie 
as kontakgrens-
versteuring gebruik. Hoe 
meer die oorsaak van die 
egskeiding aan die ander 
ouer toegeskryf word, hoe 
minder vergifnis is daar 
en hoe swakker is die 
mede-
ouerskapsverhouding 
(Vgl.5.7.1.4.) 
Die dialoog tussen Mnr en 
Mev Alberts spreek van 
disrespek en wantroue 

Uit die 
assesseringsinligting het 
dit geblyk dat Amanda 
beleef dat haar ouers 'n 
voorkeur vir Anton het. Sy 
moet dus die versekering 
kry dat haar verhouding 
met beide Mnr en Mev 
Alberts steeds in stand 
gehou sal word. Ten 
opsigte van Anton se 
voorbereiding was dit 
nodig om moontlike 
skuldgevoelens by hom te 
probeer vermy dat hy die 
oorsaak van hul 
egskeiding is. Anton het 
sy ouers dikwels hoor 

Mev Alberts beskou nie 
haar ouerskap in 
perspektief nie en neem 
inhoude kritiekloos vanaf 
Mnr Alberts aan. Sy maak 
dus van samevloeiing as 
kontakgrensversteuring 
gebruik (Vgl. 2.6.5). 
Woede en onopgeloste 
konflik beïnvloed die 
ouers se kwaliteit van 
ouerskap (Vgl. 5.6.1.3.) 
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(hulle trek gesigte en 
maak geluide wanneer die 
ander ouer praat of val 
mekaar in die rede). 

verskil oor die toepassing 
van sy dissipline. Anton 
beskou vir Mev Alberts as 
die bron van die konflik 
tussen sy ouers en 
projekteer sy woede jeens 
die ouerlike konflik op 
haar. Dit is dus 
noodsaaklik dat Anton by 
herhaling verseker moet 
word dat sy ouers se 
egskeiding nie sy skuld is 
nie en dat hy nie die 
oorsaak vir hul egskeiding 
is nie. Dit is ook belangrik 
dat die ouers die 
boodskap uitstuur dat die 
egskeiding 'n besluit is 
wat deur hulle 
gesamentlik geneem is. 
Dit verhinder dat die kind 
polariseer en een ouer as 
"goed" en die ander ouer 
as "sleg' beskou. (Vgl. 
5.6.2.) 
Mnr en Mev Alberts 
onderneem om die 
kinders by herhaling te 
verseker van hul liefde, 
toestemming te gee om 
die ander ouer lief te hê 
en die kinders te verseker 
dat die egskeiding nie 
hulle skuld is nie. 
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

is dat:  

 'n Tussentydse ooreenkoms oor die kontakskedule word bereik. Hul 

verhoudingsdinamika spreek van wantroue, disrespek en oneffektiewe    

kommunikasie. 

Mnr Alberts sowel as Mev Alberts se selfbeeld word negatief beïnvloed deur die 

voortslepende konflik asook hul belewenis van mislukking. Hul fokus op die 

verlede verhinder hulle om op hul sterktes en kwaliteite te fokus. 
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 Hul sterktes as ouers en individue moet gemobiliseer word om hul doelwitte te 

kan bereik, naamlik om die beste belange van hul kinders te beskerm. 

 Mev Alberts se veerkragtigheid behoort verhoog te word. 

 Beide Mnr en Mev Alberts moet hoop gebied word dat die ouer-kind-verhouding 

met elke kind, die kwaliteit van hul ouerskap en ook die mede-

ouerskapsverhouding kan verbeter. 

 Dit is belangrik dat die gesin die egskeiding só hanteer dat hulle effektief 

herorganiseer as gesin. 

 ŉ Volgende gesamentlike bemiddelingsonderhoud word geskeduleer. 

 

8.5.1.3.2 Aksie 2: Tweede gesamentlike bemiddelingsonderhoud met Mnr en       

               Mev Alberts in Fase 3  

 

Die doel is om die dispute rakende die konsep ouerskapplan wat intussen 

afsonderlik voltooi is en aan mekaar asook aan die navorser voorsien is te 

bespreek, te onderhandel en ooreenkomste te bereik. 

 

Verloop van die tweede gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

 

Die dispute is: 

 Mev Alberts dring daarop aan dat die kinders se verjaarsdae gesamentlik deur 

die ouers gevier moet word terwyl Mnr Alberts nie ten gunste daarvan is nie. 

Oueropvoeding en ouerleiding word gebied oor die moontlikheid dat ŉ 

herenigingsfantasie, veral by Anton versterk kan word deur gesamentlike 

gesinsbyeenkomste en dat die gesamentlike viering van ŉ verjaarsdag spanning 

by ŉ kind kan skep en moontlik ook konflik kan laat ontstaan. Mnr en Mev 

Alberts besluit dat die verjaarsdae van Amanda en Anton as ŉ gesin saam 

gevier sal word. As bemiddelaar kan die navorser nie ouers dwing om besluite 

te neem nie, maar kan ouers begelei om ingeligte besluite te neem. 

 Mnr Alberts stel voor dat die primêre verblyf van die kinders in hom gesetel moet 

wees en indien die kinders op 12-jarige ouderdom ŉ voorkeur tot die teendeel 

maak, moet hul voorkeur ernstig oorweeg word. Mnr Alberts kon nie sy versoek 
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tot primêre verblyf motiveer nie. Beide Mnr en Mev Alberts spreek hul 

tevredenheid met die huidige kontakskedule uit. Dit blyk dat die kinders albei 

positief aangepas het.  

 

Die volgende aspekte geniet deur oueropvoeding en ouerleiding aandag: 

 Verhoog selfbewussyn en bevorder veerkragtigheid: Mnr en Mev Alberts se 

ouerlike kwaliteite en positiewe gedrag en persoonlikheidseienskappe is 

geëksploreer. Aanvanklik was Mnr en Mev Alberts traag om vir mekaar 

erkenning te gee. Met egskeiding word die individu se selfbeeld intens geraak 

deur die voortslepende konflik asook belewenis van mislukking. Egskeiding 

daag hulle uit om aanpassings te maak en behoort hulle nie net dié krisis te 

oorleef nie, maar ook sterker daardeur word. Indien ouers fokus op 

ouerskapskwessies en 'n konstruktiewe hantering van konflik aanleer kan hulle 

beweeg van vyandige funksionering na groter aanpasbaarheid. Dus was 

positiewe uitkomste beklemtoon sonder om risiko's te ignoreer deur eerder op 

Mev Alberts se ouerlike sterktes en kwaliteite te fokus en behoort sy nie haarself 

volgens Mnr Alberts se oordeel te meet nie. Bewustheid oor haar kwaliteite en 

ouerlike bevoegdheid moet dus verhoog word. Dit is 'n kritiese aspek van 

gesonde menswees om verantwoordelikheid vir die self te neem. Mnr en Mev 

Alberts blameer mekaar vir die mislukte huwelik. Hierdie uitgangspunt strem hul 

positiewe aanpassing en groei en behoort elke persoon se fokus te wees om sy 

gedrag te verander en nie die van die ander persoon nie.(Vgl.2.3.3.3; 2.3.2.1.)  

 Maak ouers bewus van hul kontakgrensversteurings: Mev Alberts beleef dat 

Mnr Alberts haar nie as ma respekteer nie. Mev Alberts gebruik dus 

samevloeiing as kontakgrensversteuring. By implikasie beteken dit dat Mev 

Alberts verantwoordelikheid moet neem vir haar eie gedrag en haar bydrae tot 'n 

mede-ouerskapsverhouding, die moeder-kind-verhouding en die kwaliteit van 

haar ouerskap. Mnr en Mev Alberts word aangemoedig om elkeen namens 

homself te praat, "ek" taal te gebruik en verantwoordelikheid te aanvaar. Indien 

nie, gebruik die ouers egotisme as neurotiese kontakstyl wat hulle weerhou om 

effektief op te tree en behoeftes te bevredig. Mnr en Mev Alberts word 
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aangemoedig om te fokus op die hier-en-nou en nie die verlede 

nie.(Vgl.2.3.3.4.) 

 Verbeter die kommunikasie tussen ouers: Die dialoog tussen Mnr en Mev 

Alberts spreek steeds van disrespek – hulle gee mekaar nie kans om klaar te 

praat nie, val mekaar verbaal aan en maak steurende geluide wanneer die 

ander ouer praat. (Vgl.5.7.1.1.) 

 

Daar vind wisselwerking tussen die lede van die gesin as sisteem plaas en is die 

gesinslede interafhanklik. Deur ouers se bewustheid oor hul kwaliteite asook groei-

areas te verhoog en kennis te vermeerder word korrigerende gedrag dus 

aangemoedig.  

 

Die kwalitatiewe data van die bemiddelingsonderhoud word in Tabel 8.9 

uiteengesit. 

 

TABEL 8.8  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING  
                    VERKRY VANUIT DIE TWEEDE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS-    
                    ONDERHOUD IN FASE 3 

Mede-
ouerskapsverhouding 

Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van ouerskap 

Mnr en Mev Alberts is 
steeds geneig om te 
blameer en te fokus op 
die ander ouer se 
tekortkominge. Dit 
verhinder hulle om op 
belangrike kwessies te 
fokus en belemmer hul 
persoonlike groei en 
emosionele welstand. 

Mnr en Mev Alberts se 
fokus is steeds om die 
ouer-kind-verhoudings in 
stand te hou en te 
verbeter. Hulle slaag veral 
daarin om nie voor die 
kinders in konflik te wees 
nie. Beide ouers fokus op 
positiewe ouer-kind 
interaksie soos deur 
oueropvoeding en 
ouerleiding aan hulle 
voorgehou. (Vgl.5.7.2.) 
 

Die verminderde konflik 
tussen Mnr en Mev 
Alberts omrede hulle nie 
meer in dieselfde huis 
woon nie, stel hulle in 
staat om die kwaliteit van 
hul ouerskap te verhoog. 
Die kwaliteit van hul 
ouerskap word egter 
benadeel deur die gebrek 
aan konstruktiewe 
kommunikasie. 
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Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

is dat:  

Kommunikasie tussen Mnr en Mev Alberts asook hul konflikhantering moet 

spesifiek aangespreek word. Mnr en Mev Alberts slaag nie daarin om 

huwelikskwessies van ouerskapskwessies te skei nie.  

 

ŉ Volgende gesamentlike bemiddelingsonderhoud word geskeduleer.  

 Mev Alberts weier egter om die gesamentlike bemiddelingsonderhoud by te 

woon omdat sy ontevrede is met die finansiële aspek van die egskeiding. Sy wil 

eers haar prokureur se insette verkry voordat sy met die bemiddelingsproses 

voortgaan. 

 Daar word ooreengekom dat Mnr Alberts in ŉ individuele onderhoud betrek sal 

word aangesien hy daarop aandring om gebeure in die afgelope vakansie met 

die navorser te bespreek. 

 

8.5.1.3.3 Aksie 3: Individuele onderhoud met Mnr Alberts in Fase 3 

 

Die doel van die individuele onderhoud was om Mnr Alberts geleentheid te gee om 

sy bekommernisse te deel. Elke ouer kan die geleentheid kry om sy mening in ŉ 

individuele onderhoud uit te spreek. Die aksie word deur Irving en Benjamin 

(1987:52) beskryf as: "Shuttling between spouses seen separately". 

 

Verloop van die individuele onderhoud  

 

 Mnr Alberts is van mening dat hy die mislukte huwelik en die verlede aanvaar 

het en dat hy toekomsgerig is.  

 Mnr Alberts kla oor die bitsige en venynige opmerkings van Mev Alberts teenoor 

hom tydens gesprekke oor die kinders en in haar eposse aan hom. 

 Mnr Alberts is ontevrede dat Mev Alberts terwyl die kinders vir twee weke in sy 

sorg was tydens die vakansie, die kinders slegs twee maal geskakel het.   

 Mnr Alberts is van mening dat Mev Alberts die kinders wil wegskuif en ŉ aparte 

lewe wil lei. 
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 Mnr Alberts is ontevrede dat die kinders by maats oorslaap terwyl hulle in Mev 

Alberts se sorg is. 

 Mnr Alberts beskou sy finansiële posisie as chaoties en hy sukkel om sy 

finansiële verpligtinge na te kom. Hy is van mening dat Mev Alberts nie sy 

finansiële posisie wil insien nie. Na bewering het Mev Alberts se prokureur ŉ 

brief aan hom gerig waarin finansiële eise gestel word waaraan hy nie kan 

voldoen nie. 

 Mnr Alberts is besorgd oor Amanda wat huilerig is en hy wil weet hoe om dit te 

hanteer. 

 

TABEL 8.9:  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE DATA  
                     VERKRY VANUIT DIE INDIVIDUELE ONDERHOUD MET MNR  
                     ALBERTS IN FASE 3 

Mede-
ouerskapsverhouding 

     Ouer-kind-verhouding    Kwaliteit van ouerskap 

Mnr en Mev Alberts se 
kommunikasie is wisselend 
tussen konstruktief en 
destruktief.  Die beweerde 
woede van Mev Alberts 
teenoor Mnr Alberts is 
moontlik verantwoordelik vir 
haar onvermoë om ŉ 
besigheidsverhouding met 
Mnr Alberts te vestig. 
Die moontlikheid bestaan 
dat Mev Alberts nog nie 
psigies en emosioneel van 
Mnr Alberts geskei het nie. 
Ooreenkomste moet bereik 
word oor die tye wanneer 
die ouers mekaar kan 
kontak. Die privaatheid van 
elke ouerhuis moet 
gerespekteer word en 
daarom behoort Mnr Alberts 
nie vir Mev Alberts te vra 
waar sy haar op ŉ 
Dinsdagaand bevind nie, 
veral nie terwyl die kinders 
in sy sorg op daardie 
stadium is nie. 

Oueropvoeding en 
ouerleiding oor die 
hantering van veral Amanda 
se emosionele belewenisse. 
Regressiewe gedrag en 
huilerigheid dui aan dat die 
kind emosionele nood 
ervaar en die ouer moet met 
warmte en responsiwiteit 
daarop reageer. Mnr Alberts 
word daaraan herinner dat 
hy slegs vir sy eie 
verhouding met Amanda en 
Anton verantwoordelik is en 
dus nie kan instaan vir Mev 
Alberts se beweerde gebrek 
aan belangstelling nie. 

Mnr Alberts is bekommerd 
oor die kwaliteit van Mev 
Alberts se ouerskap 
omrede sy die kinders 
geredelik by maats aflaai 
en hulle daar laat 
oorslaap. Mev Alberts is 
ook nie geredelik 
beskikbaar as die kinders 
haar wil kontak nie. Mev 
Alberts kontak die kinders 
slegs by uitsondering 
wanneer hulle in Mnr 
Alberts se sorg is. 
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Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die individuele bemiddelingsonderhoud 

met Mnr Alberts is dat:  

 Die finansiële verskille en dispuut tussen Mnr en Mev Alberts die samewerking 

tussen hulle negatief beïnvloed. 

 Die mede-ouerskapsverhouding spreek van disrespek en ŉ gebrek aan 

samewerking. 

 Mnr Alberts se mening dat Mev Alberts nie die kinders se belange eerste plaas 

nie beïnvloed hul samewerking negatief asook die vertroue tussen hulle. Dit is 

egter sy perspektief en behoort bespreek te word.  

 

Mev Alberts word telefonies gekontak en ŉ afspraak vir ŉ volgende gesamentlike 

bemiddelingsonderhoud word met Mnr en Mev Alberts gemaak. 

 
8.5.1.3.4 Aksie 4: Derde gesamentlike bemiddelingsonderhoud met Mnr en     

               Mev Alberts in Fase 3 

 

Die doel is om die kwessies genoem deur Mnr Alberts tydens die individuele 

onderhoud met hom, te bespreek en te onderhandel asook enige ander kwessie 

waaroor die ouers in dispuut is. 

 

Verloop van die derde gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 3  

 

Die volgende word bespreek en onderhandel: 

 Mev Alberts se bevoegdheid: Hul perspektiewe verskil oor beskikbaarheid en 

kontak met die kinders terwyl in die ander ouers se sorg. Daar word 

ooreengekom dat die kinders eers op 10-jarige ouderdom by maats mag 

oorslaap en dat die ouers mekaar oor só ŉ oorslaap reëling sal inlig. Daar word 

ooreengekom oor die tye wanneer die kinders gekontak kan word en die 

beskikbaarheid van die ander ouer. 

 Die beginsels van konstruktiewe kommunikasie en ŉ besigheidsverhouding 

word bespreek.(Vgl. 5.7.1.1.) 
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 Die konflik tussen broer en suster het drasties afgeneem. Anton toon egter by 

elke ouerhuis aggressiewe gedrag na ŉ oorgang van een huis na die ander. 

 Amanda se behoefte aan individuele aandag word bespreek. Mnr Alberts 

beklemtoon dat hy ten volle op die kinders ingestel is wanneer hulle in sy sorg 

is. Mev Alberts is van mening dat sy ook ten volle toegewy is aan die kinders se 

versorging. Sy beleef egter steeds dat Mnr Alberts haar slegs as ouer kritiseer 

en dat sy geen erkenning ontvang vir die positiewe insette en wyse waarop sy 

die kinders versorg nie.  

 

TABEL8.10  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE DATA  
                     VERKRY VANUIT DIE DERDE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS- 
                     ONDERHOUD IN FASE 3 

Mede-
ouerskapsverhouding 

Ouer-kind-verhoudings Kwaliteit van ouerskap 

Mnr en Mev Alberts 
onderneem dat hulle sal 
streef na ŉ 
werksverhouding 
gekenmerk deur minder 
emosionaliteit, geen vloek 
of skree-taal nie, geen 
sarkasme nie en om te 
reageer op mekaar se 
eposse of SMS-
boodskappe. Hul 
kommunikasie moet 
spreek van respek en 
vertroue ten einde 
samewerking en 
wedersydse 
ondersteuning tot gevolg 
te hê. 
 

Beide ouers onderneem 
om kwaliteit tyd met elke 
kind te spandeer. Veral 
Amanda ervaar ŉ 
behoefte aan individuele 
aandag van albei ouers. 
Anton openbaar 
aggressiewe gedrag met 
oorgange. Anton se 
flegmatiese 
temperamentseienskappe 
en sy ouderdom kan sy 
gedrag verklaar. (Vgl. 
5.5.1.3.) 

Die ouers beskou elk hul 
eie ouerskap as van ŉ 
beter kwaliteit as dié van 
die ander ouer. In 
bemiddeling is dit nie ŉ 
kompetisie tussen wie die 
beter ouer is nie, maar 
eerder die vraag: "Wat 
kan ek as ouer doen om 
my verhouding met ons 
kind te verbeter?" 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

is dat:  

 Mnr en Mev Alberts word die name van vyf prokureurs gegee wat hul dispuut 

oor finansies deur bemiddeling kan probeer besleg. 

 Mnr en Mev Alberts skei steeds nie hul ouerskapsrol van hul huweliksrol nie. 
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 Onopgeloste woede word moontlik geprojekteer as ontevredenheid met 

finansies. 

 Mev Alberts se woede jeens Mnr Alberts moet eers aangespreek word voordat 

produktiewe onderhandeling kan plaasvind. 

 

ŉ Individuele onderhoud word met Mev Alberts geskeduleer. Dit mag nodig wees 

om meer as een individuele onderhoud met Mev Alberts te voer. Hierdie 

voorgenome aksie vind met Mnr Alberts se medewete en instemming plaas. 

 

8.5.1.3.5 Aksie 5: Individuele onderhoude met Mev Alberts in Fase 3 

 

Die doel van die individuele onderhoud(e) met Mev Alberts is om faktore wat in die 

weg van produktiewe onderhandelinge staan uit die weg te ruim om Mev Alberts in 

staat te stel om op huige kwessies te fokus. Daar is in totaal vier individuele 

onderhoude gevoer. 

 

Verloop van die individuele onderhoude met Mev Alberts in Fase 3 

 

Mev Alberts was aanvanklik verdedigend, afwisselend met hartseer en oorweldig 

deur haar gevoel van mislukking en vrees vir die toekoms. Daar is op haar sterktes 

en kwaliteite as ouer en as individu gefokus.  

 Mev Alberts se agtergrond en die invloed daarvan op haar huidige gedrag is 

geëksploreer Dit blyk dat Mev Alberts se verhouding met haar pa angstig en 

ambivalent was. Sy het beleef dat hy sy gesin verstoot het toe hy in ŉ buite-

egtelike verhouding betrokke geraak het. Mev Alberts vrees dat Mnr Alberts ook 

sy kinders so sal verwerp. Daar vind dus oordrag plaas tussen Mev Alberts se 

belewenis van haar pa en Mnr Alberts. Mev Alberts het haar pa se optrede en 

besluit as trauma beleef. Huidiglik beleef Mev Alberts weer die verwerping wat 

sy destyds ervaar het as gevolg van haar huwelik met Mnr Alberts wat misluk 

het. Sy kritiek oor haar ouerskapsbevoegdhede beklemtoon slegs haar 

onvermoë en beperkinge en gee nie erkenning vir haar ouerlike kwaliteite nie. 
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 Die herformulering van die gebeure in die verlede en ook die verskille tussen 

Mnr Alberts en Mev Alberts se pa word uitgelig en bespreek. Mnr Alberts se 

ouerlike optrede en toegewydheid in sy rol as vader is geëksploreer. 

Realiteitstoetsing ten opsigte van Mnr Alberts se rolvervulling as vader is 

gedoen. 

 

TABEL 8.11  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE DATA      
                      VERKRY VANUIT DIE INDIVIDUELE ONDERHOUDE MET MEV  
                      ALBERTS IN FASE 3 

Mede-
ouerskapsverhouding 

Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van 
ouerskap 

Eksploreer oor die woede van 
Mev Alberts teenoor Mnr 
Alberts. 
Gevaartekens wat 
teenproduktief is vir die 
herstelproses is om op die 
pyn te fokus, woede in stand 
te hou en te fokus op die 
verlede (Schwartz & Kaslow, 
1997:233).  
Mev Alberts se negatiewe 
innerlike werkmodel in die pa-
kind verhouding word 
oorgedra na haar verhouding 
met Mnr Alberts.(Vgl.2.3.1.6.) 
ŉ Egskeiding tussen Mnr en 
Mev Alberts was 
onafwendbaar vanweë die 
destruktiewe kommunikasie 
tussen hulle.  
Mev Alberts is bewus gemaak 
van haar negatiewe gedrag in 
die verhouding met Mnr 
Alberts byvoorbeeld om 
aggressief te reageer en 
hipersensitief te wees. 
Die destruktiewe aard van die 
aanvalstegniek word 
bespreek. 

Mev Alberts se bewustheid is 
verhoog oor dit wat 
betekenisvol is in haar 
verhouding met Amanda en 
Anton. Die kinders se 
aanpassing verloop positief 
omdat hulle nie meer aan die 
voordurende konflik tussen 
Mnr en Mev Alberts 
blootgestel word nie. 
(Vgl.5.7.1.2.) 
Mev Alberts beleef dat Mnr 
Alberts nie vir haar erkenning 
gee vir haar positiewe bydrae 
tot die kinders nie. Deur die 
beklemtoning van haar 
kwaliteite en herformulering 
van haar ouerrol het haar 
moederlike-identiteit spontaan 
verbeter. (Vgl. 5.7.1.) Mev 
Alberts se energie word nie 
meer in die destruktiewe 
huweliksverhouding gestort 
nie, maar in ŉ positiewe ouer-
kind-verhouding met Amanda 
en Anton. 
 

Daar is gefokus op 
Mev Alberts se 
kwaliteite as ouer.  
Mev Alberts 
ontwikkel insig dat 
haar woede 
teenoor Mnr Alberts 
haar selfbeeld en 
optrede beïnvloed, 
omdat sy dan 
geïrriteerd is 
teenoor die kinders.  
(Vgl. 2.3.3.3.) 
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Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die individuele onderhoude met Mev 

Alberts is dat:  

 Die trauma van Mev Alberts se verwerping deur haar pa is aangespreek. 

(Vgl.5.7.1.3.)  

 Mev Alberts se bewustheid van die huidige en die realiteit is verhoog deur ŉ 

onderskeid te kon tref tussen haar belewenis van haar pa en Mnr Alberts.  

 Mev Alberts se veerkragtigheid is verhoog ten opsigte van haar persoonlike 

welstand en funksionering sowel as die vervulling van haar ouerrol. 

 Daar is gesamentlik besluit dat Mev Alberts gereed is vir produktiewe 

onderhandelinge.  

 

Mnr Alberts is gekontak en ŉ afspraak vir ŉ gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

is gemaak. 

 

8.5.1.3.6 Aksie 6: Vierde gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 3 

 

Die doel van hierdie aksie is om die ouerskapplan te verfyn en nuwe kwessies te 

bespreek.  

 

Verloop van die vierde gesamentlike bemiddelingsonderhoud in fase 3 

 

Die volgende kwessies het aandag geniet: 

 Die kontakskedule vir die komende skoolvakansie word bespreek en op 

ooreengekom. Mnr Alberts is van mening dat Mev Alberts die kinders te maklik 

tydens haar kontakskedule in die sorg van haar ma of suster laat. Hy is nie 

bekommerd oor die kinders in hulle sorg nie, maar voel Mev Alberts skuif te 

maklik die kinders op ander af. 

 Indien ŉ publieke vakansiedag ŉ naweek voorafgaan, vorm die dag deel van die 

naweek. 

 Beide ouers is van mening dat die huidige kontakskedule nie die kinders 

benadeel nie en dat die kinders goed daarby aanpas. Daar word besluit om die 

kinders se verjaarsdae met afsonderlike partytjies te vier nadat Anton se viering 
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van sy partytjie gesamentlik deur die ouers vir elke gesinslid spanningsvol was. 

In 2009 sal Mnr Alberts Anton se partytjie behartig en Mev Alberts die partytjie 

van Amanda. In 2010 sal dit alterneer. 

 Albei ouers onderneem om weekliks te kommunikeer oor die kinders en alle 

akademiese, kultuur of sportnuus van die kinders aan die ander ouer oor te dra. 

 Die oorgang van die kinders in ŉ neutrale omgewing, naamlik by die skool of 

nasorg, lei tot minder konflik. 

 

TABEL 8.12  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING  
                      VERKRY VANUIT DIE VIERDE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS- 
                      ONDERHOUD IN FASE 3 

Mede-ouerskaps-
verhouding 

Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van 
ouerskap 

Mnr en Mev Alberts 
akkommodeer mekaar 
ten opsigte van die 
vakansiereëlings en 
hul werkskedule vir 
die komende 
vakansie.  
Kommunikasie is 
kindgefokus. 
Hul dialoog spreek 
van respek. 
 

Geen ouer kan vir ŉ ander 
voorskryf oor alternatiewe 
versorging indien die versorging 
nie die kind tot nadeel stem nie. 
Elke ouer het wel die eerste reg op 
weiering indien dié betrokke ouer 
nie self die kinders kan versorg 
nie. Mnr Alberts voel egter dat hy 
móét instaan vir Mev Alberts 
omrede hy nie die kinders wil 
benadeel nie. 

 

Mnr en Mev Alberts 
is beide daarop 
ingestel om kwaliteit 
ouerskap te beoefen. 
Albei pas hul werk-
skedules by die 
kinders aan en albei 
poog om een tot een 
tyd met elke kind te 
spandeer. 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoud: 

 Alhoewel Mnr en Mev Alberts se kommunikasie spreek van groter 

verdraagsaamheid blyk dit dat hulle steeds woede jeens mekaar ervaar. 

 Mnr en Mev Alberts het ooreenstemming bereik ten opsigte van onderhoud en 

die finansiële verdeling van bates met die hulp van 'n bemiddelaar as 

regspraktisyn. 

 ŉ Afspraak vir ŉ vyfde gesamentlike bemiddelingsonderhoud word gemaak. 
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8.5.1.3.7 Aksie 7: Vyfde gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 3 

 

Die doel van die onderhoud is om kwessies waaroor die ouers steeds in dispuut is 

te besleg. Dit is ook belangrik om indien daar steeds woede aanwesig is, dit aan te 

spreek. 

 

Verloop van die vyfde gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 3 

 

Mev Alberts is emosioneel en noem die volgende: 

 Dat sy vir Mnr Alberts sedert hul ontmoeting liefgehad het, maar hy het nie haar 

liefde beantwoord nie. 

 Dat sy baie kwaad was vir Mnr Alberts oor die verwerping wat sy beleef het, 

maar hom intussen vergewe het. 

 Sy is moeg vir die voortslepende konflik tussen hulle. 

 Sy poog om ŉ groter inkomste te verdien met ŉ bykomende inkomste en so 

minder finansieel hoef te steun op Mnr Alberts. 

 Sy ontvang nie erkenning van Mnr Alberts vir haar poging om haar inkomste aan 

te vul nie en ook nie vir die feit dat sy ŉ goeie ma is nie. 

 Sy kla dat Mnr Alberts haar kindgerigte vrae en versoeke per epos nie 

beantwoord nie. 

 

Mnr A reageer hierop deurdat hy: 

 Vir Mev Alberts om verskoning vra vir die pyn wat hy haar veroorsaak het.  

 Hy spreek die behoefte uit om hul kommunikasie te verbeter en onderneem om 

Mev Alberts te antwoord op vrae of versoeke.  

 

Die volgende kwessies is bespreek: 

 Primêre verblyf: Mnr en Mev Alberts is albei huidiglik oortuig dat gedeelde 

fisiese sorg en kontak in die beste belang van die kinders is. 
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TABEL 8.13:  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING 
                       VERKRY VANUIT DIE VYFDE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS-    
                       ONDERHOUD IN FASE 3 

Mede-ouerskaps-
verhouding 

Ouer-kind-
verhouding 

Kwaliteit van ouerskap 

Mev Alberts se verwerping 
en pyn tydens die huwelik en 
met die egskeiding word 
bespreek. Mnr Alberts vra 
vergifnis vir die pyn en 
emosionele skade wat hy 
Mev Alberts berokken het.  
Sowel Mnr as Mev Alberts 
spreek hul behoefte uit dat 
die konflik tussen hulle 
beeïndig moet word. 
  

Mnr en Mev Alberts 
spreek hul 
tevredenheid uit met 
Amanda en Anton se 
aanpassing sowel as 
die ouer-kind-
verhouding wat hulle 
met albei kinders 
ervaar. 

Mnr en Mev Alberts fokus op 
hul ouerrol en bestee minder 
tyd en energie aan konflik 
tussen hulle. 
Hulle is albei ingestel op die 
kinders se emosionele en 
fisiese behoeftes en 
koördineer die reëls en 
roetines in die twee 
ouerhuise ten einde die 
kinders se aanpassing te 
vergemaklik.  
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die vyfde gesamentlike bemiddelings-

onderhoud is dat: 

 Die uitspreek van vergifnis behoort die mede-ouerskapsverhouding positief te 

beïnvloed. Mnr en Mev Alberts se reaksie na die uitspreek van vergifnis was dat 

hulle mekaar gun om gelukkig te wees. 

 Die negatiewe spiraal van konflik is demoraliserend vir die ouers. Mnr en Mev 

Alberts se besluit om eerder op hul persoonlike groei-areas te fokus as op die 

van die ander ouer het duidelike positiewe waarde ingehou. Beide ouers se 

bewustheid, veerkragtigheid en selfvertroue in hul ouerskapsrol het toegeneem. 

 'n Ooreenkoms is huidiglik oor al die kwessies bereik. 

 

Daar is beweeg na Fase 4 van ŉ gesinsbemiddelingsproses waartydens die sorg 

en kontak van die kinders met Amanda en Anton individueel aangespreek is. 

 

8.5.1.4 Fase 4: Oordra van inligting aan die kinders oor besluite rakende sorg 
            en kontak 
 
Fase 4 bestaan uit slegs twee aksies met ten doel om eerstens in een 

spelterapeutiese sessie die kind op ŉ sensitiewe en paslike wyse in te lig oor die 

besluite rakende sy sorg en kontak. Tweedens om enige onvervulde behoeftes van 
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die kind aan die ouers oor te dra en die nodige oueropvoeding en ouerleiding te 

verskaf. Indien nodig kan daar herbesin word oor die besluite rakende sorg en 

kontak. Indien die kind ernstige gedragsprobleme openbaar sal hy vir terapie 

verwys word. Hierdie aksie is in ooreenstemming met artikel 6(5) van Wet 38 van 

2005. Die term spelterapie word dus gebruik, maar dit beteken nie noodwendig 

terapie met die kind nie, maar dat die sessie met die kind terapeutiese waarde vir 

hom kan inhou. 

 

8.5.1.4.1 Aksie 1: Die oordra van inligting aan Amanda oor besluite rakende     

               sorg en kontak in Fase 4  

 

Hierdie aksie bestaan eerstens uit ŉ kort onderhoud met die kind waartydens 

geëksploreer word oor sy belewenis van sy skool, maats, huise en enige ander 

aspek waaroor die kind wil praat. Tweedens is projektiewe tegnieke benut wat 

onder andere vanuit die praktykervaring van die navorser ontwikkel is.  

 

Verloop van die individuele sessie met Amanda in Fase 4 

 

Amanda kom selfversekerd die speelkamer binne. Sy gaan sit dadelik by die tafel.  

Sy maak goeie oogkontak en was deurentyd ontspanne. Sy het geen van haar 

verspotte gedrag getoon soos tydens die sosio-emosionele assessering nie. ŉ Kort 

onderhoud is met haar gevoer en die volgende projektiewe tegnieke is benut, 

naamlik: die voordele en verliese van egskeiding, twee huise en die hart van ŉ 

kind. (Vgl. 4.6.) 

 

Uit die onderhoud met Amanda deel sy die volgende belangrike inligting: 

 "My Pa en Ma is geskei, ons het ŉ lekker vakansie gehad en ek en my broer het 

vir 4 of 5 maande nie baklei nie. Toe my ouers skei het ek baie gehuil en was 

baie hartseer in my kop. Ek het nie altyd gewys dat ek hartseer was nie, maar 

dit gevoel in my kop". 

 "Partykeer voel dit of my Ma en Pa meer aandag aan my broer gee. My broer en 

my Pa het al twee keer alleen iets gaan doen. Ek wil ook iets alleen saam met 
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my Pa doen. Ek sê vir my Pa en dan help hy my met my huiswerk. As hy en my 

broer "playstation" speel sal hy sê: "Ek sal nou kom". Hy kom dan na ŉ ruk". 

 "Ek het al ŉ plan gemaak om my ouers weer bymekaar te bring. As my ma 

baklei of raas wil ek wegloop na my Pa toe en as my Pa raas, dan wil ek 

wegloop na my ouma toe sodat hulle my kan soek". 

 Die volgende tegnieke en aktiwiteite is uitgevoer: Twee huise, die hart van die 

kind en 'n tekening van die voordele en verliese van egskeiding.  

 

TABEL 8.14:  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING  
                       VERKRY VANUIT DIE INDIVIDUELE SESSIE MET  
                       AMANDA 

Die kind se begrip van die sorg en 
kontak 

Amanda toon insig in die huidige 
kontakskedule en verblyfreëlings. Sy 
verstaan die reëling en is tevrede 
daarmee. Sy projekteer dat sy in albei 
ouerhuise gelukkig is. 

 

Die kind se huidige belewenis van die 
egskeiding 

Amanda is in staat om te onderskei 
tussen dit wat sy verloor het met die 
egskeiding en ook in watter mate haar 
lewe verbeter het. Hierdie tegniek stel 
haar in staat om die egskeiding in 
perspektief te sien en haarself nie as ŉ 
slagoffer te beskou nie. 
Amanda identifiseer positiewe aspekte in 
die ouer-kind-verhouding met elke ouer.  
Sy openbaar ŉ herenigingsfantasie 
deurdat sy planne maak oor hoe sy haar 
pa en ma weer kan versoen. (Vgl.5.4.1.) 
 

Die kind se algemene aanpassing 
Amanda onderdruk waarskynlik steeds 
haar emosies en maak gebruik van 
retrofleksie as kontakgrensversteuring.  
Sy behoort dus deur beide ouers 
aangemoedig word om oor haar 
gevoelens te praat. (Vgl.5.7.3.1.)  
Huidiglik toon Amanda geen 
aanduiding van rolomruiling of 
oorbelading nie. Sy is nie bekommerd 
oor enige van haar ouers nie. Sy 
openbaar wel ŉ herenigingsfantasie. 
Sy beleef dat dit nie haar skuld is dat 
haar ouers skei nie. 
Amanda projekteer dat sy merendeels 
gelukkig en tevrede voel. 
Sy toon insig in die rede vir die ouers 

Die kind se onvervulde behoeftes 
Amanda het ŉ sterk behoefte aan een tot 
een kontak met veral Mnr Alberts, maar 
projekteer ook 'n behoefte aan nog meer 
emosionele intimiteit met Mev Alberts. 
Amanda kla dat sy raas kry indien sy van 
haar benodigdhede vergeet by haar een 
huis. 
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se egskeiding. 
Die ouer-kind-verhouding met sowel 
Mnr Alberts as Mev Alberts word as 
meer heg en bevredigend deur 
Amanda beskryf. 
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die individuele sessie met Amanda is dat:  

 Amanda genoegdoening en tevredenheid uitspreek met die huidige kontak-

skedule.  

 Sy deur sowel Mnr as Mev Alberts aangemoedig moet word om oor haar 

emosies (ook haar pyn en woede) te praat deurdat daar reflektief na haar 

geluister moet word. Dit behoort haar emosionele bewustheid en gevoel van 

beheer te verhoog en haar selfbeeld en sin van die self te versterk. (Vgl.5.7.3.1.) 

 Mnr en Mev Alberts behoort ouerleiding te ontvang om te verseker dat daar nie 

spanning by Amanda is oor besittings wat agtergelaat word met oorgange 

tussen ouerhuise nie.  

 Amanda toon steeds ŉ behoefte aan meer individuele aandag van albei ouers.  

 Sy beleef nie dat die egskeiding haar skuld is nie maar openbaar steeds ŉ mate 

van ŉ herenigingsfantasie deurdat sy graag haar ouers wil versoen. Hierdie 

psigologiese ontwikkelingstaak kan jare neem om te voltooi. (Vgl.5.4.1.) 

 Amanda kom minder angstig voor, daar is minder konflik tussen haar en Anton 

en sy het 'n hegter verhouding met beide ouers. Sy kom dus emosioneel goed 

aangepas voor. 

 

8.5.1.4.2 Aksie 2: Die oordra van inligting aan Anton oor besluite rakende sy  

               sorg en kontak in Fase 4 

 

Anton kom vrolik en entoesiasties die speelkamer binne. Hy wil dadelik weet of hy 

weer kan boks met die boksstaander waarop hy tydens die sosio-emosionele 

assessering geboks het. Hy maak gereeld oogkontak. Sy fisiese bewegings is 

minder aktief. Hy is in staat om sy aandag langer by ŉ aktiwiteit te bepaal. ŉ Kort 

onderhoud is met hom gevoer en die volgende projektiewe tegnieke is benut, 
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naamlik: die voordele en verliese van egskeiding, twee huise, boom met twee 

nessies en die ballontegniek. (Vgl. 4.6.) 

 

TABEL 8.15:  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE DATA  
                       VERKRY VANUIT DIE INDIVIDUELE SESSIE MET  
                       ANTON 

            Die kind se begrip van sorg 
en kontak 

Anton beleef die oorgang tussen sy 
ouerhuise moontlik spanningsvol soos 
spreek uit sy woorde dat hulle nie moet 
val tussen die neste nie. Hy kom egter 
tevrede voor met sy belewenis in elke 
ouerhuis. 
Daar kom geen konflik tussen die 
ouers met oorgange voor nie. 
Anton se flegmatiese 
temperamentseienskappe wat moontlik 
meebring dat hy moeiliker by 
verandering aanpas word deur albei 
ouers in ag geneem.  
Anton verstaan die oornagkontak en 
verblyfreëling en beleef sekuriteit in 
albei ouerhuise. 
 

Die kind se huidige belewenis van die 
egskeiding  

Anton noem spontaan dat sy ouers 
geskei is. Die egskeiding word as dus as 
'n belangrike gebeurtenis uitgelig.  
Anton beleef dat hy kwaliteit aandag van 
beide ouers ontvang soos spreek uit sy 
projeksies van sy gevoelens in elke huis 
asook die inhoud van sy interaksie met 
elke ouer. 
Anton erken met die ballontegniek dat hy 
hartseer voel oor die ouers se band wat 
gebreek en onherstelbaar is, maar 
bemagtig deur die versekering en 
oortuiging dat hy in albei huise geborge 
is.  
 

 

Die kind se algemene aanpassing 
Anton kom goed aangepas voor in sy 
skool en met die portuurgroep. 
Die konflik tussen broer en suster kan 
as normale gedrag beskou word en is 
nie ekstreem nie. Daar is huidiglik geen 
aanduiding van jaloesie nie jeens 
Amanda nie. 
Anton beleef geborgenheid in die ma-
kind-verhouding en voel dat hy 
belangrik is. 
Hy projekteer dat hy beleef dat Mnr 
Alberts op hom ingestel is en asook 
geborgenheid in die pa-kind-
verhouding. 
 

Die kind se onvervulde behoeftes 
Anton kan moontlik besittings as troos 
gebruik deurdat hy fokus op die materiële 
en geskenke. Mnr en Mev Alberts sal 
moet waak teen manipulasie oor 
speelgoed en geld en toesien dat hy nie 
bederf word nie. 
Konsekwente optrede deur ouers sal die 
proses vergemaklik. 
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Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die individuele sessie met Anton is dat: 

 Anton groter geborgenheid in die ouer-kind-verhouding met sowel Mnr as Mev 

Alberts beleef.  

 Hy deeglik bewus is van die kontakskedule wat geld en blyk goed daarby 

aangepas te wees.  

 

8.5.1.4.3 Aksie 3: Eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 4 

 

Die doel is om terugvoering aan die ouers te gee oor die inligting ingewin van 

Amanda en Anton ten einde die ouer-kind-verhoudings en kwaliteit van ouerskap 

te bevorder deur middel van verhoogde bewustheid. Dit is ook van belang ten 

opsigte van besluitneming.  

 

Verloop van die eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 4 

 

Mnr en Mev Alberts is gemotiveerd om die terugvoer oor Amanda en Anton se 

individuele spelterapeutiese sessie te kry. Hulle is albei ontspanne en toon humor. 

 

Terugvoering oor Amanda 

 Amanda blyk steeds haar pyn en negatiewe emosies tot ŉ mate te onderdruk. 

Die tegnieke reflektering en "mirroring" word weer eens aan Mnr en Mev Alberts 

verduidelik asook om as emosionele mentor vir haar op te tree. (Vgl. 5.7.3.1.)  

 Amanda projekteer steeds ŉ behoefte aan kwaliteit kontak met albei ouers 

alhoewel sy ook duidelik geprojekteer dat sy meer geborge is in die ouer-kind-

verhoudings as wat sy in die verlede was. Mnr en Mev Alberts word 

aangemoedig om individuele tyd met haar te spandeer. Vanweë haar kognitiewe 

ontwikkelingstadium kan sy abstrak dink en behoort daar tyd vir gesprekvoering 

ingeruim te word. (Vgl.5.4.2.4.) 

 Sy openbaar steeds ŉ herenigingsfantasie. Dit strem egter nie huidiglik haar 

emosionele, sosiale en kognitiewe funksionering nie. Amanda het wel tot ŉ mate 

die egskeiding aanvaar. Die afwesigheid van konflik tussen haar ouers word 
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positief ervaar. Sy verstaan ook dat die egskeiding nie haar skuld is nie. (Vgl. 

5.4.1.) 

 Sy verstaan die huidige kontakskedule en is tevrede daarmee.  

 Amanda projekteer dat sy vir Mnr en Mev Alberts vertrou om haar behoeftes te 

bevredig en is daar aanduidings van ŉ hegter verhouding met sowel Mnr as Mev 

Alberts. 

 Haar sanguïniese temperamentseienskappe bring mee dat sy ŉ sterk behoefte 

aan erkenning en pret het.  

 

Terugvoering oor Anton 

 Anton projekteer geborgenheid en tevredenheid in albei ouerhuise. 

 Hy toon matige spanning met die oorgange tussen die ouerhuise.  

 Mnr en Mev Alberts word gewaarsku teen moontlike manipulasie deur Anton. 

Konsekwente toepassing van dissipline, en dieselfde struktuur en reëls in beide 

ouerhuise sal tot sy voordeel wees. Die belangrikheid van ‗n gesaghebbende 

ouerskapstyl word bespreek. (Vgl. 5.7.3.2.) 

 

TABEL 8.16:  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING  
                      VERKRY VANUIT DIE EERSTE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS- 
                      ONDERHOUD IN FASE 4 

Mede-
ouerskaps-
verhouding 

Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van ouerskap 

Amanda en 
Anton beleef 
die afwesigheid 
van konflik 
tussen die 
ouers baie 
positief. Huidig 
verwys hulle 
geensins na 
enige konflik 
tussen die 
ouers nie. 

Mnr Alberts en Mev Alberts is bereid 
om vir Amanda en Anton meer 
kwaliteit aandag te gee en 
doelbewus Amanda se gevoelens te 
reflekteer. Hulle sal ook daarop 
ingestel wees om haar temperament 
in ag te neem, vir haar meer 
erkenning te gee en tyd in te ruim vir 
pret. Volgens Mnr Alberts is sy 
verhouding met albei die kinders 
sterker as ooit. Hy is van mening dat 
albei die kinders emosioneel 
"grootgeword" het. Hy ervaar geen 
probleme met die dissiplinering van 
die kinders nie. Mnr Alberts hanteer 
Anton deur konsekwent op te tree en 

Mev Alberts beleef dat sy 
meer konsekwent 
dissipline toepas en dat 
haar selfvertroue ten 
opsigte van haar ouerskap 
toegeneem het. Mev 
Alberts beskou haarself as 
ŉ goeie ma. Sy noem dat 
sy die kinders se belange 
eerste stel en dat sy nie 
teenoor die kinders sal 
noem indien sy en Mnr 
Alberts konflik gehad het 
oor die kinders nie. 
Volgens Mev Alberts het 
Anton se aggressie jeens 
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sensitief op sy gevoelens ingestel te 
wees. Volgens Mev Alberts het die 
kinders goed aangepas. Volgens 
Mev Alberts beleef Amanda steeds 
dat sy nie genoeg kwaliteit aandag 
van albei ouers kry nie. Mev Alberts 
onderneem om steeds meer moeite 
te doen om tyd alleen met Amanda 
deur te bring en vir haar erkenning 
te gee.  

haar dramaties afgeneem. 
Hy openbaar egter steeds 
soms woede-uitbarstings 
as hy nie sy sin kry nie. 
Volgens Mev Alberts 
hanteer sy dit deur dit 
aanvanklik te ignoreer en 
sal sy later na Anton gaan 
en met hom in privaatheid 
praat oor hoe sy 
gevoelens. 
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

nadat die sorg en kontakbesluite aan Amanda en Anton oorgedra is, is dat: 

 Amanda en Anton positief aangepas is. 

 ŉ Hegte ouer-kind-verhouding bestaan tussen Amanda en albei haar ouers 

sowel as tussen Anton en sy ouers. 

 Amanda en Anton blyk dat hulle die psigologiese take bemeester het wat die 

kind na egskeiding moet bemeester, naamlik: om die realiteit van die mislukte 

huwelik te erken en doelbewus afstand te doen van die konflik tussen die ouers 

en gewone take en doelwitte te hervat. Hulle het ook die psigologiese taak 

bemeester deur nie hulself te verwyt vir die egskeiding nie en daar kom nie 

meer woede oor die egskeiding voor nie. Hierdie eerste twee take is krities en 

behoort binne die eerste jaar ná egskeiding opgelos te wees. Volgens artikel 

6(5) van Wet 38 van 2005 is Amanda en Anton op ŉ sensitiewe en paslike wyse 

ingelig oor hul sorg  en kontakskedule. 

 Mev Alberts openbaar meer selfvertroue ten opsigte van haar ouerskapsrol. 

 Mnr en Mev Alberts beoefen albei ŉ gesaghebbende ouerskapstyl, tree as 

emosionele mentor vir die kinders op en is daarop ingestel om die ouer-kind-

verhouding in stand te hou. 

 

Ooreenkomste is dus tussen die ouers bereik en alle toepaslike inligting is 

ingesamel ten einde die ouerskapplan saam te stel. Vervolgens geniet die 

toepassing van Fase 5 aandag en behels die samestelling van ŉ finale 

ouerskapplan. 
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8.5.1.5 Fase 5: Samestelling van ŉ finale ouerskapplan 

 

Die doel van Fase 5 is om op ŉ finale ouerskapplan ooreen te kom ten einde die 

ouers se sterktes te mobiliseer en hul pligte en regte ten opsigte van die sorg en 

kontak van Amanda en Anton uiteen te sit. Die ouerskapplan wat volg is 

saamgestel deur die veranderlikes wat vanuit die empiriese proses verkry is in ag 

te geneem het. Die ouerskapplan behels dus die toepassing van die prosedure-

element soos verken in Hoofstuk 6.  

 

OUERSKAPPLAN 
 

Ooreenkoms bereik tussen Mnr en Mev Alberts ten opsigte van die ouerskap van 

hul minderjarige kinders in die teenwoordigheid van Mathilda Smit (Privaat 

Maatskaplike Werker) op 14 September 2008. 

 

Betrokke kinders:  Amanda Alberts (10 jaar 4 maande)  

                              Anton Alberts (5 jaar 11 maande).  

 

 

1. Doel van die ouerskapplan / Rigtinggewende beginsels  

 

Ons, Mnr Alberts en Mev Alberts, die ouers van Amanda Alberts en Anton 

Alberts het hierdie ouerskapplan saamgestel ter bevestiging van ons ouerlike 

verantwoordelikhede, pligte en regte. Beide ons kinders is deur Mathilda Smit 

geassesseer tydens die aanvang van die bemiddeling ten einde die kinders se 

persoonlikhede, ontwikkelingsbehoeftes, bindings en temperamente te bepaal. 

Ons as ouers het ouerleiding daaroor ontvang en spesifiek ook oor hoe ons die 

destruktiewe impak van egskeiding op ons kinders kan verminder. Ons het op 

bemiddeling besluit as alternatiewe wyse om die verskille en geskille tussen ons te 

besleg. Ons is in gesamentlike bemiddelingsonderhoude en ook in individuele 

onderhoude betrek. 
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Die ouerskapplan is daarop gerig om riglyne neer te lê vir die toekomstige 

opvoeding en algemene ontwikkeling van ons kinders. Ons erken hiermee dat 

wedersydse respek en samewerking tussen ons as ouers noodsaaklik is om die 

destruktiewe impak van egskeiding op ons kinders, te beperk. 

 

Ons erken ook dat voortgesette regsaksies rakende ons kinders nie in hul beste 

belang is nie, aangesien dit kan lei tot ŉ lojaliteitskonflik by ons kinders. Ons streef 

dus met hierdie ouerskapplan daarna om soveel moontlike aspekte te bespreek 

rakende ons werksverhouding met betrekking tot ons kinders. Ons erken dat die 

ouerskapplan nie staties is nie en dat ons dit voortdurend sal moet aanpas volgens 

veranderde omstandighede en die behoeftes van ons kinders. Indien die behoefte 

vir verdere onderhandelings sou ontstaan oor aspekte of dispute wat ons nie self 

kan oplos nie, sal ons van bemiddeling gebruik maak. 

 

2. Ons onderneem die volgende 

 

2.1 Ons streef daarna om die beste belange van ons kinders as ŉ prioriteit te 

beskou en nie ons eie behoeftes of prioriteite eerste te stel nie. 

2.2 Ons respekteer die reg van ons kinders om ŉ betekenisvolle en geborge ver-

houding met albei ouers te handhaaf en sal bewustelik poog dat géén van ons 

gedrag of kommunikasie teenoor mekaar óf die kinders kan lei tot 

vervreemding van ŉ ouer nie. 

2.3 Ons sal beide vir die kinders ŉ huislike omgewing skep waarbinne hulle veilig 

en welkom sal voel en waar hulle 'n eie fisiese en psigologiese ruimte het.  

2.4 Ons sal daarna streef om konflik voor die kinders te beperk. 

2.5 Ons het beide die reg, asook die verantwoordelikheid om deel van ons kinders 

se leefwêreld te wees. 

2.6 Ons sal poog om enige verandering in ons eie lewens en omgewing met 

verantwoordelikheid te hanteer. Ons sal ons kinders op hoogte hou van 

veranderings wat met hulle verhouding met ons of hulle woonomgewing te 

maak het. Ons sal egter ook versigtig wees om die kinders nie voortydig in 

besluitneming oor moontlike veranderings te betrek nie. 
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2.7 Ons verstaan en aanvaar dat ons ouerskapstyle verskil en dat ons nie beheer 

het oor mekaar se voorkeure en roetine rakende die kinders nie. Indien nodig 

sal ons bemiddeling benut om reëls te beding wat wel versoenbaar is, sodat 

ons nie die kinders onnodig verwar of aan hulle die geleentheid bied om die 

situasie te manipuleer nie. Ons verstaan dat dit vir ŉ kind spanningsvol is om 

tussen twee huise te beweeg. Ons besef dat dit hulle mag ontstel en 

onderneem om mekaar nie te blameer vir die kinders se ontwrigting sonder 

grondige redes nie. Ons kinders se beste belang bly steeds ons vernaamste 

prioriteit. 

2.8 Ons onderneem om te alle tye ŉ goeie voorbeeld vir ons kinders te stel in ons 

optrede en taalgebruik. 

2.9 Ons aanvaar die etiese en morele verantwoordelikheid wat op ons rus om ons 

kinders soveel ondersteuning en gerusstelling as moontlik te bied. Ons sal dit  

voortdurend aan hulle verduidelik dat die egskeiding nie hulle skuld is nie en 

dat hulle gedrag geensins tot die egskeiding bygedra het nie.  

 

3. Sorg 

 

Ons, Mnr Alberts en Mev Alberts, begeer om gesamentlike en gedeelde fisiese 

sorg en kontak oor ons twee kinders uit te oefen. Ons beoefen dus gelyke 

verantwoordelikhede, pligte en regte ten opsigte van ons kinders. 

 

4. Verblyf en kontak 

 

Die primêre verblyf van ons kinders sal deur ons albei gedeel word in ons 

onderskeie woonplekke. Die kontakskedule word reeds gevolg sedert Maart 

2008 en is op besluit ten einde albei ouers toe te laat om ŉ betekenisvolle 

verhouding met Amanda en Anton te handhaaf. Ons aanvaar dat ons ŉ gedeelde 

verantwoordelikheid het vir die versorging van ons kinders. Hierdie is nie ŉ rigiede 

skedule nie en sal veranderde omstandighede asook die ontwikkelingsbehoeftes 

van ons kinders sal die kontak bepaal. Ten einde ons kinders se emosionele en 

fisiese sekuriteit te bevorder is voorspelbaarheid en kontinuïteit in die sorg en 
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kontakskedule noodsaaklik. Ons erken ook die belangrikheid van roetine en 

struktuur in ons kinders se lewens. 

 

4.1 Kontakskedule wat tydens skoolkwartale geld 

Hierdie kontakskedule verloop in ŉ drie-weke siklus. 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

  
  

  
  

  
  
  

  
W

e
e

k
 1

 

 
Mnr 
Alberts kry 
die kinders 
by hul 
nasorg. 
Oornag by 
Mnr 
Alberts. 

 
Kinders 
oornag 
by Mnr 
Alberts 

 
Mnr 
Alberts 
besorg die 
kinders by 
die skool. 
Mev 
Alberts kry 
die kinders 
by hul 
nasorg. 
Oornag by 
Mev 
Alberts. 

 
Kinders 
oornag by 
Mev 
Alberts. 

 
Kinders 
oornag 
by Mev 
Alberts. 

 
Kinders 
oornag 
by Mev 
Alberts. 

 
Kinders 
oornag 
by Mev 
Alberts. 

W
e

e
k
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Mnr 
Alberts  

Mnr 
Alberts 

Mev 
Alberts 

Mev 
Alberts 

Mnr 
Alberts 

Mnr 
Alberts 

Mnr 
Alberts 

W
e

e
k

 3
 

 

Mnr 
Alberts 

Mnr 
Alberts 

Mev 
Alberts 

Mev 
Alberts 

Mev 
Alberts 

Mev 
Alberts 

Mev 
Alberts 

 

Ten einde voorspelbaarheid vir die kinders en volhoubare kontak met albei ouers 

te handhaaf sal die kinders elke Maandag en Dinsdag in Mnr Alberts se sorg wees 

en elke Woensdag en Donderdag in Mev Alberts se sorg en elke alternatiewe 

naweek by dieselfde ouer. Oorgange tussen ouerhuise geskied op neutrale plekke 

byvoorbeeld die kinders se skole en nasorg. 
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4.2 Openbare Vakansiedae 

 

Indien ŉ naweek voorafgegaan of gevolg word deur ŉ vakansiedag sal hierdie 

openbare vakansiedag geag word as deel van die naweek. Die aand voor die 

vakansiedag asook die aand van die betrokke vakansiedag sal geag word as deel 

van die ouer se kontak in wie se sorg die kinders volgens die kontakskedule is.  

Openbare vakansiedae gedurende die week of skoolkwartaal sal volgens die 

kontakskedule hanteer word. 

 

4.3 Vakansies 

 

Die reëling van alternatiewe kort skoolvakansies en die halvering van lang 

skoolvakansies, sal gevolg word.  

 

In die toekoms sal ons steeds poog om ŉ regverdige verdeling van vakansietyd te 

maak en weer eens die kinders se behoeftes voorop stel. Ons onderneem om 

buigsaam te wees. Ons onderneem om mekaar se werkskedules in ag te neem en 

mekaar te ondersteun in die nakoming van ons verantwoordelikhede jeens ons 

kinders. 

           

4.4 Vadersdag / Moedersdag 

 

Vadersdag sal by Mnr Alberts deurgebring word en moedersdag by Mev Alberts. 

Alternatiewe reëlings sal vroegtydig getref word indien die kinders op hierdie dag 

volgens die kontakskedule in die ander ouer se sorg is. 

 

4.5 Ouers se verjaarsdae 

 

Die kinders sal op die betrokke ouer se verjaarsdag by daardie ouer deurbring, 

tensy anders verkies of dit nie prakties moontlik is nie. 
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4.6 Kinders se verjaarsdae 

 

Ons sal die kinders se verjaardae apart vier en nie as ŉ gesin nie. In 2008 sal Mnr 

Alberts verantwoordelik wees vir Anton se partytjie. In 2009 sal Mev Alberts 

verantwoordelik wees vir Anton se partytjie en Mnr Alberts vir Amanda se partytjie. 

Elke ouer behou steeds die reg voor om te besluit hoe die dag gevier sal word en 

hoe dit vir die betrokke kind spesiaal gemaak kan word. Die ouer by wie die kind 

nie is nie, sal volgens die kontakskedule (sien 4.1) geregtig wees om ŉ redelike tyd 

met die betrokke kind te spandeer op die kind se verjaarsdag. 

 

4.7 Telefoniese toegang 

 

Beide ouers is geregtig op telefoniese kontak met die kinders terwyl in die ander 

ouer se sorg. Die kind se behoefte (en nie die van die ouers nie), sal die 

telefoniese kontak rig en motiveer. Ons as ouers gun die kinders privaatheid 

tydens telefoniese gesprekke met die ander ouer. Die kinders word toegelaat om 

die ouer by wie hulle nie is nie te skakel indien die kinders die behoefte sou 

uitspreek. 

 

5. Prosedure om tye te verander 

 

Ons stem in beginsel saam dat dit in die beste belang van die kinders is om enige 

wysiging van die residensiële reëlings oor naweke/vakansies/verblyf te beperk. 

Ons is bewus daarvan dat die kinders se lewens so voorspelbaar moontlik moet 

wees en dat die kinders nie emosioneel ontwrig moet word nie. Enige versoek deur 

ŉ ouer om die skedule te wysig sal met redelikheid oorweeg word. Die volgende 

stappe sal gevolg word: 

5.1 ŉ Versoek vir ŉ verandering, byvoorbeeld oor tyd, asook ŉ rede sal aan die 

ander ouer gerig word. 

5.2 Die ander ouer sal die versoek oorweeg en binne 24 uur reageer. 
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5.3 Indien die ouer nie tot die versoek instem nie, sal die ouer ŉ teenvoorstel     

maak en die ouer sal redes verstrek waarom daar nie aan die versoek gehoor 

gegee  kan word nie. 

5.4 Indien die ouer wat die versoek geplaas het dit as van groot waarde beskou, 

sal van alternatiewe dispuutoplossende reëlings gebruik gemaak word om ŉ 

ooreenkoms te bereik. 

5.5 Indien ŉ ouer tydens sy/haar kontakskedule nie die kinders kan akkommodeer 

nie behoort die ander ouers eerste die geleentheid gebied te word om die 

kinders te versorg. Indien die ander ouer ook nie die kinders kan versorg vir 

hierdie spesifieke tydperk nie, kan alternatiewe sorg gereël word vir die 

kinders. Die alternatiewe sorg behoort aanvaarbaar te wees vir albei ouers. 

Albei ouers moet dus weet waar die kinders hulle bevind. Ons as ouers sal 

poog om slegs in uitsonderlike en noodsaaklike omstandighede die 

kontakskedule te verander.  

5.6 Ons onderneem om mekaar wedersyds te ondersteun in die implementering 

van die kontakskedule. 

 

6. Onderhoud 

 

Verwys na die skikkingsakte soos ooreengekom. Dit vorm nie deel van hierdie 

ouerskapplan nie. 

 

7. Indien die ouer by wie die kinders hulle bevind, gaan reis 

 

Die ouer beskik oor die reg van eerste weiering om die kinders te versorg indien 

die verblyfouer gaan reis. Indien die ander ouer nie die kinders kan akkommodeer 

nie, sal alternatiewe reëlings getref word. Ten einde die kinders genoegsaam te 

kan voorberei, moet hierdie reëlings so spoedig moontlik getref word en met 

behulp van ŉ kalender vir die kinders aangedui word. 
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8. Skool en opvoedkundige reëlings 

 

8.1  Amanda sal in Laerskool Blomtuin aanbly. 

8.2  Anton sal ingeskryf word by Laerskool Blomtuin in 2009. 

8.3  Die keuse van ŉ Hoërskool vir die kinders sal gesamentlik deur die ouers          

       geneem word. 

8.4  Die ouer by wie die kinders is sal enige inligting via die skool ontvang aan die 

ander ouer oordra. 

8.5  Ouers is albei geregtig om ouerfunksies en enige ander skoolaktiwiteit by te 

woon. Ouervergaderings sal verkieslik deur albei ouers bygewoon word.  

Maksimum betrokkenheid deur albei ouers word aangemoedig. 

8.6  Die ouer in wie se sorg die kinders is, sal toesien dat die kinders betyds by die 

skool besorg word. Die kinders sal deur die ouer na wie hulle gaan by die 

nasorg opgelaai word.  

 

9. Fisiese versorging 

 

Elke ouer is verantwoordelik vir die totale fisiese versorging van die kinders 

wanneer in sy/haar sorg. Ons as ouers is bewus daarvan dat ons ouerskapstyle 

verskil, maar ons sal poog om soveel moontlik struktuur en eenvormigheid aan die 

kinders te bied ten einde die oorgang van een huis na die ander vir die kinders te 

vergemaklik.  

 

Na die assessering van die kinders deur Mathilda Smit is ons bewus gemaak van 

die negatiewe belewenis van lyfstraf deur beide kinders. Ons sal dus ander 

maniere van straf oorweeg voordat lyfstraf toegepas word soos bespreek. Enige 

kommer oor ŉ kind se gedrag, gemoedstoestand of funksionering sal eerstens 

deur ons as ouers bespreek word. ŉ Gesamentlike besluit oor plan van optrede sal 

geneem word. Indien ons nie ŉ ooreenkoms hieroor kan bereik nie, sal ons van 

bemiddeling gebruik maak. 
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10. Mediese sorg 

 

Die kinders sal op Mev Alberts se mediese fonds aanbly. Enige mediese of 

sielkundige behandeling wat ŉ kind mag benodig sal eers met die ander ouer 

bespreek word. In ŉ noodgeval sal die ouer by wie die kind is optree. Die ander 

ouer sal by die eerste moontlike geleentheid in kennis gestel word. 

 

11. Ouerskap 

 

Ons sal poog dat ons ouerskapstyle, waardes, norme en dissipline in die twee 

huishoudings so konsekwent moontlik is. Ons streef daarna om nie die kinders te 

verwar nie en hulle ook nie geleentheid te gee om ons te manipuleer nie. Ons is 

bewus van die waarde van ŉ gesaghebbende ouerskapstyl waar daar responsief 

op ons kinders se behoeftes gereageer word en die nodige kontrole oor gedrag 

uitgeoefen word. 

     

12. Godsdienstige kwessies 

 

Amanda en Anton sal elke Sondag hul kerklike verpligtinge by die gemeente waar 

hulle reeds ingeskakel is, nakom. Geen verandering in kerk of kerkverband mag 

plaasvind sonder dat dit spesifiek met die ander ouer ooreengekom is nie.  

 

13. Kommunikasie 

 

Kommunikasie tussen ons sal feitelik en informatief wees. Respek teenoor mekaar 

sal te alle tye gehandhaaf word. Ons sal let op ons taalgebruik. Ons besef dat 

destruktiewe konflikhantering ons en ons kinders benadeel. 

 

Ons onderneem om weekliks per epos met mekaar te kommunikeer oor die 

kinders. 
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14. Dispuutoplossing 

 

Indien ŉ dispuut ontstaan wat nie in hierdie ouerskapplan bespreek is nie, kan die 

volgende prosedure gevolg word. 

14.1  In die geval van ŉ dispuut sal ŉ ouer die ander ouer skriftelik hieroor inlig. ŉ 

Voorstel vir ŉ moontlike oplossing sal aangebied word. 

14.2  Die ander ouer sal binne 24 uur op so ŉ skriftelike versoek reageer. 

14.3  Indien ŉ oplossing nie deur geskrewe kommunikasie bereik kan word nie, sal  

ŉ  afspraak met ŉ bemiddelaar, gemaak word. 

14.4  Ons sal slegs regsaksies as ŉ laaste uitweg beskou. 

14.5  Die koste van bemiddeling sal deur ons as ouers gedeel word. Sou ŉ ouer   

besluit om nie te bemiddel nie, maar ŉ hof nader sal daardie ouer 

verantwoordelik wees vir die sodanige kostes wat uit hierdie besluit 

voortspruit.  

14.6  Indien ŉ dispuut voor die kinders ontstaan onderneem ons om neutraal te bly 

en nie die kinders hierby te betrek nie. Ons onderneem ook om die dispuut 

privaat te bespreek en nie ander persone daarby te betrek nie. 

 

15. Spesiale behoeftes en professionele hulp 

 

Ons sal vooraf ooreenkom oor die kinders se spesiale behoeftes en of  

professionele hulp benodig word. Indien dit nie deur die mediese fonds gedek word 

nie, sal dit op ŉ 50/50 grondslag deur albei ouers betaal word. 

 

16. Verhuising 

 

Ons onderneem om in die Helderberg-gebied te bly woon terwyl die kinders 

skoolgaande ouderdom is. Indien ŉ ouer buite die Helderberg wil verhuis sal die 

behoeftes van die kinders weer geëvalueer word en sal gesamentlik besluit word 

hoe ŉ betekenisvolle verhouding tussen die kinders en elke ouer steeds 

gehandhaaf kan word. Die primêre verblyf van die kinders sal dan bespreek word 

en ŉ besluit hieroor geneem word. Enige verhuising moet twee maande voor die 
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beplande verhuising aan die ander ouer oorgedra word. Indien ŉ dispuut hieroor 

ontstaan sal van bemiddeling gebruik gemaak word. 

 

17. Reis van kinders buite die landsgrense van die RSA 

 

Albei ouers se skriftelike toestemming is nodig indien buite die landsgrense gereis 

gaan word met die kinders. 

 

18. Dood van ouers 

 

As een ouer te sterwe sou kom, sal die ander ouer volle verantwoordelikheid vir die 

kinders neem. Ons het reeds ons testamente in orde gebring. Indien albei ouers 

sterf sal ŉ deskundige aangestel word om te bepaal watter persoon in die kinders 

se beste belange as versorger sal optree  

 

19. Hersiening van ouerskapplan 

 

Hierdie plan kan hersien word soos omstandighede dit vereis. Dit sal ook hersien 

word gedurende Januarie 2009. 

 

20. Bemiddeling 

 

Indien ŉ dispuut ontstaan wat nie selfstandig deur ons as ouers opgelos kan word 

nie, sal dit na Mathilda Smit as bemiddelaar verwys word om te besleg. Die koste 

van bemiddeling sal deur ons as ouers op ŉ 50/50 basis gedeel word. 

          

Geteken te Somerset-Wes op 14 September 2008. 

Naam in drukskrif:                                                          Handtekening: 

Naam in drukskrif:                                                          Handtekening: 

 

Mathilda Smit 

Privaat maatskaplike werker 
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Nadat die finale ouerskapplan geteken is vind terminering as Fase 6 van ŉ 

gesinsbemiddelingsproses plaas. 

 

8.5.1.6 Fase 6: Terminering 

 

Die doel van Fase 6 is: 

 Om te evalueer of een of albei die ouers of die kind/ers verwys moet word vir 

terapie, arbeidsterapie, spraakterapie, dieetkundige advies, moontlike medikasie 

of wat nodig blyk te wees. 

 Om die gesinsdinamika te evalueer en die uitkoms te klassifiseer. 

 Om die huidige aard van die mede-ouerskapsverhouding te evalueer asook van 

die kind se verhouding met beide ouers en ook die emosionele welstand van 

elke ouer. 

 Om ouers aan te moedig om terug te keer vir bemiddeling op 'n drie-

maandelikse basis of wanneer 'n behoefte daaraan ontstaan. 

 Om erkenning vir ouers te gee oor vordering wat gemaak is, hul eerlikheid, 

samewerking asook hoop vir die toekoms te bied.  

 

8.5.1.6 1 Aksie 1: Eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 6 

 

Nadat die finale ouerskapplan geteken is word ŉ gesamentlike bemiddelings-

onderhoud geskeduleer wat as evaluasie dien om te bepaal of getermineer kan 

word.  

 

Verloop van die eerste gesamentlike bemidddelingsonderhoud 

 

 Mnr en Mev Alberts spreek hul tevredenheid met die bemiddelingsproses uit. 

Hulle is tevrede dat volledige ooreenkomste bereik is. 

 Hulle maak oogkontak wanneer hulle met mekaar praat en is in staat om vir 

mekaar erkenning te gee vir positiewe verandering en gedrag. 
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TABEL 8.17  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING    
                      VERKRY VANUIT DIE EERSTE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS-    
                      ONDERHOUD IN FASE 6 

Mede-ouerskapsverhouding Ouer-kind-
verhouding 

Kwaliteit van 
ouerskap 

Hulle slaag daarin om 
ouerskapskwessies van 
huwelikskwessies te skei. Verder is 
hulle in staat om op die huidige te 
fokus en nie op die verlede nie en 
ook om produktief te onderhandel. 
Die dialoog tussen Mnr en Mev 
Alberts spreek van samewerking 
deurdat hulle op mekaar se vrae ten 
opsigte van die kinders reageer, dat 
die strekking van hul kommunikasie 
minder vyandig is, dat hulle daarin 
slaag om nie voor die kinders konflik 
te hê nie. Beide ouers weerhou hulle 
daarvan om die kinders oor die ander 
ouer uit te vra of in die ander ouer se 
huishouding in te meng. 
Albei is bereid om aanpassings te 
maak ten einde mekaar te 
akkommodeer. 
Hulle kon onafhanklik veranderinge 
maak betreffende kontakreëlings 
byvoorbeeld om die kinders by die 
nasorg te gaan haal. 
 

Beide Mnr en Mev 
Alberts stel die 
belange van die 
kinders eerste. Hulle 
beleef dat hulle deur 
die kinders vertrou 
word. 

Beide ouers 
beoefen ŉ 
gesaghebbende 
ouerskapstyl. Mnr 
sowel as Mev 
Alberts behaal 
sukses as 
enkelouer. Hulle 
voldoen in die 
emosionele, fisiese, 
instrumentele en 
psigiese behoeftes 
van Amanda en 
Anton.  

 

Die belangrikste gevolgtrekkings van die huidige stand van die bemiddeling is dat: 

 Die huidige kwessies in dispuut is opgelos en ŉ volledige ooreenkoms is bereik.  

 Die mede-ouerskapsverhouding toon positiewe groei en groter wedersydse 

begrip tussen Mnr en Mev Alberts. 

 Mnr en Mev Alberts se stresvlakke is laer en albei ouers het aangepas by hul 

veranderde lewensomstandighede. 

 Dit blyk dat die kinders ŉ hegte en geborge verhouding met Mnr en Mev Alberts 

ervaar. 

 Beide ouers slaag daarin om kwaliteit ouerskap te beoefen. 

 Op grond van die inligting waaroor beskik word is in oorleg met Mnr en Mev 

Alberts besluit om die bemiddeling te termineer.  
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Volgens die ooreenkoms in die ouerskapplan ŉ opvolg bemiddelingsonderhoud oor 

vier maande plaasvind of vroeër indien die behoefte daaraan ontstaan. Die 

navorser word gekontak deur Mnr Alberts en ŉ afspraak vir ŉ gesamentlike 

bemiddelingsonderhoud word met Mnr en Mev Alberts gemaak. 

 

8.5.1.7 Fase 7: Opvolging 

 

Die doel van Fase 7 is: 

 Om te bepaal tot watter mate ouers die doelwitte van gesinsbemiddeling in 

stand hou.  

 Om te bepaal of daar nuwe dispute ontstaan het waaroor onderhandel moet 

word. 

 Om positiewe veranderinge in die mede-ouerskapsverhouding te kontroleer en 

te versterk. 

 Om die kind se aanpassing en aard van die ouer-kindverhouding te eksploreer 

en indien nodig, te versterk. 

 Om die kwaliteit van ouerskap te eksploreer en te versterk. 

 Om 'n wysiging van die ooreengekome sorg- en kontakreëlings te bemiddel 

indien 'n verandering in ouers se werkskedules, omstandighede en veranderde 

behoeftes van kinders ontstaan. 

 

8.5.1.7.1 Aksie 1: Eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 7 

 

Mnr Alberts het die gesamentlike bemiddelingsonderhoud geïnisieer en tydens die 

maak van die afspraak genoem dat hy oor die kontakskedule wil praat. Die doel is 

dus om kwessies in dispuut te bespreek en gedeeltelike of volledige ooreenkomste 

te bereik. 

 

Verloop van die eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 7 

 

Die volgende kwessies word bespreek: 
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 Amanda se akademiese punte toon dat dit ten opsigte van sekere vakke gedaal 

het en in ander toon dit ŉ verbetering. Daar kon dus nie bepaal word of die 

egskeiding ŉ invloed op haar akademiese vordering gehad het nie. 

 Mnr Alberts beleef dat die huidige verblyfreëling vir hom en die kinders 

ontwrigtend is. Hy moet as vryskut joernalis sy werk kompartementaliseer en dit 

bring mee dat hy sekere dae nie genoegsame werksure kan werk nie. Hy kla 

ook dat hy saans nie voldoende individuele aandag aan die kinders kan bestee 

nie. 

 Die moontlikheid word bespreek om die kontakskedule te verander na een week 

in Mnr Alberts se sorg en een week in Mev Alberts se sorg en dat die oorgang 

verkieslik op ŉ Vrydag moet wees (Vgl.6.10.2.1.). Die ouers stem saam en daar 

word op ŉ datum ooreengekom om dit te implementeer.  

 Mnr Alberts spreek sy mening uit dat hy geen ondersteuningsisteem het indien 

hy ŉ krisis ondervind byvoorbeeld indien hy nie die kinders betyds by die nasorg 

kan afhaal nie. Mev Alberts onderneem om Mnr Alberts uit te help indien hy ŉ 

krisis met reëlings sou beleef.  

 Mev Alberts versoek dat Mnr Alberts op haar eposnavrae rakende die kinders 

sal reageer. Die ouers onderneem om binne 24 uur op mekaar se versoeke te 

reageer. Mnr Alberts versoek egter dat Mev Alberts hom nie onnodig kontak nie 

omrede dit sy werk negatief beïnvloed en hom onderbreek. Mev Alberts stem in 

om slegs in die geval van dringendheid hom te kontak. 

 Albei ouers onderneem om mekaar weekliks in te lig oor die kinders se 

funksionering, gemoedstoestand en gebeure van die afgelope week voordat die 

oorgang na die ander ouer plaasvind. 

 Die moontlikheid word bespreek om een keer per maand te reël dat elke ouer 

slegs een kind in sy/haar sorg neem ten einde kwaliteit tyd met dié kind te 

spandeer. Dit word as ŉ ideaal vir die toekoms beskou. 
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TABEL 8.18  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING 
                      VERKRY VANUIT DIE EERSTE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS-  
                      ONDERHOUD IN FASE 7 

Mede-ouerskapsverhouding Ouer-kind-
verhouding 

Kwaliteit van 
ouerskap 

Mnr Alberts se ondersteuningsisteem 
behoort uitgebrei te word. Hy erken 
ook sy afhanklikheid van die 
samewerking en ondersteuning wat 
hy van Mev Alberts kan kry. Mev 
Alberts se bereidwilligheid om hom te 
ondersteun dui op haar bereidheid tot 
samewerking. Ouers word weer eens 
bemagtig en gekomplimenteer deur 
op hul groei, samewerking en 
positiewe veranderinge te fokus. 
Die ouers word voorberei op die feit 
dat daar toekomstige uitdagings sal 
wees en die vertroue word 
uitgespreek dat hulle dit sal kan 
hanteer. 
 

Amanda en Anton kom 
goed aangepas voor in 
die skool. Hulle toon 
geen negatiewe 
gedragspatrone nie. In 
beide ouerhuise is hul 
gedrag bevredigend en 
onderwerp hulle aan 
dissipline. 

Mnr en Mev Alberts 
besef die 
belangrikheid 
daarvan om na hul 
persoonlike 
emosionele 
welstand om te 
sien. Hulle ruim tyd 
in vir vermaak en 
ontspanning 
wanneer die kinders 
in die ander ouer se 
sorg is. 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike onderhoud is dat: 

 Mnr en Mev Alberts die doelwitte van gesinsbemiddeling in stand hou deurdat 

hul mede-ouerskapsverhouding van samewerking spreek, die kinders ŉ hegte 

verhouding met albei ouers handhaaf en die ouers kwaliteit ouerskap beoefen. 

 

Vervolgens word ŉ opsomming van die gesamentlike bemiddelingsonderhoud in 

Fase 7 voorgehou. Daar is telkens na elke gesamentlike bemiddelingsonderhoud 

so ŉ opsomming aan albei die ouers voorsien. Om die duidelikheid daarvan te 

verhoog sal dit as ŉ aksie beskryf word. 

 
8.5.1.7.2 Aksie 2: Opsomming van die gesamentlike bemiddelingsonderhoud    

               tussen Mnr en Mev Alberts in Fase 7. 

 

Die doel hiervan is om aan die ouers ŉ skriftelike opsomming te bied van kwessies 

wat bespreek is en waarop ooreengekom is asook die kwessies waaroor nog nie ŉ 

ooreenkoms bereik is nie.  
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OPSOMMING VAN BEMIDDELING TUSSEN MNR EN MEV ALBERTS SOOS OP 
10 JANUARIE 2009: 

 

1. Die volgende is bespreek en op ooreengekom: 

 

1.1 Indien enige ouer bekommerd is oor gedrag of enige aspek (byvoorbeeld ŉ 

rapport) van ŉ kind moet dit met die ander ouer bespreek word. Dit kan nie 

per sms of epos uitgesorteer word nie. Dit is belangrik om mekaar nie te 

verwyt nie, maar om gesamentlik ŉ oplossing te vind indien daar ŉ bron van 

kommer is. ŉ Probleemoplossende benadering behoort dus gevolg te word. 

 

1.2  Die reëls in die twee huise moet poog om ooreen te stem om verwarring by 

die kinders uit te skakel. In die skoolweek sal die kinders nie later as 9 uur 

saans gaan slaap nie en naweekaande nie later as 11 uur saans nie. 

 

1.3 Die kinders het albei individuele aandag van albei ouers nodig en albei 

ouers het onderneem om dit doelbewus na te streef en, indien nodig, 

mekaar hierin te ondersteun 

 

1.4  Ten einde konsekwent te wees mag Anton, soos die reël ook ten opsigte 

van Amanda was, nie oorslaap by maats voordat hy nie 10 jaar oud is nie. 

 

1.5  Die nuwe verblyfreëling begin op 17 Januarie 2009. Dit behels dat die 

kinders op Vrydag 17 Januarie in Mnr Alberts se sorg sal wees tot die 

volgende Vrydag (24 Januarie) wanneer hulle weer in Mev Alberts se sorg 

sal wees. Daar is onderneem dat die ouers hul werkskedules hiervolgens 

sal reël.  

 

1.6 Indien ŉ ouer die ander ouer se hulp met die sorg van die kinders benodig 

moet dit betyds, naamlik 7 dae voor die tyd gereël word. ŉ Ouer is nie 

verplig om aan die versoek van die ander ouer te voldoen nie, maar behoort 

hulp te verleen indien dit enigsins moontlik is. 
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1.7  Indien ŉ ouer ŉ versoek of ŉ vraag stel in ŉ epos of SMS moet dit binne 24 

uur beantwoord word. Die ouers onderneem om nie dieselfde versoek te 

herhaal voor die 24 uur verstryk het nie. Die aard van die versoek sal 

natuurlik ŉ dringende respons vereis as byvoorbeeld dit oor die kind se 

gesondheid gaan. Die ouers onderneem om mekaar nie onnodig te kontak 

nie. Kommunikasie tussen hulle mag slegs oor die kinders handel. 

 

2. Let op die volgende: 

 

2.1  Julle is albei bevoegde ouers en stel die belange van jul kinders eerste.  

2.2  Ondersteun mekaar in die opvoeding en versorging van jul kinders. Wees 

buigsaam om die ander ouer te akkommodeer.  

2.3  Die kinders behoort te weet dat julle as ouers hulle met mekaar bespreek.  

Indien ŉ kind ŉ versoek rig wat moeilik is om dadelik oor te besluit kan jy as 

ouer sê: "Ek sal met pappa/mamma praat en dan vir jou ŉ antwoord gee". 

Dit behoort die kinders se sekuriteit te verhoog deurdat hulle weet julle as 

ouers gesamentlik besluit oor hulle neem. 

2.4  In albei huise behoort ŉ kalender te wees om die nuwe verblyfreëling 

visueel uit te beeld. 

2.5  Onthou die belangrikste faktore wat kinders se aanpassing na egskeiding 

bevorder is eerstens indien die ouers ŉ konstruktiewe mede-

ouerskapsverhouding handhaaf, tweedens indien die kinders nie ŉ verlies 

aan ŉ ouer ervaar nie en derdens indien die kwaliteit van ouers se 

ouerskap nie afneem nie. 

Fases 1 tot 7 is gevolg en sal die uitkoms daarvan kortliks saamgevat word. 

 

8.5.1.8 Samevatting van gevallestudie A 

 

ŉ Samevattende evaluering is dat Mnr en Mev Alberts se kommunikasie van meer 

respek spreek deurdat minder sarkasme voorkom, hulle mekaar ordentlik groet, 

fokus op die kinders en nie op kwessies uit die verlede nie en mekaar vergewe het 

vir die onregte van die verlede. Dit blyk dat Mnr en Mev Alberts se aanpassing met 
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egskeiding positief verloop en hulle informele veranderinge kon toepas. Daar 

bestaan lae tot matige konflik tussen hulle en hulle toon goeie streshantering. Mnr 

en Mev Alberts het aangepas by die veranderinge as enkelouer. Hulle beleef 

sukses en tevredenheid hiermee en spreek ook hul tevredenheid met hul 

persoonlike welstand uit. Hul konflik het verminder en hulle is in staat tot 

konstruktiewe probleemoplossing. Mnr en Mev Alberts het beweeg van 'n 

sogenaamde gevoel van swakheid en onvergenoegdheid na 'n toekomsgerigte 

fokus, en ook van selfgesentreerd na deelnemende betrokkenheid. Dit was daarom 

belangrik om hul negatiewe gedrag te herformuleer in terme van positiewe gedrag 

en hul goeie motiewe en is dit suksesvol bereik. Hulle slaag daarin om die 

ouerskapplan uit te voer en verkies steeds om hul dispute op te klaar deur 

bemiddeling in stede van litigasie.  

 

Die aanpassing van Amanda en Anton verloop positief. Dit blyk uit hul 

funksionering in die skool, met maats en in hul afsonderlike huise. Hulle onderwerp 

hulle aan dissipline en daar is minder konflik tussen broer en suster. 

 

Daar is 24 ure aan die kwalitatiewe waarneming van die deelnemers van 

gevallestudie A tydens 'n gesinsbemiddelingsproses bestee. 
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8.5.2 Gevallestudie B: Gesin Botha 

 

Mnr en Mev Botha is deur 'n kliniese sielkundige na die navorser verwys vir 

bemiddeling met egskeiding rakende die sorg van Bennie en die samestelling van 

'n ouerskapplan om hul toekomstige verantwoordelikhede uiteen te sit. 

Huweliksberaad was dus onsuksesvol. 

 

Biografiese inligting: 

 Mnr en Mev Botha is drie jaar getroud. Mev Botha het twee miskrame gehad 

voor die geboorte van Bennie.  

 Die ouerpaar se verhouding het stelselmatig verswak tot so 'n mate dat daar 

geen seksuele intimiteit of konstruktiewe kommunikasie tussen hulle was nie. 

 Hulle het 'n sielkundige vir huweliksberaad gaan spreek. Beide Mnr en Mev 

Botha was gemotiveerd om die huwelik te red. Mnr Botha het egter na 'n aantal 

sessies tot die besef gekom dat hy nie kan voortgaan met die huwelik nie en het 

verkies om te skei eerder as om huweliksberaad te voltooi. Die rede was dat hy  

voorsien het dat Mev Botha emosioneel nie in sy behoeftes kon voorsien nie. 

Mnr Botha was ook van mening dat hy en Mev Botha die negatiewe in mekaar 

na vore gebring het. Volgens Mnr Botha was dit nie 'n impulsiewe besluit om te 

skei nie en het hy na weke se deeglike besinning die besluit geneem.  

 

Betrokke kind:  

 Bennie, 9 maande 

 

Alhoewel die aksies tydens die fase van 'n gesinsbemiddelingsproses deur die 

uniekheid van elke gesin bepaal word, is die doel van elke fase dieselfde en sal nie 

telkens herhaal word nie. 
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8.5.2.1 Fase 1: Aanmelding, kontakmaking en assessering van ouers 

 

8.5.2.1.1. Aksie 1: Eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 1 

 

 Mev Botha wil huidiglik die huwelik voortsit. Sy het 'n geskiedenis van depressie 

en gebruik tans anti-depressante. Mev Botha het die gemeenskaplike 

gesinswoning verlaat toe Mnr Botha haar ingelig het dat hy nie die huwelik wil 

voortsit nie.  

 Hulle beskou mekaar as bevoegde ouers. Beide ouers wil maksimaal hul 

ouerskapsrol vertolk in die versorging en opvoeding van Bennie. Hulle erken dat 

dit noodsaaklik is vir Bennie om 'n betekenisvolle verhouding met albei ouers te 

vestig en te handhaaf.  

 Beide ouers stem in tot 'n interaksionele analise tussen Bennie en elke ouer ten 

einde hom in te sluit tydens bemiddeling en sodoende ook sy stem te hoor. Die 

aksie voldoen aan artikel 10 van Wet 38 van 2005.  

 Die doel van hierdie studie word aan die ouers gestel, naamlik om met 

inagneming van Wet 38 van 2005 die kind se beste belang met egskeiding te 

beskerm. Die veranderlikes wat aangespreek sal word om hierdie doel te bereik, 

word aan hulle gestel. Dit is naamlik dat daar gepoog sal word om die mede-

ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhoudings en die kwaliteit ouerskap aan 

te spreek tydens 'n proses van gesinsbemiddeling. Die paradigmatiese 

perspektief van die navorser word aan hulle verduidelik. Mnr en Mev Botha 

teken die toestemmingsvorm om aan die navorsing deel te neem (Bylaag 1) en 

die gesinsbemiddelingsooreenkoms (Bylaag 2)  

 Beide Mnr en Mev Botha is ten gunste van 'n bemiddelingsproses om deur 

bemiddeling as alternatiewe dispuutoplossende metode ooreenkomste te bereik. 

 Hul kwessies in dispuut handel oor: 

 By watter ouer sal die primêre verblyf van Bennie wees? 

 Wat is geskikte kontakskedules vir Bennie? 

 Mnr Botha wil maksimaal betrokke wees in Bennie se versorging al was hy in 

die verlede slegs op 'n beperkte wyse betrokke. 
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Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike onderhoud is dat Mnr en 

Mev Botha waarskynlik geskikte kandidate vir bemiddeling is omdat: 

 Hulle gemotiveerd is om nie deur litigasie nie, ooreenkomste te bereik nie, 

maar deur bemiddeling. 

 Hulle Bennie se belang bo hul persoonlike belange plaas. 

 Hulle oor die vermoë beskik om gesamentlik op die huidige kwessie te fokus 

sonder om vorige konflikte op te haal en is bereid vir gesamentlike oorweging 

en toekomsgerigte beplanning vir hul gesin. 

 

Negatiewe aanduidings vir bemiddeling is dat: 

 Mnr en Mev Botha se kommunikasie spreek van 'n onvermoë om van mekaar te 

verskil. Hulle vermy dus konflik en dit belemmer hul probleemoplossende 

vermoë. 

 Mev Botha sukkel soms om haar hartseer te beheer. Sy spreek haar vrese uit 

dat sy vir Bennie kan verloor en beleef dat Mnr Botha haar ouerskapsvermoëns 

bevraagteken. 

Mnr en Mev Botha benodig dus bepaalde kennis en vaardighede om 'n oplossing 

vir hul geskille te vind. 

 

Mnr en Mev Botha verkies om elk in 'n individuele onderhoud met die navorser 

betrek te word om agtergrondsinligting te verskaf. 

 

8.5.2.1.2 Aksie 2: Individuele onderhoud met Mnr Botha in Fase 1 

 

Mnr Botha kom ontspanne voor. Hy het twee ernstige verhoudings gehad voordat 

hy vir Mev Botha ontmoet het. Volgens Mnr Botha "lees" hy Mev Botha moeilik. Hy 

voel ook jammer vir haar. Mnr Botha beskryf hul kommunikasie as gestremd. Dit 

blyk vir hom dat Mev Botha bang is om negatiewe inligting oor Bennie te verstrek 

uit vrees dat hy haar as 'n onbevoegde ouer sal beskou. ŉ Voorbeeld wat hy 

gebruik is dat Mev Botha nie wil erken wanneer sy sukkel om vir Bennie aan die 

slaap te maak nie. Mnr Botha sal toevallig hierdie inligting bekom dat hy moeilik 

geslaap het.  
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Hy erken dat hy voordat Mev Botha die huis verlaat het nie 'n prominente rol in die 

versorging van Bennie gespeel het nie. Hy is egter begerig om te leer hoe om 'n 

toegewyde ouer te wees.   

 

TABEL 8.19 : EMPIRIESE RESULTATE VAN KWALITATIEWE INLIGTING  
                       VERKRY VANUIT DIE INDIVIDUELE ONDERHOUD MET MNR  
                       BOTHA 

Mede-
ouerskapsverhouding 

Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van 
ouerskap 

Hy is oortuig dat die 
huwelik met Mev Botha 
nie kan slaag nie. Hul 
kommunikasie is byna 
nul. Hul seksuele 
verhouding het tot 
stilstand gekom nadat 
konsepsie van Bennie 
plaasgevind het.  
 
 

Mnr Botha geniet die kontak 
wat hy met Bennie het. Tans 
slaap Bennie een nag per 
week by Mnr Botha.  Volgens 
Mnr Botha het Bennie 'n 
maklike temperament. Hy pas 
maklik aan by verandering en 
het reëlmatige biologiese 
ritmes. (Vgl. 5.5.1.3.) Mnr 
Botha wil graag leer hoe om 
aan al Bennie se behoeftes te 
voldoen. Hy erken dat hy in 
die verlede die versorging van 
Bennie hoofsaaklik aan Mev 
Botha oorgelaat het. Mev 
Botha het nie gewerk nie en 
voltyds vir Bennie versorg.  
 

Mnr Botha voel huidig 
kalm oor sy lewe en is 
rustig. Hy is tevrede 
met sy enkelstatus. Sy 
stresvlakke is laag. 
Hy spandeer heelwat 
tyd alleen in die natuur 
om oor alles te dink. 
Mnr Botha beklemtoon 
dat hy 'n hegte 
verhouding met Bennie 
wil ontwikkel en in 
stand hou. Hy beskryf 
homself as bereid om 
te leer. Toe Bennie 
kouekoors gehad het, 
het Mnr Botha vir hom 
'n setpil gegee. 
 

 
Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die individuele onderhoud met Mnr Botha 

is dat: 

 Mnr Botha se narratiewe beskrywing van beide sy ouers dui op 'n hegte binding 

met albei ouers. (Vgl. Tabel 2.2.) Mnr Botha noem ook dat hy sy ouers 

respekteer vir die voorbeeld wat hulle stel deur hul liefde vir mekaar en hul 

kommunikasie. 

  Mnr Botha is oortuig dat hy en Mev Botha nie mekaar se emosionele behoeftes 

kan bevredig nie.  

 Die mede-ouerskapsverhouding word nie deur konflik gekenmerk nie, maar 

eerder deur die vermyding van konflik. 

 Mnr Botha is psigies reeds van Mev Botha geskei. 
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 Mnr Botha is begerig om 'n hegte ouer-kind-verhouding met Bennie te vorm. Hy 

is bereid om te leer en meer betrokke te raak by die versorging en opvoeding 

van Bennie.  

 Mnr Botha beklemtoon dat hy verkies om deur bemiddeling 'n oplossing vir hul 

dispute te probeer vind.  

 Hy versoek dat 'n ouerskapplan opgestel word rakende die sorg en 

kontakskedule van Bennie. 

 
8.5.2.1.3 Aksie 3: Individuele onderhoud met Mev Botha in Fase 1 

 

Mev Botha is hartseer oor die huwelik wat klaarblyklik onherstelbaar vernietig is. 

Hierdie is haar tweede huwelik. Daar is geen kinders uit haar eerste huwelik 

gebore nie. Sy beskryf haar kinderjare wat sy in die koshuis deurgebring het en die 

eensaamheid wat sy as kind ervaar het. Sy voel dikwels alleen en in haarself 

gekeer en blameer haar skoolloopbaan en koshuisinwoning daarvoor. Sy kan 

vandag op haar ouers steun alhoewel hulle in 'n ander provinsie woon. 

 

TABEL 8.20  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE DATA  
                      VERKRY VANUIT DIE  INDIVIDUELE ONDERHOUD MET MEV  
                      BOTHA IN FASE 1 

Mede-ouerskapsverhouding Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van 
ouerskap 

Dit is vir Mev Botha moeilik om 
te aanvaar dat sy en Mnr Botha 
gaan skei. Sy beskryf hulle 
persoonlikhede as 
teenoorgesteldes wat meebring 
dat hulle mekaar nie verstaan 
nie. Sy plaas die skuld vir hul 
"byna geen" kommunikasie op 
die emosionele skommelinge 
wat sy ervaar met haar 
swangerskap en wat deur 
hormone veroorsaak is. Mev 
Botha voel dat sy nie die tipe 
vrou is wat Mnr Botha graag sou 
wou hê nie.  

 

Sy geniet ouerskap ten 
volle. Volgens haar het 
Bennie 'n maklike 
temperament. Mev Botha 
was hoofsaaklik 
verantwoordelik vir Bennie 
se versorging in die 
gemeenskaplike woning. 
Sy het hom tot op drie 
maande geborsvoed. 
Volgens Mev Botha was 
dit vir haar absoluut 
noodsaaklik dat sy 
swanger raak en wou sy 'n 
kind van haar eie hê. 

Sy gebruik tans 
nog anti-
depressante en 
voel soms 
huilerig. Haar 
ouers woon vêr. 
Sy beleef min 
ondersteuning 
van andere en het 
nie 'n steunstelsel 
nie. Sy stel egter 
Bennie se 
behoeftes voor 
haar eie wanneer 
hy in haar sorg is.  
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Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die individuele onderhoud met Mev Botha 

is dat: 

 Mev Botha se narratiewe vertelling van haar kinderjare in die koshuis het 

moontlik die emosionele intimiteit tussen haar en haar ouers negatief beïnvloed. 

(Vgl. Tabel 2.2.) 

 Mev Botha is nog nie psigies van Mnr Botha geskei nie.  

 Sy voel eensaam en geniet min emosionele ondersteuning van andere. Die 

moontlikheid van terapie vir Mev Botha is met haar bespreek. Sy wil egter nie 

huidiglik terapie ontvang nie.  

 Alhoewel hul huweliksverhouding gekenmerk was deur swak en oneffektiewe 

kommunikasie en 'n gebrek aan intimiteit, beleef Mev Botha 'n behoefte aan die 

emosionele sekuriteit wat die huwelik vir haar gebied het. 

 Mev Botha dui aan dat sy as die moeder die meer prominente rol in die 

versorging van Bennie behoort te speel.  

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die individuele onderhoude met Mnr en 

Mev Botha: 

 Mnr Botha beleef 'n hegte en geborge verhouding met sy ouers. 

 Mev Botha beleef 'n hegte verhouding met haar moeder. 

 Sowel Mnr as Mev Botha het nie emosionele of fisiese vervulling in hul huwelik 

gevind nie. Die geboorte van Bennie het geensins hul verhouding verryk of 

gered soos wat hulle verwag het nie. 

 Dit blyk dat die mede-ouerskapsverhouding gekenmerk word deur min konflik. 

 Mev Botha se emosionele welstand met verwysing na haar depressie asook dat 

sy nog nie psigies van Mnr Botha geskei het nie, kan moontlik haar vermoë tot 

onderhandeling strem. 

 Mnr en Mev Botha verkies albei dat dispute deur bemiddeling besleg word.  

 Veral Mnr Botha slaag daarin om huwelikskwessies van ouerskapskwessies te 

skei.  
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 Beide ouers erken Bennie se reg op 'n betekenisvolle verhouding met albei 

ouers. Mnr en Mev Botha is albei oortuig dat die ander ouer bevoeg is en dat nie 

een ouer Bennie se fisiese of emosionele veiligheid bedreig nie. 

 Beide ouers tree verantwoordelik op rakende finansies, werkverrigting en 

sosiale aktiwiteite. 

 Die bemiddelingsraamwerk word aan die ouers verduidelik (Vgl. 3.4).  

 Afsprake vir die tuisbesoeke word gemaak met sowel Mnr as Mev Botha om die 

interaksie tussen die ouer en Bennie waar te neem. 

 

8.5.2.2 Fase 2: Insluiting van die kind 

 

Aangesien Bennie slegs 9 maande oud is word 'n interaksionele analise aan huis 

van Mnr Botha en ook van Mev Botha gedoen ten einde die interaksie tussen elke 

ouer en Bennie waar te neem. Kinders behoort in hul mees natuurlike omgewing 

waargeneem te word (Hynan, 2003:216; Schmidt et al. 2007:247). Die tuisbesoeke 

is gereël vir wanneer die ouer by die huis arriveer. Die navorser was dus reeds met 

die ouer se aankoms daar en is deur die dagversorger ingelaat.  

 

8.5.2.2.1. Aksie 1: Interaksionele analise: Mev Botha en Bennie in Fase 2 

 

Tuisbesoek by Mev Botha: Sy was deurentyd primêr ingestel op Bennie se 

behoeftes. Met haar aankoms by die huis was Bennie bly om haar te sien. Sy het 

hom gevoer en met gemak hanteer. Hy het gekruip en Mev Botha kon hom 

effektief besig hou, intellektueel genoegsaam stimuleer en met hom op die vloer 

speel. Mev Botha het die vertrek vir 'n wyle verlaat. By haar terugkeer was Bennie 

opgewonde en het sy arms na haar uitgesteek. Mev Botha het deurentyd positiewe 

oogkontak met hom gemaak. Sy het gereelde fisiese kontak geïnisieer deur hom 

op te tel, op haar skoot te sit of teen haar lyf vas te hou. Sy het ook van liefdevolle 

spraak of "cooing" gebruik gemaak. (Vgl.4.5.3.) 
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8.5.2.2.2 Aksie 2: Interaksionele analise: Mnr Botha en Bennie in Fase 2 

 

Tuisbesoek by Mnr Botha: Bennie was bly om vir Mnr Botha te sien toe dié van 

die werk af kom. Mnr Botha kon vir Bennie "lees" deur te sien hy raak vaak, 

waarna hy toe ook vir 'n rukkie op Mnr Botha se skoot geslaap het. Bennie het 

gereeld vir Mnr Botha geglimlag en Mnr Botha het positief daarop gerespondeer. 

Goeie oogkontak, liefdevolle aanraking en die vermoë om saam pret te hê, was 

duidelik waarneembaar. Bennie kon vir Mnr Botha naboots toe hulle op die vloer 

gespeel het.(Vgl.4.5.3.) 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die interaksionele analises tussen Bennie 

en Mnr Botha asook tussen Bennie en Mev Botha is dat: 

 Bennie waarskynlik oor 'n maklike temperament beskik met reëlmatige 

biologiese ritmes.  

 Hy toon tekens van 'n hegte en geborge binding met beide Mnr en Mev Botha. 

Daar bestaan kwaliteit interaksie tussen hom en beide sy ouers. Liefde, warmte, 

responsiwiteit, meelewing en toegeneentheid word deur albei ouers teenoor 

Bennie getoon.  

 Dit blyk dat sowel Mnr as Mev Botha aan Bennie se fisiese en emosionele 

behoeftes kan voldoen.  

 

Aangesien beide ouers gereed is vir produktiewe onderhandeling en hulle nie 

disfunksionele patrone van interaksie toon nie, is beweeg na Fase 3, die 

onderhandelingsfase. 

 

8.5.2.3 Fase 3: Onderhandeling en vestiging van 'n mede-ouerskaps- 
                          verhouding.  
 

'n Raamwerk van 'n ouerskapplan was reeds aan Mnr en Mev Botha voorsien. Dit 

is intussen deur albei voltooi en aan mekaar en die navorser besorg. Daar word 

dus oor kwessies in dispuut onderhandel en oueropvoeding en ouerleiding gebied. 

 



 462 

Die verloop van twee gesamentlike bemiddelingsonderhoude in Fase 3 
 

Mnr en Mev Botha kom spontaan voor. Hulle maak oogkontak. Die volgende 

tegnieke is benut: klarifisering, aanleer van positiewe selfspraak deur beide ouers. 

Eksploreer oor hul ouerlike sterktes en kwaliteite asook in hul funksionering as 

volwassenes ten einde hul veerkragtigheid te verhoog. Kognitiewe herstrukturering 

ten opsigte van die mislukte huwelik vind plaas asook ten opsigte van hul 

vermoëns om hul ouerskapsvaardighede te verbeter. 

 

Kwessies wat bespreek is: 

 Oornagkontak van Bennie by Mnr Botha. 

 Bennie se slaaproetine. 

 Die mediese versorging van Bennie. 

 Aanwysing van 'n voog indien albei ouers te sterwe sou kom. 

 

Oueropvoeding en ouerleiding is gebied oor: 

 Begrip vir Bennie se psigososiale en- kognitiewe ontwikkeling. (Vgl.5.4.1.1; 

5.4.2.1.) 

 Die verstewiging van die ouer-kind-verhouding deur ouderdomstoepaslike 

aktiwiteite. (Vgl. 5.7.2.) 

 Die kollektiewe stem van die kind oor oornagkontak. (Vgl.4.5.4.1); die 

kollektiewe stem oor die rol van die vader (Vgl.4.5.4.1.) en die kollektiewe stem 

oor gesamentlike sorg (4.5.4.3.). By klein kinders is onder andere take soos 

bad, lees van slaaptydstories, sit van kind in die bed, voed en aantrek van kind 

belangrik om die kind se aanpassing na egskeiding te verhoog en die binding 

met albei ouers in stand te hou  

 Die aanleer van konstruktiewe kommunikasie. (Vgl.5.7.1.1.) 

 Die hantering van konflik. (Vgl.5.7.1.3.) 

 Die uitspreek van vergifnis.(Vgl.5.7.1.4.) 

 

Die kwalitatiewe data van die gesamentlike bemiddelingsonderhoude sal in Tabel 

8. 21 uiteengesit word. 
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TABEL 8.21  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING 
                      VERKRY VANUIT DIE GESAMENTLIKE BEMIDDELINGSONDER- 
                      HOUDE IN FASE 3 

Mede-
ouerskapsverhouding 

Ouer-kind-
verhouding 

Kwaliteit van ouerskap 

Alhoewel die dialoog tussen 
Mnr en Mev Botha spreek 
van respek en hulle 
oogkontak kan maak word 
hul kommunikasie 
aanvanklik as destruktief 
beskou. Die rede is dat 
hulle nie konflik aanspreek 
nie, maar eerder vermy. 
Humor het wel voorgekom. 
Hulle het die leiding oor 
konstruktiewe 
kommunikasie gevolg en 
daar was duidelike groei ten 
opsigte van hul 
kommunikasie.  
Mnr en Mev Botha spreek 
hul berou teenoor mekaar 
uit vir die pyn wat deur die 
onvervulde huwelik 
veroorsaak is. 
 

Ooreenkomste word 
bereik oor die kwessie 
van oornagkontak. 
Bennie se slaaproetine 
word bespreek en 'n 
ooreenkoms daaroor 
bereik. 
Mnr en Mev Botha stel 
Bennie se beste 
belang as prioriteit. 
Bennie se 
ontwikkelingsbehoeftes 
is bespreek en die 
ouers het begrip 
daarvoor ontwikkel. 
 
 

Beide Mnr en Mev Botha is 
ingestel op Bennie se 
reaksies en behoeftes en 
sal die kontakskedule 
aanpas as dit nodig blyk te 
wees. 
Die ouers het onafhanklik 
en selfstandig ooreengekom 
op praktiese riglyne rakende 
die dissiplinering en 
struktuur van Bennie ten 
einde verwarring uit te 
skakel en konsekwentheid 
tussen die twee huise te 
bevorder. Dit sluit onder 
andere in dat hy nie met die 
televisie se afstandbeheer 
mag speel nie en snags (by 
elke ouerhuis) in sy eie bed 
moet slaap. 
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoude 

is dat: 

 Mnr en Mev Botha insig ontwikkel in hul funksionering en bereid is om te leer en 

te verander. 

 Hulle is in staat om huwelikskwessies van ouerskapskwessies te skei. 

 Mnr en Mev Botha funksioneer as emosioneel stabiele en volwasse persone in 

die samelewing. Die kwaliteit van die ouer se gedrag het ŉ belangrike invloed op 

die totstandkoming van hegte en geborge bindings met ŉ kind. (Vgl. 2.3.1.5.)  

 Beide ouers emosioneel beskikbaar en volwasse optree en betrokke is by 

Bennie se versorging en opvoeding. 

 Mnr en Mev Botha bevoegde ouers is wat emosioneel, fisies en psigies in die 

behoeftes van Bennie kan voorsien. Albei ouers bied vir Bennie warmte, 

emosionele ondersteuning, voldoende monitering, gesaghebbende dissipline en 
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koester ouderdomstoepaslike verwagtinge van hom. Die kwaliteit van die 

moeder-kind asook die vader-kindverhouding is die belangrikste bepaler van die 

kind se psigologiese, sosiale en kognitiewe aanpassing. Enige kind, hetsy in ŉ 

intaktgesin of geskeide ouerhuis, vaar beter en pas beter aan indien albei ouers 

op ŉ ondersteunende en positiewe wyse aktief betrokke is by die kind 

(Vgl.5.5.2.4.)  

 Die ouers albei in staat is om die instrumentele versorging van Bennie te 

behartig.  

 Mnr en Mev Botha ooreenstem dat oornagkontak by beide ouers in die beste 

belang van Bennie is. As ŉ reël behoort oornagkontak egter nie verpligtend 

gemaak te word nie en behoort die bevoegdhede van die ouers in aanmerking 

geneem te word (Warshak, 2000:422). Beide Mnr en Mev Botha het tot op hede 

tydens gesinsbemiddeling getoon dat hulle bevoeg is om oornagkontak 

suksesvol te hanteer.  

 Die kollektiewe stem van die kind soos vanuit navorsing verkry was 

rigtinggewend ten opsigte van besluitneming oor die rol van die vader, 

gesamentlike sorg, gedeelde fisiese sorg en ook oornagkontak. (Vgl.4.5.4.1; 

4.5.4.2; 4.5.4.3.) 

 Mnr en Mev Botha erken die belangrikheid daarvan dat Bennie ŉ betekenisvolle 

verhouding met albei ouers moet hê. 

 Samewerking tussen Mnr B en Mev Botha het daadwerklik verbeter. Hulle slaag 

daarin om ŉ gesonde mede-ouerskapsverhouding te handhaaf wat vergelyk kan 

word met 'n besigheidsverhouding. Beide Mnr en Mev Botha is daarop ingestel 

om mekaar as mede-ouers te ondersteun en bied samewerking aan mekaar. 

Hulle spreek hul oortuiging uit dat wedersyds hulp en ondersteuning  nie net vir 

hulle nie, maar veral vir Bennie die mees aangewese is. 

 ŉ Stabiele daaglikse roetine verminder die kind se skeidingsangs en verskraal 

die kanse dat die kind gedrags- of emosionele probleme kan ontwikkel.  

Konsekwentheid van die skedule is ŉ belangrike voorspeller van positiewe 

aanpassing vir ŉ kind. ŉ Kind het ŉ behoefte aan stabiliteit, voorspelbaarheid en 

kontinuïteit nodig in sy daaglikse lewe, maar ook wat betref die handhawing van 

sy verhouding met albei ouers. 
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 Met die huidige kontakskedule word nie Mnr of Mev Botha se identiteit as 

bevoegde ouer aangetas nie.  

 Mnr Botha se steunstelsel bestaan uit vriende en spesifiek sy ouers vir 

emosionele ondersteuning. Alhoewel Mev Botha se ouers in Pretoria woon kan 

sy op haar ouers se emosionele ondersteuning reken en was dit vir hulle 

moontlik om op gereelde tye haar te besoek.  

 Mnr Botha en veral ook Mev Botha is van voorneme om hul 

ondersteuningsnetwerk uit te brei. 

 Gesamentlike fisiese sorg ŉ oorweging is indien daar buigsaamheid tussen 

ouers bestaan. Dit vereis van ouers die vermoë om betrokke te bly in mekaar se 

lewens as mede-ouers. Mnr en Mev Botha openbaar albei buigsaamheid en is 

daarop ingestel om ŉ positiewe werkbare mede-ouerskapsverhouding in stand 

te hou. In hierdie egskeiding tussen Mnr en Mev Botha word gesamentlike 

fisiese sorg as die beste alternatief beskou om Bennie se welsyn maksimaal te 

bevorder, met die minste skade.  

 Bennie se binding met sowel Mnr Botha as en Mev Botha kom heg en geborge 

voor. Selfs al is Bennie net 11 maande oud kan hy ŉ emosionele binding met 

meer as een persoon vorm. (Vgl.2.3.1.2.) Beide Mnr B en Mev Botha bied aan 

Bennie struktuur, uitdaging, betrokkenheid en sorg wat binding tussen ŉ ouer en 

ŉ kind bevorder.  

 Geen gronde kon gevind word wat verhinder dat Mnr en Mev Botha die 

verantwoordelikheid vir die sorg en kontak van Bennie ten volle deel nie. 

 Mnr en Mev Botha toon dat hulle duidelik en effektief kan kommunikeer, hulle 

toon buigsaamheid in besluitneming, is bereid om alternatiewe oplossings te 

oorweeg en het bewuste kontrole oor die tipe en intensiteit van hul gevoelens. 

Mnr en Mev Alberts voldoen aan die kriteria wat deur Irving en Benjamin 

(1987:208-209) gestel word vir gesamentlike fisiese sorg. Dit is: 

 Beide plaas die versorging van Bennie sentraal in hul lewens. 

 Beide sal mekaar help om doelwitte te bereik ten opsigte Bennie waaroor 

hulle saam besluit het en wat van samewerking spreek. 

 Beide kan ŉ onderskeid tref tussen die versorging van hul kind en 

huwelikskwessies. 
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 Beide staan gedeelde en gesamentlike ouerskap voor in stede van sorg aan 

een ouer. 

 Daar is reeds vir Bennie ŉ stabiele daaglikse roetine en skedule gevestig. 

 

Mnr en Mev Botha het reeds ŉ konsep-ouerskapplan opgestel wat deur hulle in die 

praktyk gevolg word. Mnr en Mev Botha het ook aangedui dat hulle in staat is om 

buigsaam te wees ten opsigte van kontakreëlings met die beste belange van 

Bennie, voorop gestel.  

 

Dus is 'n volledige ooreenkoms bereik en is 'n ouerskapplan opgestel en vir 

voorlegging aan hul prokureurs vir goedkeuring voorgelê. 

 

8.5.2.4 Fase 4: Inlig van kind oor besluite rakende sorg en kontak 

 

Vanweë Bennie se ouderdom was die implementering van dié fase nie moontlik 

nie. 



 467 

8.5.2.5 Fase 5: Finale ouerskapplan 

 

Die finale ouerskapplan soos deur Mnr en Mev Botha op ooreengekom en as 

Aanhangsel A aan die egskeidingsbevel gevoeg. 

 

OUERSKAPPLAN 
 

Ooreenkoms bereik tussen Mnr Botha en Mev Botha deur die bemiddeling van 

Mathilda Smit (Privaat Maatskaplike Werker) op 15 September 2008. 

 

Betrokke kind: Bennie Botha (11 maande).  

 

1. Doel van die ouerskapplan / Rigtinggewende beginsels 

 

1.1 Ons, Mnr Botha en Mev Botha, ouers van Bennie het hierdie ouerskapplan 

saamgestel ter bevestiging van ons ouerlike pligte en regte. Dit is ook daarop 

gerig om riglyne neer te lê vir die toekomstige opvoeding en algemene 

ontwikkeling van ons kind. Ons erken hiermee dat wedersydse respek en 

samewerking tussen ons as ouers noodsaaklik is om die negatiewe impak van 

egskeiding op ons kind, te beperk. 

 

1.2 Ons erken ook dat voortgesette regsaksies rakende ons kind nie in die beste 

belang van Bennie is nie, aangesien dit kan lei tot ŉ lojaliteitskonflik by hom.  

Ons streef dus met hierdie ouerskapplan daarna om soveel moontlike aspekte 

te bespreek rakende die werksverhouding tussen ons as ouers met betrekking 

tot Bennie. Ons sal dit voortdurend moet aanpas volgens veranderde 

omstandighede en sy behoeftes. Indien die behoefte vir verdere 

onderhandelings sou ontstaan oor aspekte of dispute wat ons nie self kan 

oplos nie, sal ons van bemiddeling gebruik maak om ons daarin te help. 
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2. Ons onderneem die volgende 

 

2.1 Ons streef daarna om die beste belange van ons kind as ŉ prioriteit te beskou 

en nie ons eie behoeftes of prioriteite eerste te stel nie. 

2.2 Ons respekteer die reg van ons kind om ŉ betekenisvolle en geborge 

verhouding met albei ouers te handhaaf en sal bewustelik poog dat géén van 

ons gedrag of kommunikasie teenoor mekaar óf Bennie kan lei tot 

vervreemding van ŉ ouer nie. 

2.3 Ons sal beide vir hom ŉ huislike omgewing skep waarbinne hy veilig en    

welkom voel en waar hy sy eie fisiese en psigologiese ruimte het.  

2.4  Ons sal daarna streef om konflik voor hom te beperk. 

2.5 Ons het beide die reg, asook die verantwoordelikheid om deel van sy leef-

wêreld te wees. 

2.6 Ons sal poog om enige verandering in ons eie lewens en omgewing met 

verantwoordelikheid te hanteer. Ons sal ons kind op hoogte hou van 

veranderings wat sy verhouding met ons of sy woonomgewing te maak het. 

Ons sal egter ook versigtig wees om hom nie voortydig in besluitneming oor 

moontlike veranderings te betrek nie. 

2.7 Ons verstaan en aanvaar dat ons ouerskapstyle verskil en dat ons nie beheer 

het oor mekaar se voorkeure en roetine rakende Bennie nie. Indien nodig sal 

ons bemiddeling benut om reëls te beding wat wel versoenbaar is, sodat ons 

hom nie onnodig verwar of aan hom die geleentheid bied om die situasie uit te 

buit nie. Ons verstaan dat dit vir ŉ kind spanningsvol is om tussen twee huise 

te beweeg. Indien dit blyk dat dit hom ontwrig sal ons dit met mekaar bespreek 

in 'n poging om 'n oplossing te bereik en nie die ander ouers vir sy gedrag te 

blameer sonder grondige redes nie. Ons kind se beste belang bly steeds ons 

grootste prioriteit. 

2.8 Ons aanvaar die etiese en morele verantwoordelikheid wat op ons rus om ons 

kind soveel ondersteuning en gerusstelling as moontlik te bied. Ons sal dit 

voortdurend aan hom verduidelik dat die egskeiding nie sy skuld is nie en dat 

sy gedrag geensins tot die egskeiding bygedra het nie.  
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3. Sorg 

 

Ons, Mnr Botha en Mev Botha begeer om gesamentlike sorg oor Bennie uit te 

oefen.  

 

4. Verblyf 

 

Bennie se behoeftes sal deurentyd in ag geneem word en bepalend wees in 

besluitneming hieroor. Dit is egter ook belangrik om vir hom ŉ gevoel van 

voorspelbaarheid en sekuriteit te probeer behou. Die huidige reëling is dat Bennie 

bedags deur 'n versorger versorg word in die ouer se huis by wie hy die vorige 

aand geslaap het. Ons is bewus daarvan dat deur dieselfde versorger te gebruik, 

kontinuïteit in sy lewe bevorder word. Ons is albei tevrede met die kwaliteit van sy 

versorging bedags. 

 

5. Kontak 

 

5.1 Telefoniese kontak 

 

Die ouer in wie se sorg Bennie nie is nie, mag op enige redelike tyd telefoniese 

kontak met hom maak. Albei ouers staan telefoniese kontak voor, maar verstaan 

dat die praktiese en sinvolle uitvoering daarvan tans deur Bennie se ouderdom 

gekortwiek word. Die verstandhouding tussen ons as ouers is dat geen kontak 

tussen Bennie en die ander ouer van hom weerhou sal word nie.  

 

5.2 Dag tot dag kontak 

 

Daar is vir die huidige op die volgende kontakskedule besluit ten einde albei ouers 

toe te laat om ŉ betekenisvolle verhouding met Bennie te handhaaf. Geen rigiede 

riglyn sal gevolg word nie en sal Bennie se beste belang deurentyd die 

kontakskedule bepaal. Verandering in Mnr of Mev Botha se werkskedule kan 

aanpassings in die kontakskedule noodsaak. Ons is bewus van die belangrikheid 
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van roetine, voorspelbaarheid en kontinuïteit in Bennie se versorging. Ons sal dus 

enige verandering met verantwoordelikheid hanteer. 

 

Skematiese voorstelling van kontak: 

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

Oornag by 

Mnr Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

Oornag by 

Mnr Botha 

Oornag by Mev 

Botha 

Oornag by  

Mnr Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

 

Oornagkontak by Mnr Botha sal geleidelik toeneem en Bennie kan op eenjarige 

ouderdom vir twee nagte agtereenvolgens by Mnr Botha oornag. ŉ Gesamentlike 

besluit hieroor tussen ons as ouers kan hierdie teikendatum vervroeg of uitstel. 

 

5.3 Naweke 

 

Die emosionele gereedheid van Bennie sal bepaal of hy vir die duur van ŉ naweek 

in Mnr Botha se sorg kan wees. Mnr Botha sal ŉ werkskedule aan Mev Botha 

besorg waarin die naweke en vakansiedae wat hy werk aangedui sal word. Sy 

werkskedule sal in ag geneem word. 

 

5.4 Vakansies 

 

ŉ Geleidelike vermeerdering van kontak tussen Mnr Botha en Bennie sal 

plaasvind. Die ideaal is dat Bennie terwyl hy nog ŉ baba is en sy geheue beperk is 

nie vir langer as 3 dae van enige ouer geskei behoort te wees nie. Hierdie 

hoeveelheid dae geskei van enige ouer kan stelselmatig vermeerder word en sy 

gereedheid daarvoor sal bepalend wees. Teen die tyd wat hy skoolgaande 

ouderdom bereik kan die kort April en Oktober vakansie geroteer word tussen ons 

as ouers, terwyl die Julie en Desember vakansie in korter gedeeltes van sorg 

ingedeel word. Indien ons albei werk is dit raadsaam om die normale skedule 

onverhinderd deur die loop van die vakansie te laat voortduur. Bennie sal 11 en 12 

Desember 2008 by Mnr Botha deurbring en 23 Desember 2008 tot 6 Januarie 
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2009 saam met Mev Botha op vakansie gaan. Die reëlings vir die vakansie was 

reeds getref voordat daar begin is met die opstel van die ouerskapplan. 

 

5.5 Publieke vakansiedae 

 

In ag genome ons werkskedule sal ŉ gelyke en regverdige reëling tussen ons oor 

kontak op vakansie dae getref word. 

 

5.6 Vadersdag / Moedersdag  

 

Vadersdag sal Bennie by Mnr Botha en Moedersdag by Mev Botha deurbring. 

 

5.7 Ouers se verjaarsdae 

 

Bennie sal op die dag wat ŉ ouer verjaar die dag en aand (oornag) saam met die 

betrokke ouer spandeer. Ons as ouers is bewus van die belangrikheid daarvan dat 

Bennie ook volgehoue kontak met albei ouers se uitgebreide familie moet 

handhaaf en verjaarsdae is die ideale geleenthede vir sodanige kontak. 

 

5.8 Bennie se verjaarsdag 

 

Die ouer by wie Bennie is sal die voorreg hê om vir hom ŉ spesiale funksie vir sy 

verjaarsdag te reël. Die ander ouer mag wel ŉ kort besoek aan Bennie by die 

verblyfouer maak (soos om ŉ geskenk te neem), maar is vry om op ŉ later 

geleentheid self Bennie se verjaarsdag te vier. Daar sal gepoog word dat Bennie 

elke jaar sy verjaarsdag by die ander ouer spandeer as die een by wie hy die 

vorige jaar op sy verjaarsdag was. 

 

6. Besluitneming 

 

Die ouer in wie se sorg Bennie is sal dag tot dag besluite neem. Enige besluit van 

opvoedkundige, mediese of godsdienstige aard sal deur die ouers saam geneem 
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word. Noodgevalle sal deur die ouer in wie se sorg Bennie op daardie stadium is 

hanteer word. Die ander ouer sal onmiddellik in kennis gestel word van enige 

mediese noodgeval. 

 

7. Prosedure om tye te verander 

 

Ons stem in beginsel saam dat dit in die beste belang van Bennie is om enige 

wysiging van die reëlings oor naweke/vakansies/verblyf te beperk. Ons is bewus 

daarvan dat sy lewe so voorspelbaar moontlik moet wees 

 

8. Onderhoud 

 

Hierdie aspek geniet aandag in die skikkingsooreenkoms. 

 

9. Indien die ouer by wie Bennie hom bevind, gaan reis  

  

Indien ŉ ouer gaan reis het die ander ouer eerste voorkeur om vir Bennie in sy of 

haar sorg te neem. Indien een van ons gaan reis is dit nodig om die ander ouer 

vroegtydig daarvan in kennis te stel sodat die nodige reëlings getref kan word.  

 

Indien een van ons met Bennie gaan reis sal die ander ouer van ons reisreëlings in 

kennis gestel word en ook verwittig word van ons veilige aankoms. 

 

10. Dagsorg 

 

Bennie word tans bedags deur dieselfde versorger versorg in Mnr Botha en Mev 

Botha se onderskeie huise. Ons as ouers onderneem om nie enige alternatiewe 

reëling te tref sonder om mekaar te raadpleeg nie en sal besluite oor dagsorg in 

oorleg met mekaar neem. 
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11. Fisiese versorging 

 

Buiten vir Bennie se versorging bedags deur die versorger sal ons as ouers self 

verantwoordelik wees vir sy fisiese versorging terwyl hy in een van ons se sorg is. 

 

12. Mediese sorg 

 

Mnr Botha is ten volle verantwoordelik vir Bennie se totale mediese uitgawes. 

Indien die mediese fonds uitgeput is en die uitstaande rekeninge onredelik hoog is, 

sal onderhandel word oor die verdeling van die rekening deur albei ouers. 

 

13. Ouerskap 

 

Ons sal poog dat ons ouerskapstyle, waardes en norme en dissipline in die twee 

huishoudings so konsekwent moontlik wees. Ons streef daarna om nie vir Bennie 

onnodig te verwar nie. Ons aanvaar dat elke ouer onafhanklik funksioneer en nie 

een sal inmeng in die ander ouer se huishoudelike sake nie. Indien enige aspek tot 

ons aandag kom wat moontlik tot nadeel van Bennie kan strek sal die kwessie met 

mekaar bespreek word. 

 

14. Godsdienstige kwessies 

 

Bennie sal in die NG kerk opgevoed word. Wanneer hy ouer is sal hy die erediens 

en Sondagskool van die NG gemeente bywoon saam met die ouer in wie se sorg 

hy die Sondag is. Ons aanvaar elk dat ons ŉ verantwoordelikheid het om vir 

Bennie in die weë van die Christendom op te voed. 

 

15. Kommunikasie 

 

Kommunikasie tussen ons sal feitelik en informatief wees. Respek teenoor mekaar 

sal te alle tye gehandhaaf word. Ons sal ons mede-ouerskapsverhouding baseer 

op die voorbeeld van ŉ werks- of besigheidsverhouding. 
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16. Dispuutoplossing 

 

Ons wys vir Mathilda Smit as fasiliteerder aan met ten doel om: 

16.1 Enige dispute tussen ons rakende Bennie waaroor ons nie onafhanklik kan    

ooreenkom nie, te bemiddel. 

16.2 Sou ons nie tot ŉ vergelyk kom nie, sal sy as fasiliteerder geregtig wees om ŉ 

ondersoek te loods en ŉ bevinding te maak wat bindend op die partye sal 

wees tot ŉ hof anders beveel. 

16.3 Sy sal ŉ tweede fasiliteerder kan ko-opteer indien sy dit nodig vind. 

16.4 Sy sal ŉ ander fasiliteerder kan aanstel indien sy nie in staat is om voort te 

gaan met die fasilitering nie. 

16.5 Die koste van die fasilitering sal gelyk deur die partye betaal word, onder-

worpe egter daaraan dat elke party aanspreeklik sal wees vir die koste 

voortspruitend uit sodanige party se skriftelike en telefoniese kommunikasies 

met die fasiliteerder. 

 

17. Spesiale behoeftes en professionele hulp 

 

Tans openbaar Bennie geen spesiale behoeftes of benodig hy geen professionele 

hulp nie. Ons onderneem dat indien sodanige behoeftes sou ontstaan ons dit in die 

beste belang van hom sal aanspreek en in oorleg met mekaar. 

 

18. Verhuising van ŉ ouer na ŉ ander geografiese gebied 

                

Ons sal poog om binne dieselfde geografiese gebied te woon ten einde   

maksimale kontak tussen Bennie en elk van ons te realiseer. Indien verhuising 

onafwendbaar is sal ons gesamentlik besluit hoe kontak met Bennie prakties 

uitvoerbaar sal wees. In die geval van ŉ dispuut sal ons van die fasiliteerder se 

dienste gebruik maak. 
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19. Reis van kind buite die landsgrense van die RSA 

 

Bennie mag nie sonder die skriftelike toestemming van ons albei buite die 

landsgrense van Suid-Afrika reis nie. Indien een van ons saam met Bennie gaan 

reis sal die volledige reisplan met kontakbesonderhede aan die ander ouer 

voorsien word. 

 

20. Dood van ouers 

 

Ons onderneem om elk ŉ nuwe testament op te stel. Mnr Botha onderneem om ŉ 

trust te stig waarvan die fondse aan Bennie bemaak word by Mnr Botha se 

afsterwe en deur die trust bestuur word. Indien ons albei te sterwe sou kom wys 

ons vir Piet Viljoen, Mev Botha se broer, aan as voog. 

 

21. Hersiening van ouerskapplan 

 

Hierdie ouerskapplan sal hersien word indien omstandighede dit noodsaak en 

indien ŉ dispuut ontstaan oor enige kwessie rakende Bennie waaroor ons nie kan 

ooreenstem nie. ŉ Hersiening sal plaasvind in die laaste kwartaal voordat Bennie 

Laerskool toe gaan en weer in die laaste kwartaal voordat hy Hoërskool toe gaan. 

 

Geteken te Somerset-Wes op 15 September 2008. 

Naam in drukskrif:                                                          Handtekening: 

Naam in drukskrif:                                                          Handtekening: 

 

Mathilda Smit 

PRIVAAT MAATSKAPLIKE WERKER 

 

Die finale ouerskapplan is onderteken en aangeheg as addendum tot die 

egskeidingsbevel.   
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8.5.2.6 Fase 6: Terminering 

 

Die doel van hierdie fase was: 

 Om te evalueer of een of albei die ouers of die kind/ers verwys moet word vir 

terapie, arbeidsterapie, spraakterapie, dieetkundige advies, moontlike medikasie 

of wat nodig blyk te wees. 

 Om die gesinsdinamika te evalueer en die uitkoms te klassifiseer. 

 Om die huidige aard van die mede-ouerskapsverhouding te evalueer asook van 

die kind se verhouding met beide ouers en ook die emosionele welstand van 

elke ouer. 

 Om ouers aan te moedig om terug te keer vir bemiddeling op 'n drie-

maandelikse basis of wanneer 'n behoefte daaraan ontstaan. 

 Om erkenning vir ouers te gee oor vordering wat gemaak is, hul eerlikheid, 

samewerking en vir ouers hoop vir die toekoms te bied.  

 

8.5.2.6.1 Aksie 1: Eerste gesamentlike bemiddelingsonderhoud in Fase 6 

 

Mnr en Mev Botha kom albei ontspanne voor. Hulle maak oogkontak, lag soms 

saam en was in staat om op hul ouerskapskwessies te fokus. Die dialoog tussen 

hulle is gesond.  

 
TABEL 8.22  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING  
                      VERKRY VANUIT DIE EERSTE GESAMENTLIKE  
                      BEMIDDELINGSONDERHOUDE IN FASE 6 

Mede-
ouerskapsverhouding 

Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van ouerskap 

Mnr en Mev Botha 
openbaar ŉ 
probleemoplossende 
benadering tot hul 
verskille. Sinvolle 
kommunikasie vind tussen 
hulle plaas. Mnr en Mev 
Botha aanvaar dat die 
huwelik onherstelbaar 
verbrokkel het en kan dié 
verhouding skei van hul 

Bennie is ŉ kind met ŉ 
maklike temperament. 
Kinders met ŉ maklike 
temperament blyk beter in 
staat te wees om by die 
na-egskeidingsituasie aan 
te pas (Vgl. 5.5.3.) Mnr en 
Mev Botha se verbale 
terugvoer oor hul 
verhouding met Bennie 
spreek daarvan dat hy 'n 

Mnr en Mev Botha tree 
emosioneel volwasse op. 
Mev Botha is geensins 
meer depressief nie. Mnr 
en mev Botha stel Bennie 
se belange as 'n eerste 
prioriteit. Hulle versorging 
van hom spreek van 
warmte, responsiwiteit, 
maar ook van beheer. 



 477 

nuwe verhouding as 
mede-ouers van Bennie. 

hegte binding met elk 
beleef. 
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelinsonderhoud is 

dat: 

 Die huidige mede-ouerskapsverhouding spreek van samewerking en weder-

sydse ondersteuning. 

 Die ouer-kind-verhoudings tussen Bennie en sowel Mnr as Mev Botha kom heg 

en geborge voor.  

 Mnr en Mev Botha beoefen kwaliteit ouerskap. 

 Bennie kom emosioneel goed aangepas voor. Hy openbaar geen skeidingsangs 

nie en hy beleef die oorgange tussen ouerhuise nie as ontwrigtend nie. Hy is 

geensins huilerig nie en openbaar tevredenheid in albei ouerhuise.  

 Dit blyk dus dat Bennie se emosionele behoeftes in albei ouerhuise bevredig 

word. 

 

8.5.2.7 Fase 7: Opvolging 

 
Die doel was om kwessies in dispuut te bespreek en daar was die behoefte by 

beide ouers om by die navorser te klankbord om te bepaal of hulle steeds in die 

beste belang van hul kind optree. Verder was die doel van Fase 7:  

 Om te bepaal tot watter mate Mnr en Mev Botha die doelwitte van 

gesinsbemiddeling in stand hou.  

 Om te bepaal of daar nuwe dispute ontstaan het waaroor onderhandel moet 

word. 

 Om positiewe veranderinge in die mede-ouerskapsverhouding te kontroleer en 

te versterk. 

 Om Bennie se aanpassing en aard van die ouer-kindverhouding te eksploreer 

en te versterk. 

 Om die kwaliteit van Mnr en Mev Botha se ouerskap te eksploreer en te 

versterk. 
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 Om 'n wysiging van die ooreengekome sorg- en kontakreëlings te bemiddel 

indien 'n verandering in ouers se werkskedules, omstandighede en veranderde 

behoeftes van Bennie ontstaan. 

 

8.5.2.7.1 Aksies 1 tot 4: Gesamentlike bemiddelingsonderhoude 

 

Sedert Fase 6 is 4 opvolgonderhoude met Mnr en Mev Botha gevoer met 'n 

gemiddelde tussenpose van 4 maande. Die onderhoude is telkens deur Mnr of 

Mev Botha geïnisieer. 

 

Kwessies wat aandag geniet het was: 

 Die hersiening van die kontakskedule is bespreek. Die rede hiervoor was 

eerstens omdat Bennie langer tye weg van 'n ouer kon tolereer en dit tweedens 

logisties makliker vir albei ouers sou wees met minder oorgange tussen die 

ouerhuise. Reëlings rondom kinders behoort aangepas en verander te word 

soos wat kinders ouer word, ouers nuwe intieme verhoudings aanknoop en 

nuwe broers of susters in die sisteem kom.  

 Die dagsorg van Bennie is bespreek. 

 Mnr sowel as Mev Botha ervaar teenstand en wantroue van vriende en van 

sekere familielede dat dit skadelik vir Bennie kan wees om gereeld tussen twee 

ouerhuise te beweeg. 

 Mnr Botha is intussen getroud. Die impak hiervan op hul mede-ouerskaps-

verhouding is bespreek. 

 Mev Botha se gemoedstoestand is bespreek. Mev Botha ervaar minder 

finansiële druk. Dit bring mee dat sy minder gespanne is en beter slaap. 

 Die interaksie tussen Mnr en Mev Botha en Bennie is spontaan waargeneem in 

die navorser se kantoor tydens die laaste bemiddelingsonderhoud. Mnr en Mev 

Botha het nie vir Bennie alternatiewe versorging kon reël nie en het gevra of hy 

die bemiddelingsonderhoud kon bywoon.  
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TABEL 8.23  EMPIRIESE RESULTATE VAN DIE KWALITATIEWE INLIGTING  
                      VERKRY VANUIT DIE VIER GESAMENTLIKE BEMIDDELINGS- 
                      ONDERHOUDE IN FASE 7 

Mede-
ouerskapsverhouding 

Ouer-kind-verhouding Kwaliteit van 
ouerskap 

Ten spyte van Mnr Botha 
se hertroue wat die 
samewerking tussen die 
ouers moontlik kon 
beïnvloed, het Mev Botha 
daarin geslaag om dit 
positief te hanteer. Hul 
mede-
ouerskapsverhouding toon 
groei deurdat hulle konflik 
kan hanteer, hul 
kommunikasie konstruktief 
is en hulle mekaar as 
mede-ouers ten volle 
ondersteun. 

Uit die waarneming van die 
interaksie tussen Mnr Botha 
asook Mev Botha en Bennie 
was dit duidelik dat hy 
geborgenheid beleef, 'n 
maklike en tevrede kind is, 
ouderdomstoepaslik 
ontwikkel en deur albei 
ouers gedissiplineer word. 
Beide ouers is ten volle 
tevrede met Bennie se 
versorging deur die ander 
ouer.  

Albei ouers beoefen 'n 
gesaghebbende 
ouerskapstyl. Die ouers 
volg min of meer 
dieselfde eet-, bad- en 
slaaproetine in elke 
ouerhuis  
Mev Botha is in beheer 
van haar lewe en 
bestuur haar lewe 
goed. Sy beleef dat sy 
in staat is tot kwaliteit 
ouerskap. Mnr Botha 
toon veerkragtigheid en 
het sy lewenslus 
herwin. 
 

 

Die belangrikste gevolgtrekkings vanuit die gesamentlike bemiddelingsonderhoude 

is dat: 

 Daar is na deeglike oorweging van Bennie se emosionele behoeftes en sy 

onwikkelingsbehoeftes ooreengekom dat die kontakskedule soos volg gewysig 

sal word:  

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrydag Saterdag Sondag 

Oornag by 

Mnr Botha 

Oornag by 

Mnr Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

Oornag by Mev 

Botha 

Oornag by  

Mnr Botha 

Oornag by 

Mnr Botha 

Oornag by 

Mnr Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

Oornag by 

Mnr Botha 

Oornag by Mnr 

Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

Oornag by 

Mev Botha 

 

Die kontakskedule word elke twee weke herhaal. Dit bring mee dat Bennie nie vir 

langer as 3 dae aaneenlopend nie oornagkontak met die ander ouer het nie. Daar 

word ooreengekom dat die effek van die nuwe kontakskedule op Bennie 

geevalueer sal word en indien nodig sal dit gewysig of aangepas word. 

 Mnr Botha se huwelik het Mev Botha se moederrol-identiteit bedreig en het sy 

vrese geopper dat Bennie vir Mnr Botha se nuwe eggenote liewer as vir haar sal 
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word. 'n Individuele onderhoud is na hierdie gesamentlike bemiddelings-

onderhoud gevoer waartydens haar gevoelens bekragtig is en geherformuleer 

is. Mev Botha se ouerlike kwaliteite is verken en op haar sterktes gefokus. Daar 

is weer deur oueropvoeding en ouerleiding gefokus op Bennie se 

onwikkelingsbehoeftes en watter gedrag Mev Botha teenoor hom kan openbaar 

om die ouer-kind-verhouding in stand te hou.  

 Die weerstand van die gemeenskap teen die gedeelde fisiese sorg van Bennie 

stel hoë logistieke eise aan die ouers, maar stel die kind in staat om met elke 

ouer 'n hegte binding in stand te hou. Mnr en Mev Botha spreek hul 

tevredenheid met die huidige kontakskedule uit en is oortuig daarvan dat dit in 

die beste belang van Bennie is. 

 Mev Botha se depressie het geleidelik verbeter en sy was reeds drie maande na 

die egskeiding in staat om haar medikasie te staak. Mev Botha het intussen van 

werk verander en het 'n tegemoetkomende hoof wat haar as enkelouer 

akkommodeer in gevalle wanneer Bennie siek sou wees. Dit is vir Mev Botha 

bemagtigend en versterk haar belewenis dat sy Bennie se belange voorop stel. 

 Dagskool of nie? Behoort Bennie, wat tans in elke ouerhuis deur dieselfde 

versorger bedags versorg word, eerder sekere dae na 'n speelskool te gaan? 

Die bekommernis was of hy voldoende kognitiewe stimulasie ontvang en 

genoeg blootstelling aan ander kinders kry. Na deeglike besinning is besluit dat 

hy steeds daagliks deur dieselfde versorger in albei ouerhuise versorg sal word 

en dat dit sy geborgenheid en voorspelbaarheid in albei ouerhuise verhoog. Mnr 

en Mev Botha is beide reeds ingestel op Bennie se kognitiewe stimulasie, sy 

ontwikkeling blyk op standaard te wees en hy word reeds beperk blootgestel 

aan ander kinders. Op tweejarige ouderdom is die kind se behoefte nog nie 

soseer aan sosiale stimulasie nie en beoefen hulle parallelle spel. 

 Bennie beleef 'n hegte en geborge verhouding met albei ouers. 

 

'n Opsomming van die bemiddelingsonderhoude is telkens aan Mnr en Mev Botha 

voorsien. Die opsomming van die laaste en vierde gesamentlike bemiddelings-

onderhoud is soos volg: 
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8.5.2.7.2 Aksie 5: Opsomming van bemiddeling tussen Mnr en Mev Botha  
 

OPSOMMING VAN BEMIDDELING TUSSEN MNR EN MEV B SOOS OP 5 
Augustus 2009: 

 

1. Die volgende is bespreek en op ooreengekom: 

 

1.1 Mnr en Mev is albei 100% tevrede met die ander ouer se versorging van     

Bennie. Enige opmerking of voorstelle moet dus in hierdie lig beskou word en 

is nie krities van aard nie. 

 

1.2 Die huidige kontakskedule sal voortduur in 2010.  

 

1.3 Mnr en Mev Botha is elk verantwoordelik vir hul eie persoonlike welstand en is    

       bereid om professionele hulp te bekom indien persoonlike welstand die ouerrol      

negatief beïnvloed. Die ander ouer mag nie die spreekwoordelike "skouer om 

op te huil"-rol vertolk nie. Dit kompliseer onnodig die aanpassing by die 

egskeidingstatus. 

 

1.4 Die onderhoud ten opsigte van Bennie sal bespreek word ten einde die   

nodige aanpassings te maak.  Mnr en Mev Botha onderneem om 

deursigtigheid hiermee te openbaar. 

 

1.5 Geen ouer mag inmeng in die ander ouer se persoonlike of finansiële sake nie. 

 

2. Gevolgtrekkings: 

 

Dit blyk dat:  

 

2.1 Julle albei bevoegde ouers is wat die belange van Bennie eerste stel.  

 

2.2 Julle mekaar wedersyds ondersteun en volwassenheid en samewerking toon in 

die mede-ouerskapsverhouding. 
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2.3 Bennie geborgenheid in sy verhouding met beide ouers beleef. Hy kom 

besonder goed aangepas voor, openbaar waagmoed en dit blyk dat hy sy 

ontwikkelingsmylpale (emosioneel en kognitief) bereik het. 

 

8.5.2.8 Samevatting van gevallestudie B 

 

Dit blyk dat Mnr en Mev Botha in staat is tot probleemoplossende kommunikasie, 

wedersydse respek toon en toenemende vertroue in mekaar het en ook in hulself 

en hul rolvervulling as ouer ontwikkel. Selfvertroue en effektiwiteit verhoog indien 

individue die oplossing van 'n probleem beleef en die invloed daarvan duidelikheid 

bied oor hoe toekomstige problematiese situasies hanteer kan word. 

 

Beide Mnr en Mev Botha se emosionele welstand is gesond. Hulle beoefen mede-

ouerskap gekenmerk deur samewerking en wedersydse ondersteuning, hulle 

beoefen kwaliteit ouerskap en 'n hegte en geborge binding bestaan tussen Bennie 

en albei sy ouers. Hulle ondersteun mekaar ten volle rakende die versorging van 

Bennie. Indien 'n ouer nie self vir Bennie kan versorg nie, word die ander ouer 

eerste gekontak. 

 

Albei ouers is toekomsgerig en veral Mnr Botha beleef dat hy sy sin vir humor 

teruggekry het. Hy voel dat hy goeie emosionele beheer het, en beleef homself nie 

as 'n slagoffer nie. Mev Botha beleef dat sy beheer oor haar lewe teruggekry het 

en beleef vervulling as ouer. Indien die vader en moeder op ŉ gesonde wyse 

aangepas het by die egskeiding sal die kinders waarskynlik ook positief aanpas 

(Berk, 2003:579; Schwartz & Kaslow, 1997:74).  

 

Albei ouers beskou dit dat die huidige kontakreëling in Bennie se beste belang is. 

Mnr en Mev Botha beleef wedersydse ondersteuning en samewerking ten opsigte 

van hul ouerskapsrolle. Hul kommunikasie is kindgesentreerd – hulle voel albei 

bemagtig in die proses, val mekaar nie aan nie en skei hul huweliksrol van hul 

ouerskapsrol. 
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Daar word met elke oorgang van Bennie van een ouerhuis na die ander met 

mekaar as ouers gekommunikeer oor inligting rakende hom. Dit bevorder sy 

aanpassing in sy ouerhuise en vergemaklik die emosionele ontwrigting wat kinders 

met oorgange beleef. 

 

Albei ouers benut die tyd positief wanneer Bennie nie in sy sorg is nie om óf 

sosiaal te verkeer óf te ontspan. Dit versterk dus die ouers se aanpassing by die 

egskeiding, verhoog hul veerkragtigheid en voorkom dat 'n ouer oorbelas voel. Mnr 

en Mev Botha het van bemiddeling gebruik gemaak om ooreenkomste te bereik en 

egskeidingsbemiddeling word beskou as een van die sterkste beskermende 

faktore om konflik tussen ouers te verbeter. Mnr en Mev Botha het effektiewe 

kommunikasie aangeleer, mekaar vergewe en die belangrikheid van samewerking 

en wedersydse ondersteuning in hul mede-ouerskapsverhouding besef.  

  

Samevattend blyk dit dat aan die doel en doelwitte van 'n 

gesinsbemiddelingsproses voldoen is deurdat die beste belange van Bennie 

bevorder is deurdat daar eerstens 'n mede-ouerskapsverhouding tussen Mnr en 

Mev Botha bestaan wat spreek van samewerking en wedersydse ondersteuning 

Tweedens dat Bennie nie 'n verlies aan 'n ouer beleef nie en dat hy met albei 

ouers 'n hegte en geborge binding gevorm het en derdens dat sowel Mnr Botha as 

Mev Botha, kwaliteit ouerskap beoefen. Ten slotte blyk dit dat Mnr en Mev Botha 

se egskeiding as 'n "goeie" egskeiding beskryf kan word aangesien beide ouers 

volwasse kwessies en besluite as die uitvoerende besluitnemers neem, hul 

huishoudings funksioneer afsonderlik en is buigsaam, hulle in hul hoedanigheid as 

mede-ouers aan mekaar ondersteuning bied, in staat is tot 'n positiewe, 

konstruktiewe werksverhouding en Bennie aangemoedig word om 'n betekenisvolle 

verhouding met beide ouers te handhaaf. 

 

In totaal is 17 kwalitatiewe ure aan 'n gesinsbemiddelingsproses met gevallestudie 

B bestee. 
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8.6  SAMEVATTING 

 

'n Gesinsbemiddelingsproses is toegepas op gevallestudies A, B, C, D en E. 

Gevallestudies A en B is volledig bespreek. Gevallestudie A is volledig bespreek 

omdat ‗n gesinsbemiddelingsproses in sy geheel daardeur uitgebeeld word en 

spesifiek die insluiting van die kind deur middel van ‗n sosio-emosionele 

assessering asook die vraelys wat deur die ouers rakende die kind voltooi word. 

Die vraelys is opgevolg met ‗n semi-gestruktureerde onderhoud met die ouers. 

Gevallestudie B is bespreek om die interaksionele analise en kollektiewe stem van 

die kind as metodes om die kind tydens bemiddeling in te sluit, te kon beskryf. Die 

kollektiewe stem van die kind is veral ten opsigte van gevallestudie B waardevol 

geag omrede Bennie nie oor die taalvermoë beskik het om sy wense en sieninge 

te laat blyk nie. In albei gevallestudies is die ouers deur oueropvoeding en 

ouerleiding bemagtig om hul mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-

verhouding en die kwaliteit van hul ouerskap te verbeter. Tydens elke fase is  

tegnieke en aktiwiteite benut. Die proses het volgens sewe fases verloop. 

 

Die doel van die studie is bereik deur 'n gesinsbemiddelingsproses te verken, te 

beskryf en toe te pas ten einde die beste belange van die kind te bevorder. Die 

proses het met die inagneming van Wet 38 van 2005 geskied. Die kwalitatiewe 

waarnemings van die ouers en hul kinders het aangedui dat die doelwitte bereik is 

deurdat die ouers se mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhoudings en 

die kwaliteit van die ouers se ouerskap verbeter het. Nuwe strategieë en 

intervensies bied hoop om meer direkte en soliede verbintenisse tussen navorsing 

en praktyk te smee, en was dienslewering in die praktyk en probleemoplossing die 

fokus van toegepaste navorsing ten einde ŉ verskil in mense se lewens te maak 

deur dit te verbeter (Fouché & De Vos, 2005:105).  

 

In hoofstuk 9 sal aandag geskenk word aan die oorhoofse evaluering, samevatting 

en gevolgtrekkings ten opsigte van die totale navorsingsproses. Hierna sal 

aanbevelings geformuleer word wat uit die navorsing voortvloei. 
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HOOFSTUK  9 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN 

AANBEVELINGS 

9.1  INLEIDING 

 

Die intervensienavorsingsmodel wat in hierdie navorsing gevolg is, het voorsiening 

gemaak dat ‗n omvattende navorsingsproses in die voorbereiding van  

gesinsbemiddeling as strategie tydens egskeiding ondersoek kon word. Alle 

konsepte, prosesse, elemente sowel as empiriese navorsing wat daaruit 

voortspruit is noukeurig en volledig bespreek. 

 

Deur middel van die literatuurstudie en die empiriese ondersoek word 

gevolgtrekkings en aanbevelings ten opsigte van ‗n gesinsbemiddelingsproses, 

met inagneming van Wet 38 van 2005, gemaak. Hierdie hoofstuk word hoofsaaklik 

benut om elke fase van die navorsingsproses saam te vat en gevolgtrekkings en 

aanbevelings daaruit te maak. Daar sal verder bepaal word of die probleem wat 

geformuleer is deur middel van die navorsing beantwoord is en of die doel en 

doelwitte wat gestel is, suksesvol bereik is. Daar sal ter afsluiting verwys word na 

verdere navorsingsmoontlikhede. 

 

9.2  SAMEVATTING VAN DIE FASES VAN DIE INTERVENSIE NAVORSINGS-  
       MODEL  
 

'n Samevatting van die fases van die intervensienavorsingsmodel van Rothman en 

Thomas (1994) wat gevolg is, sal vervolgens bespreek word. 
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9.2.1 Fase een: Probleemanalise en projekbeplanning 

 

Die navorsingsprobleem soos uiteengesit in 1.2 het die studie gerig, naamlik die 

behoefte aan 'n ontwerp en toepassing van ‗n gesinsbemiddelingsproses om die 

beste belange van die kind met egskeiding te bevorder. Deur doelgerigte 

steekproefneming is vyf gevallestudies geselekteer. Deelnemers is geïdentifiseer 

en betrek in die navorsing. In die praktyk stel Wet 38 van 2005 'n pertinente 

voorskrif dat die kind se beste belange prioriteit is, ouers gesamentlik 

verantwoordelik is vir die sorg van die kind, die kind se wense en sieninge in ag 

geneem moet word, die kind sensitief en paslik ingelig word oor die besluite 

rakende sorg en kontak en dat ouerskapplanne saamgestel word. Geen volledige 

hulpverleningsproses wat aan hierdie vereistes voldoen kon egter in die praktyk 

gevind word nie. 

 

'n Deeglike probleemanalise het die navorser in staat gestel om teikenaspekte te 

identifiseer vir verandering asook moontlike elemente van intervensie. Die teiken- 

aspekte was eerstens om die mede-ouerskapsverhouding aan te spreek, tweedens 

om die ouer-kind-verhoudings te vestig en te verbeter en derdens om die kwaliteit 

van ouerskap te verhoog. Die prosedure-elemente is geïdentifiseer, naamlik 

bemiddeling, spesifiek gesinsbemiddeling as alternatiewe dispuutoplossende 

metode, tweedens die insluiting van die kind tydens bemiddeling, derdens 

oueropvoeding en ouerleiding aan ouers oor risiko- en beskermende faktore met 

egskeiding en laastens die samestelling van ouerskapplanne. Die doelwitte was 

dus om hierdie prosedure-elemente te verken, te beskryf, toe te pas en 'n 

samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings oor 'n gesinsbemiddelingsproses 

saam te stel. Die doel en doelwitte soos uiteengesit in 1.3 het dus die formulering 

van die probleemanalise en projekbeplanning as fase een behels. 

 

9.2.2 Fase twee: Inligtinginsameling en –sintese 

 

Hoofstukke 2 tot 6 vorm fase twee as die verkenning van 'n omvattende literatuur-

studie ten einde bestaande inligtingsbronne te benut en sinteses te formuleer. 
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Eerstens is gefokus op die paradigmatiese perspektief waarmee die studie 

benader is. Dit het die teoretiese grondslag gebied sodat die leser vergewis kon 

word van die wetenskapbasis en konteks van die studie. Hierdie paradigmatiese 

perspektief is aangebied onder die afdelings van metateoretiese aannames, 

teoretiese benaderings en metodologiese vertrekpunte. Die meteateoretiese 

aanames het verwys na die wisselwerking en interafhanklikheid van gesinslede as 

deel van 'n sisteem binne die sisteemteorie. Die bindingsteorie as teoretiese 

benadering het die ouer-kind-verhouding as noodsaaklike en onontbeerlike faset 

van die kind se ontwikkelingsbehoeftes duidelik gestel. Die bindingsteorie as 

teoretiese benadering is aangevul deur die sterkteperspektief wat fokus op al die 

betrokkenes se sterktes en kwaliteiteite om ten spyte van 'n negatiewe 

lewenservaring soos egskeiding, die verhoging van veerkragtigheid te bevorder. 

Die gestaltperspektief as metodologiese vertrekpunt het ruimte gelaat vir  

verhoogde bewustheid en die fokus op die hier-en-nou ten einde insig te ontwikkel 

en groei te bewerkstellig. Hierdie paradigmatiese perspektief het 'n lens gebied om 

te sien dat sowel ouers as kinders in staat is om met egskeiding positief aan te 

pas. Die paradigmatiese perspektief het dus deurgaans aan die navorser leiding 

gebied ten opsigte van grense en struktuur waarbinne die studie voltooi kon word 

ten einde die doel daarvan te bereik. 

 

Bemiddeling en spesifiek gesinsbemiddeling is as eerste prosedure-element 

verken en die TFM Model van Irving en Benjamin (2002) is veral bruikbaar gevind 

om die verhoudingsdinamika tussen die ouers aan te spreek. Die tweede 

prosedure-element wat verken is was die insluiting van die kind tydens 

bemiddeling en hier is veral Potgieter se RP Model benut, aangevul deur Blom 

(2004a), Hobday en Ollier (1998) en Potgieter (2006;2007). Tegnieke om die kind 

in te lig oor besluite rakende sorg en kontak is ook verken.  

 

Die derde prosedure-element wat verken is was om risiko- en beskermende 

faktore met egskeiding te verken. Hierdie ingesamelde kennis kon moontlik deur 

oueropvoeding en ouerleiding aan ouers oorgedra word ten einde hul bewustheid 

hieroor te verhoog om sodoende die kind se beste belange te bevorder deur die 
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mede-ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhoudings en kwaliteit van ouerskap, 

te verbeter. Vierdens is die samestelling van ouerskapplanne verken as 'n 

gedetailleerde beskrywing van hoe ouers beplan om in die toekoms na die 

egskeiding steeds vir hul kinders te sorg. 

 

Die literatuurstudie in Hoofstukke 2 tot 6 het dus die benutting van bestaande 

inligtingsbronne, bestudering van natuurlike voorbeelde en identifisering van 

funksionele elemente van suksesvolle modelle omsluit. Dit het die navorser in staat 

gestel om 'n gesinsbemiddelingsproses as 'n waarnemingsisteem te ontwerp. Soos 

reeds vroeër genoem was die prosedure-elemente wat verken is, met inagneming 

van Wet 38 van 2005, onderneem. 

 

9.2.3 Fase drie: Ontwerp 

 

Fase drie het die ontwerp van 'n gesinsbemiddelingsproses behels soos in 

Hoofstuk 7 beskryf. Die ontwerp van 'n gesinsbemiddelingsproses word volgens 

sewe fases beskryf om die doel te bereik. Die navorser is dus in staat gestel om 'n 

waarnemingsisteem te ontwerp en prosedure-elemente te spesifiseer vir die 

intervensie. 

 

9.2.4 Fase vier: Vroeë ontwikkeling en loodsondersoek 

 

Fase vier van intervensienavorsing het die implementering van die intervensie 

behels ten einde die geskiktheid daarvan te toets en indien nodig te verfyn of te 

herontwerp. Hierdie fase het al die vorige fases in ag geneem en in werklikheid al 

die dele aan mekaar gevoeg vir toepassing. In hierdie fase is die voorlopige 

intervensie dus uitgevoer. Vir doeleindes hiervan is ‗n kwalitatiewe ondersoek 

onderneem. Daar is vyf gesinne met kinders jonger as 18 jaar as deelnemers 

betrek. Die deelnemers, ouers sowel as hul kinders, is by ‗n 

gesinsbemiddelingsproses betrek ten einde hul belewenisse en reaksies tydens 

die toepassing van die ontwerp te bekom. Die ontwerp bestaan uit sewe fases. Die 

kwalitatiewe waarnemings van die deelnemers tydens die fases, elk met ‗n doel en 
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tegnieke, is in die vorm van gevallestudies beskryf. Die ingesamelde inligting is 

aan die hand van kategorieë, wat vanuit die voorafgaande literatuurstudie bekom 

is, beskryf. 

 

Die uitkoms van die toepassing van die voorlopige of loodsondersoek kan slegs 

plaasvind indien 'n gevorderde fase bereik is waar die intervensie deur middel van 

herhaaldelike ontwikkeling deur toepaslike eksperimentele navorsingsmetodes 

getoets kan word. Volgens Rothman en Thomas (1994:13-14) kan die tydsduur vir 

so 'n volledige intervensienavorsingsprojek oor vyf tot tien jaar strek. 

 

Die volgende vrae oor die toepassing van die ontwerpkriteria op die voorlopige 

intervensiekonsep volgens De Vos (2005b: 402), sal aandag geniet: 

 Is die intervensie effektief? 

In die bereiking van ooreenkomste, die verbale terugvoer van die ouers oor 

eerstens die mede-ouerskapsverhouding, tweedens die ouer-kind-verhoudings 

en derdens die kwaliteit van ouerskap asook die inligting verkry vanaf die 

kinders in die individuele sessie met die kind waartydens die inligting oor sorg 

en kontak aan die kind oorgedra is en laastens die ouerskapplan as 

werksdokument wat gesamentlik deur die ouers saamgestel is, word die 

effektiwiteit van die intervensie duidelik aangetoon. 

 Is dit uitvoerbaar deur andere? 

Die prosedure-elemente van die intervensie, naamlik die gesins-

bemiddelingsonderhoude met die ouers, die insluiting van die kind deur verskeie 

metodes, die oueropvoeding en ouerleiding aan ouers en die samestelling van 

ouerskapplanne is beskryf met die doel dat dit deur ander opgeleide praktisyns 

nagevolg en toegepas sal kan word. 

 Is dit maklik om te gebruik? 

Geen werk waar daar met die mens in sy nood gehandel word kan as maklik 

beskryf word nie. Die verwagting is egter dat 'n praktisyn met verloop van tyd 

ondervinding en kennis sal bekom ten einde die toepassing van die intervensie 

met meer selfvertroue en sukses toe te pas. 
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 Is dit prakties? 

Die ontwerp van 'n gesinsbemiddelingsproses bestaande uit spesifieke 

prosedure-elemente is juis so saamgestel dat dit prakties uitvoerbaar is. 

 Is dit aanpasbaar in verskeie kontekste? 

Die toepassing van die ontwerp tydens die fase van vroeë ontwikkeling en 

loodsondersoek het duidelik aangetoon dat die ontwerp vir ouers in verskeie 

kontekste (getroud of reeds geskei) toegepas kon word. Alle kinders onder 18 

jaar se wense en sieninge kan gehoor en na geluister word deur een of meer 

van die metodes wat volledig in Hoofstuk 4 verken en beskryf was. 

 Is dit versoenbaar met plaaslike gebruike en waardes?  

Die doel van die studie was juis om in Suid-Afrika 'n gesinsbemiddelingsproses 

te verken, saam te stel en toe te pas met inagneming van Wet 38 van 2005. Die 

doel wat nagestreef is was in ooreenstemming met die beste belange van die 

kind terwyl die ouers se verantwoordelikhede, pligte en regte ook in aanmerking 

geneem is. Die menswaardigheid van al die deelnemers was deurgaans 

gerespekteer. 

 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat die intervensienavorsingsmodel van Rothman 

en Thomas (1994:9) wat as riglyn in hierdie studie benut is, die navorser in staat 

kon stel om 'n wetenskaplik gefundeerde proses daar te stel om die beste belange 

van die kind te bevorder met egskeiding. Verder het die intervensienavorsings-

model ook voorsiening gemaak dat hierdie proses in oorleg met Wet 38 van 2005 

kon geskied.  

 

9.3  NAVORSINGSPROBLEEM, –VRAE EN DOEL VAN DIE STUDIE 

 

Die rasionaal en motivering vir die studie het bygedra tot die probleemformulering 

van die studie, naamlik dat daar in Suid-Afrika 'n leemte aan 'n 

gesinsbemiddelingsproses bestaan wat die beste belang van die kind met 

egskeiding bevorder, spesifiek met inagneming van Wet 38 van 2005. Die 

navorsingsvraag wat vanuit die probleemformulering ontstaan het was watter 

prosedure-elemente toepaslik kon wees vir insluiting in ‗n 

gesinsbemiddelingsproses ten einde die destruktiewe impak op die kind  
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aan te spreek en sodoende die beste belange van die kind te bevorder. Hierdie 

prosedure-elemente moes met inagneming van Wet 38 van 2005 geskied. Die 

navorsingsvraag het dus verkennende en beskrywende navorsing genoodsaak.  

 

Die doel van die studie was om 'n gesinsbemiddelingsproses te verken, te beskryf 

en toe te pas ten einde 'n mede-ouerskapsverhouding tussen ouers te vestig en 

om die ouer-kind-verhoudings en die kwaliteit van ouerskap aan te spreek. Die 

empiriese resultate van die kwalitatiewe inligting wat verkry was, is volgens hierdie 

komponente gekategoriseer. 

 

9.4  GEVOLGTREKKINGS 

 

‗n Aantal gevolgtrekkings word gemaak om te bepaal of die doel van die studie 

bereik is en of die navorsingsvraag beantwoord is. Die volgende gevolgtrekkings 

word gemaak, naamlik dat:  

 

9.4.1 „n Leemte aan „n gesinsbemiddelingsproses bestaan 

 

Ten spyte van bemiddeling wat reeds toegepas word in Suid-Afrika, ontbreek 'n 

gesinsbemiddelingsproses wat die verhoudingsdinamika tussen al die gesinslede 

aanspreek. Die vernaamste kritiek teen gesinsbemiddeling is dat dit terapie is en 

dus die bemiddelaar se onpartydigheid beïnvloed. Die beoefening van die vyf 

bemiddelaarsrolle dui egter aan dat ‗n wyer perspektief gevolg behoort te word as 

dit wat deur die generiese of tradisionele bemiddelingsperspektiewe gehuldig word. 

Daar is ook deurgaans beklemtoon dat die bemiddelaar nie terapie met enige 

betrokkene doen nie, maar dat die rol van die bemiddelaar as terapeut wel vertolk 

kan word en dat die gesinsbemiddelingsproses van terapeutiese waarde kan wees. 

 

Hierdie navorsing vul dus die leemte in die Suid-Afrikaanse konteks deur die 

verhoudingsdinamika tussen gesinslede aan te spreek met egskeiding. Deur te 

fokus op die mede-ouerskapsverhouding tussen ouers, die ouer-kind-verhoudings 
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en kwaliteit van ouerskap is ‗n werkbare konseptualisering van die beste belange 

van die kind vir hierdie navorsing bekom. 

 

9.4.2 Elemente toepaslik vir benutting tydens 'n gesinsbemiddelingsproses is    
         geïdentifiseer 

 
Die volgende prosedure-elemente is aangedui as noodsaaklik ten einde die doel 

van die studie te bereik, naamlik: 

 Semi-gestruktureerde en ongestruktureerde bemiddelingsonderhoude met die 

ouers as deelnemers (Vgl. Hoofstuk 3). 

 Die insluiting van die kind tydens bemiddeling (Vgl. Hoofstuk 4). 

 Oueropvoeding en ouerleiding aan ouers ten einde die destruktiewe impak van 

egskeiding op die kind aan te spreek (Vgl. Hoofstuk 5). 

 Die samestelling van ouerskapplanne as ‗n geïndividualiseerde werksdokument 

wat ouers se verantwoordelikhede, pligte en regte uiteensit (Vgl. Hoofstuk 6). 

 

Vanuit die proses wat gevolg is en opgeteken is in die empiriese hoofstuk kon 

duidelik aangetoon word dat die toepassing van bogenoemde prosedure-elemente 

die destruktiewe impak op die kind met egskeiding kon aanspreek en sodoende die 

kind se beste belange bevorder. Die studie was omvattend en het all moontlike 

aspekte ingesluit. Dit maak die proses verteenwoordigend en toepaslik binne enige 

egskeidingskonteks waar gesinsbemiddeling toegepas kan word. 

 

9.4.3 Die ontwerp van „n gesinsbemiddelingsproses is beskryf wat as  
         ontwerp toegepas kan word 
 
Die fases van ‗n ontwerp is volledig beskryf vir toepassing in die praktyk. (Vgl. 

Hoofstuk 7.) 

 

9.4.4 Doelbereiking en beantwoording van die navorsingsvrae 

 

Na aanleiding van die bogenoemde gegewens word die gevolgtrekking gemaak 

dat die doel van die navorsing bereik is. Daar is deur middel van ‗n verkennende 

en beskrywende ondersoek ‗n gesinsbemiddelingsproses met inagneming van Wet 
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38 van 2005, verken, ontwerp en toegepas. Vanuit die verkennende en 

beskrywende studie kom dit na vore dat die sisteemteorie as metateorie, met die 

bindingsteorie en sterkteperspektief as teoretiese verwysingsraamwerke en die 

gestalperspektief as metodologiese vertrekpunt ‗n teoretiese raamwerk bied vir ‗n 

gesinsbemiddelingsproses om die beste belange van die kind met egskeiding te 

bevorder. Die fases en doelwitte van ‗n gesinsbemiddelingsproses soos beskryf en 

toegepas voldoen aan die vereistes wat deur Wet 38 van 2005 gestel word in 

artikels 6(5), 9, 10, 21(3)(a), 30, 31(1)(a) en 33. Ten opsigte van die deelnemers in 

hierdie studie is die kinders se beste belange bevorder, hul wense en sieninge in 

ag geneem, die proses van bemiddeling gevolg en ‗n ouerskapplan oor die sorg en 

kontak van die kind(ers) saamgestel. Deur middel van ‗n 

gesinsbemiddelingsproses behoort die verbetering van die mede-

ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhoudings en kwaliteit van ouerskap dus op 

‗n verantwoordbare wyse plaas te vind. 

 

Die navorsingsvrae is deur middel van die studie beantwoord, naamlik dat die 

komponente of prosedure-elemente vir insluiting in ‗n gesinsbemiddelingsproses is 

om: 

 Deur middel van bemiddeling as alternatiewe dispuutoplossende metode ouers 

te begelei tot produktiewe onderhandeling ten einde ooreenkomste te bereik en 

hul verhoudingsdinamika aan te spreek (Vgl. Hoofstuk 3). 

 Die insluiting van die kind te verseker deur verskeie metodes toe te pas om sy 

stem te hoor, elk met spesifieke tegnieke of riglyne. Hierdeur behoort kind-

gefokusde en kind-sensitiewe besluite geneem te word (Vgl. Hoofstuk 4). 

 Oueropvoeding en ouerleiding aan ouers te bied met die doel om hul 

bewustheid te verhoog. Eerstens oor hoe om ‗n mede-ouerskapsverhouding te 

handhaaf wat gekenmerk word deur samewerking en wedersydse 

ondersteuning. Dit sluit in dat daar effektiewe kommunikasie, konstruktiewe 

hantering van konflik en die uitspreek van vergifnis behoort te wees. Tweedens 

oor hoe om die kind se aanpassing met egskeiding maksimaal te bevorder en 

die ouer-kind-verhouding te vestig of te verstewig. Derdens oor hoe die kwaliteit 

van ouerskap bevorder kan word (Vgl. Hoofstuk 5). 
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 ‗n Ouerskapplan saam te stel as ‗n geïndividualiseerde werksdokument wat die 

sorg en kontak van die betrokke kind(ers) uiteensit (Vgl. Hoofstuk 6). 

 

Samevattend blyk dit dat ‗n gesinsbemiddelingsproses wat die kind ingesluit het en 

daar op verhoudingsdinamika gefokus is, aangedui het dat: 

 Ouers ten spyte van ‗n mislukte huweliksverhouding daarin kan slaag om ‗n 

betekenisvolle en samewerkende mede-ouerskapsverhouding te handhaaf met 

die gemeenskaplike oogmerk die beste belang van hul kinders. 

 Die insluiting van die kind verhoog ouers se begrip, meelewendheid, toeganklik-

heid en responsiwiteit jeens die kind en ook mekaar. 

 Ouers oueropvoeding en ouerleiding as waardevol beleef om die mede-

ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhoudings asook die kwaliteit van 

ouerskap te verhoog. 

 Ouers en kinders emosioneel gesond kan funksioneer en hul veerkragtigheid 

verhoog met egskeiding ten spyte van die verliese wat egskeiding meebring. 

 Ouers deur wedersydse samewerking en ondersteuning ouerskapplanne kan 

saamstel wat sensitief is ten opsigte van hul kinders se behoeftes en sodoende 

beide ouers se sterk punte maksimaal benut en hul ouerlike beperkinge 

akkommodeer. 

 

Die navorsingsprobleem is dus ontsluit met die beantwoording van die 

navorsingsvrae. 

 

9.5  AANBEVELINGS 

 

Die volgende aanbevelings met betrekking tot ‗n gesinsbemiddelingsproses word 

gemaak wat gegrond is op die uitkomste van hierdie studie: 

 

9.5.1 Inhoud en verloop van „n gesinsbemiddelingsproses 

 

Die uniekheid van elke gesin word deur die bemiddelaar in ag geneem.  



 495 

 Dat die doel en doelwitte van ‗n gesinsbemiddelingsproses met inagneming van 

Wet 38 van 2005, soos dit tydens die empiriese gedeelte van die navorsing 

toegepas is, behou word. (Vgl. Hoofstuk 8.)  

 Dat die bemiddelaar ‗n keuse uitoefen van die wyse waarop die kind tydens 

gesinsbemiddeling ingesluit word en watter tegnieke geskik is vir elke 

spesifieke kind. 

 Dat geen vaste riglyn bestaan oor hoeveel onderhoude tydens elke fase 

behoort plaas te vind nie. 

 Dat die voorgestelde fases, met elke fase se doel en doelwitte, asook 

voorbeelde van moontlike tegnieke, aktiwiteite en metodes wat tydens elke fase 

benut kan word, duidelik uiteengesit kan word. Dit word in Tabel 9.1 

uiteengesit. Die fases is egter nie rigied nie en daar kan verskeie tegnieke of 

stappe binne ‗n fase toegepas word. Die fases kan ook oorvleuel. 
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TABEL 9.1  VOORGESTELDE FASES, DOEL ASOOK TEGNIEKE, AKTIWITEITE  EN METODES WAT BENUT KAN 
WORD TYDENS 'N GESINSBEMIDDELINGSPROSES MET INAGNEMING VAN DIE ―CHILDREN‘S ACT, ACT 
38 OF2005‖ (Aangepas vanuit Irving en Benjamin, 2002:37) 

 TEMA EN DOEL DOELWITTE TEGNIEKE EN AKTIWITEITE 

F
A

S
E

 1
 

Aanmelding, 
kontakmaking en 
assessering van ouers 
Doel:                

 Om te assesseer 
 

 Die totstandkoming van 'n verhouding. 

 Die vestiging van grense. 

 Die assessering van ouers se ontvanklikheid vir bemiddeling. 

 Eksploreer agtergrondgeskiedenis van huwelik, kommunikasie, rede vir 
egskeiding. 

 Bepaal ouers se gereedheid om na die stem van die kind te luister. 

 Stel bestaande bekommernisse vas oor die veiligheid van die kind of 'n ouer. 

 Ondertekening van ooreenkoms vir bemiddeling. 

 Ondertekening van ooreenkoms vir deelname aan navorsing. 
 

Vraagstelling 

 Aktiewe luister 

 Normalisering 

 Vraagstelling 

 Klarifisering 

 Opsomming 

 Ondersteuning 

 Interpretering  

 Verduidelik reëls en prosedures 

 Kies wie kan praat 

 Stel praktykstandaarde 

 Blokkeer ontwrigtende gedrag 

 Definieer en kies kwessies vir 
bespreking 

 Beweeg tussen gesamentlike 
sessies en individuele koukus 

 Behou veilige omgewing 

 Bespreking van die:  
bemiddelingsraamwerk en 
doelstellings van 
gesinsbemiddeling 

 Bied hoop aan ouers 

 Verwysing vir 'n evaluasie deur 
'n deskundige indien nodig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4
9
6
 

4
9
6
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 TEMA EN DOEL DOELWITTE TEGNIEKE EN AKTIWITEITE 

F
A

S
E

 2
 

Die insluiting van die 
kind tydens 
bemiddeling 
Doel: 

 Om 'n verhouding met 
die kind te bou. 

 Om die wense en 
sieninge van die kind 
deur projeksies te 
bepaal. 

 Om die kind se 
spesifieke behoeftes, 
temperament, 
persoonlikheid en 
funksionering deur 
projeksies te bepaal. 

 Om die ouers met 
kennis te bemagtig en 
hul bewustheid oor 
hul kind se behoeftes 
en hantering te 
verhoog. 

 Om ouers se 
kwaliteite, sterktes en 
groei-areas te bepaal. 

 

 Die bevordering van positiewe ouer-kind-interaksie, ouer-kindbindings en die 
kwaliteit van ouerskap, deur oueropvoeding en ouerleiding en die bespreking van: 
die uniekheid van die kind, sy temperament en spesifieke behoeftes soos verkry 
in die metodes om die kind in te sluit; die sterktes en groei-areas van ouers, 
ouerskapstyle ten opsigte van die hantering van emosionaliteit; ouerskapstyle ten 
opsigte van kontrole en responsiwiteit.  

 Die verwysing van ouers vir 'n evaluasie of terapie indien nodig. 
 

Metodes om die kind in te sluit is 
die volgende: 

 Sosio-emosionele assessering 
van die kind. 

 Vraelys deur ouers oor die kind 
voltooi. 

 Interaksionele analise tussen 
ouer en kind. 

 Kollektiewe stem van die kind. 
 
Tegnieke en aktiwiteite wat benut 
kan word tydens die sosio-
emosionele assessering van die 
kind is: 

 Onderhoud met die kind. 

 Kindertekeninge. 

 Fantasieë of storievertellinge. 

 Gedramatiseerde spel. 
 
Interaksionele analise tussen ouers 
en kind behels die waarneming van 
die ouer-kind-interaksie. 
 
Kollektiewe stem van die kind oor 
kwessies soos oornagkontak, die 
rol van die vader en gesamentlike 
sorg. 
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 TEMA EN DOEL DOELWITTE TEGNIEKE EN AKTIWITEITE 

F
A

S
E

 3
 

Onderhandeling en 
vestiging van 'n mede-
ouerskapsverhouding 
Doel: 

 Om die aard van 
ouers se huidige 
verhouding asook 
watter veranderinge 
nodig is ten einde 
hulle in staat te stel 
om produktief te 
onderhandel, te 
bepaal. 

 Om konflik tussen 
ouers te minimaliseer, 
samewerking en 
ooreenkomste aan te 
moedig en ouers van 
kennis te voorsien om 
in die toekoms mede-
ouerskap te beoefen. 

 Om kwessies te 
klarifiseer, kwessies 
in dispuut te 
onderhandel, en 
moontlik 'n 
gedeeltelike of 
volledige ooreenkoms 
te bereik. 

 

1. Die vestiging van 'n werks-verhouding met konstruktiewe kommunikasie 
deur: 

 Ouers te help om die destruktiewe karakter van hul huidige verhouding te 
verstaan en leiding te gee oor die vestiging van ŉ werksverhouding (Irving & 
Benjamin, 2002:111). 

 Vir ouers die nodige vaardighede aan te leer om mede-ouerskap te beoefen 
(Grych & Fincham, 1999:113; Taylor, 2005a:158-159). 

 Ouers te ondersteun om saam die opvoeding van die kind te behartig, ongeag 
hoe hulle oor mekaar voel (Stahl, 1994:28). 

 Ouers te ondersteun om hul verhouding te herdefinieer en mekaar te sien as 
besigheidsvennote met die gemeenskaplike doel om as mede-ouers hul kinders 
se versorging, opvoeding en welstand optimaal te bevorder (Pedro-Carroll, 
2001:283). 

 Ouers te begelei om hul huweliksrol van hul ouerskapsrol te skei (Ahrons, 
1981:415; Emery, 1999:102). Die proses word as die kern van die gesin se 

herorganisasie en herdefinisie beskryf (Ahrons, 1981:415). 

 Ouers te ondersteun om emosionele aspekte wat tot misverstande en 

argumente lei, uit te skakel (Emery, 1999:96; Irving & Benjamin, 2002:110-112; 

Taylor, 2005a:159; Stahl, 1994:29).  

 Koördinasie tussen ouerhuise rakende dissipline en reëls te bewerkstellig 

(Gould, 1998:261). 

 Samewerking (Grych & Fincham, 1999:99; Wallerstein, 1991a:451) en 

effektiewe kommunikasie tussen ouers aan te moedig en gesinsverhoudings te 

herdefinieer (Taylor, 2005a:157). 

 

 Die benutting van die vyf 
bemiddelaarsrolle, naamlik:  
deskundige, opvoedkundige, 
fasiliteerder, terapeut en 
advokaat. 

 Die benutting van praktiese  
bemiddelingsvaardighede (Sien 
7.9) 

 Leer effektiewe kommunikasie 
aan 

 Gee opleiding oor 
probleemoplossing 

 Onderbreek disfunksionele 
patrone in kommunikasie 

 Vermy destruktiewe konflik 

 Herformulering 

 Die uitspeel van konflik 

 Mikro-analise 

 Moedig gesprekvoering en 
luistervaardighede aan 
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 2. Die konstruktiewe hantering van konflik deur: 

 Ouers te lei om verskille op ŉ konstruktiewe wyse te hanteer sodat ŉ werkbare 

oplossing vir ŉ gesamentlike probleem gevind word wat regverdig is (Irving & 

Benjamin, 2002:111-112). Die afwesigheid van konflik op sigself beskerm nie 

kinders nie (Wallerstein, 1991a:451). 

 Ouers te begelei om ŉ sisteem vir kommunikasie, probleemoplossing en besluit- 

neming te implementeer (Stahl, 1999:94; Gould, 1998:13). 

 Die negatiewe kringloop wat deur konflik veroorsaak word, te beeïndig (Bush & 

Pope, 2004:57). 

 Elke ouer se bevoegdheid en outonomie te verhoog sonder om voordeel uit die 

ander ouer te trek, sodat ouers trots kan voel oor hoe hulle die egskeiding as 

lewenskrisis hanteer het. Dit is nie voldoende om slegs oplossings te vind of 

belange te beskerm nie – die krisis is om die interaksie te verander (Bush & 

Pope, 2004:55). 

3. Die uitspreek van vergifnis deur: 

 Die verhouding te herdefinieer (Bonach, 2005:80). 

 Verhoudings te herstel en innerlike wonde te genees (Denton & Martin, 
1998:281).  

 Hoop te bied en die algemene welstand van die ouers te verhoog (Rye et al. 
2004:33). 

 Persoonlike en interpersoonlike pyn aan te spreek (Bonach & Sales, 2002:19). 

 Vryheid van en kontrole deur negatiewe gevoelens teenoor die gewese egmaat 
te ervaar, ŉ verminderde begeerte om te straf of wraak te neem en groter 
welwillendheid (Bonach & Sales, 2002:20). 

 Nie psigiese energie aan woede te bestee nie (Denton & Martin, 1998:291). 

 Pyn of verliese uit die verlede kognitief te herkonstrueer (Bonach & Sales, 
2002:31). 

 Pro-aktief te beweeg tot bemagtiging, selfbevestiging, vasberadenheid en die 
vermoë om  aan te beweeg. 

 Die transformasie van woede na vergifnis te fasiliteer 

 Die psigologiese skeiding van vorige huweliksrolle na 'n nuwe mede-
ouerskapsverhouding te verander (Bonach & Sales, 2002:32).. 

 
4. Die bevordering van veerkragtigheid deur:  

 Die trauma van die egskeiding te oorkom en positief te groei.(Vgl.7.6.4). 
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 TEMA EN DOEL DOELWITTE TEGNIEKE EN AKTIWITEITE 

F
A

S
E

 4
 

Inligtinggewing aan 
kind insake sy sorg en 
kontakreëlings 

 Om die kind op ŉ 
sensitiewe en paslike 
wyse in te lig oor die 
sorg en 
kontakreëlings. 

 

 Om die kind se belewenis van die oorgange tussen sy ouerhuise en belewenis in 
elke ouerhuis te bepaal; 

 om aan die kind oor te dra wat die ouers se besluite rakende sorg en kontak is; 

 om sake vir die kind te klarifiseer of te herformuleer met die kind se positiewe 
aanpassing ten doel; en 

 om die kind se aangebode probleem of pyn aan te spreek tydens hierdie sessie 
óf die kind vir spelterapie te verwys. 

 

 
Projektiewe tegnieke fasiliteer die 
kind se bewussyn in die hede en 
help hom om selfstellings te maak 
(Blom, 2000:299). 
 
Aktiwiteite wat hiervoor benut kan 
word is: 

 Twee huise 

 Hart van die kind 

 Voordele en verliese van 
egskeiding 

 Ballontegniek 

 Boom met 2 nessies 

F
A

S
E

 5
 

Opstel van 
ouerskapplan 
Doel: 

 Om 'n sistematiese 
en gedetailleerde 
uiteensetting saam te 
stel van hoe ouers hul 
verantwoordelikheid 
sal deel om die beste 
belang van hul kind te 
dien, nou en in die 
toekoms. 

 

 

 Om terugvoer aan die ouers te gee na die inligtinggewing van die kind ten einde 
die ouer se kennis oor die kind se behoeftes uit te brei sodat ouerlike gedrag kan 
verander;  

 om die ouerskapplan binne die bemiddelingsraamwerk op te stel; 

 om die onderliggende beginsels van 'n ouerskapplan uit te spel en na te streef; 

 om 'n voorkomende sowel as 'n praktiese funksie te handhaaf; 

 om konflik te vermy en inkonsekwente en onvoorspelbare optrede te verminder; 

 om gestruktureerde aanbevelings te maak; 

 om die kind se ontwikkelingsbehoeftes, temperament, bindings, ouderdom en 
emosionele ontwikkeling in ag te neem; 

 om 'n finale memorandum van ooreenkoms op te stel en aan die onderskeie 
prokureurs voor te lê vir goedkeuring. 

 

 

 Ouers bespreek finale kwessies, 
oorweeg alternatiewe en besluit 
op 'n ooreenkoms. 

 Gee erkenning vir ouers oor die 
vordering wat gemaak is ten 
opsigte van die mede-
ouerskapsverhouding, ouer-
kind-verhoudings en die kwaliteit 
van ouerskap. 
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 TEMA EN DOEL DOELWITTE TEGNIEKE EN AKTIWITEITE 

F
A

S
E

 6
 

Terminering 
 

 

 Om te evalueer of een of albei die ouers of die kind/ers verwys moet word vir 
terapie, arbeidsterapie, spraakterapie, dieetkundige advies, moontlike medikasie 
of wat nodig blyk te wees; 

 om die gesinsdinamika te evalueer en die uitkoms te klassifiseer; 

 om die huidige aard van die mede-ouerskapsverhouding te evalueer asook die 
kind se verhouding met beide ouers en ook die emosionele welstand van elke 
ouer; 

 om ouers aan te moedig om terug te keer vir bemiddeling op 'n drie-maandelikse 
basis of wanneer 'n behoefte daaraan ontstaan; 

 om erkenning vir ouers te gee oor vordering wat gemaak is, vir hul eerlikheid, 
samewerking en vir ouers hoop vir die toekoms te bied 

 

 

F
A

S
E

 7
 

Opvolging  

 Om te bepaal tot watter mate ouers die kliniese doelstelling van 
gesinsbemiddeling in stand hou, naamlik: 'n suksesvolle mede-
ouerskapsverhouding, hegte ouer-kind-verhoudings, kwaliteit ouerskap van beide 
ouers en die gesonde emosionele welstand van elke ouer met spesifieke 
verwysing na die ouers se stresvlakke. 

 Om te bepaal of daar nuwe dispute ontstaan het waaroor onderhandel moet 
word. 

 Om positiewe veranderinge in die mede-ouerskapsverhouding te kontroleer, 
byvoorbeeld om te luister, konflik te bestuur en buigsaamheid te openbaar. 

 Om die kind se aanpassing en aard van die ouer-kind-verhouding te eksploreer. 

 Om die kwaliteit van ouerskap te eksploreer. 

 Om 'n wysiging van die ooreengekome sorg- en kontakreëlings te bemiddel 
vanweë 'n verandering in ouers se werkskedules, omstandighede en veranderde 
behoeftes van kinders. 

 

 

 Vaardighede, tegnieke en 
aktiwiteite wat benut is tydens 
fase 3 word weer aangewend 
om ooreenkomste oor dispute te 
bereik. 

 Indien nodig kan die kind weer 
ingesluit word tydens 
gesinsbemiddeling om inligting 
te verifieer en die kind se stem 
te hoor. 

 Ouers word weer eens bemagtig 
en gekomplimenteer deur op hul 
groei, samewerking en positiewe 
veranderinge te fokus. 

 Ouers word voorberei op die feit 
dat daar toekomstige uitdagings 
sal wees en die vertroue 
uitgespreek dat ouers dit sal kan 
hanteer (Irving & Benjamin, 
2002:185). 

 

5
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9.5.2 Opleiding 

 

Opleiding ten opsigte van die volgende aspekte in gesinsbemiddeling word 

aanbeveel: 

 Dat ‗n gesinsbemiddelingsproses buite navorsingsverband aan gesinne wat 

geraak word deur egskeiding beskikbaar gestel word om hul veerkragtigheid te 

verhoog en ‗n ―goeie‖ egskeiding, tot gevolg te kan hê. 

 Dat die konseptualisering van ‗n gesinsbemiddelingsproses binne die 

sisteemteorie as metateorie, aangevul deur die bindingsteorie en sterkte-

perspektief as teoretiese benadering en die gestaltperspektief as 

metodologiese vertrekpunt, begryp en benut kan word. 

 Dat regsstudente tydens hul studie opgelei word in die noodsaaklikheid 

daarvan om deur bemiddeling die verhoudingsdinamika tussen gesinslede te 

erken en aan te spreek. 

 Dat aan sielkundiges, maatskaplike werkers en beraders opleiding gebied word 

oor die toepassing van ‗n gesinsbemiddelingsproses waartydens die kind 

ingesluit, en sy stem dus gehoor word. Hierdie professionele persone behoort 

spesifiek oor kennis te beskik met betrekking tot faktore wat die kind se 

aanpassing met egskeiding beïnvloed. 

 Verpligte deelname aan ‗n oueropvoeding- en ouerleidingsprogram behoort 

oorweeg te word. Hierdeur behoort ouers se kennis te verhoog wat hul vermoë 

om verskille en dispute suksesvol deur bemiddeling te besleg, verbeter. Hul 

bewustheid van die kind se unieke behoeftes en ander faktore soos 

byvoorbeeld temperamentseienskappe kan verhoog word. 

 Geesteswetenskaplikes, prokureurs, die Kantoor van die Gesinsadvokaat en die 

publiek behoort bewus gemaak te word van die waarde van gesinsbemiddeling. 

Die media en organisasies wat bemiddeling voorstaan behoort bemiddeling 

aktief as alternatiewe dispuutoplossende metode te verkondig. 

 

9.5.3 Verdere navorsing in hierdie veld 

 

Verdere navorsing met betrekking tot die volgende word aanbeveel: 
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 Wat die impak van oueropvoeding en ouerleiding oor risiko en beskermende 

faktore sal wees op ouers se gedrag en hul bereidheid om produktief te 

onderhandel, reeds voordat een ouer die gemeenskaplike woning verlaat of 

bemiddeling ‗n aanvang neem. 

 Die moontlikheid te ondersoek om genoemde oueropvoeding en ouerleiding in 

groepsverband aan te bied ten einde meer mense te kan bereik.  

 Om die impak van die voorgestelde gesinsbemiddelingsproses op die 

langtermyn te bepaal aan die hand van die komponente wat nagestreef is. 

 Die mate waarin die voorgestelde proses ten opsigte van verskillende kulture 

binne die Suid-Afrikaanse konteks toepaslik is. 

 

9.5.4 Voorveronderstelling vir verdere navorsingsresultate 

 

Na aanleiding van die studie word die volgende voorveronderstellings vir verdere 

navorsingsresultate gestel: 

 Indien die kind as ‗n standaardprosedure tydens ‗n gesinsbemiddelingsproses 

ingesluit word behoort die kind se beste belang bevorder te word deurdat 

kindgefokusde en kind-sensitiewe besluite geneem word. 

 Indien ouers aan ‗n gesinsbemiddelingsproses deelneem behoort hul mede-

ouerskapsverhouding, die ouer-kind-verhoudings en kwaliteit van ouerskap te 

spreek van positiewe aanpassing met egskeiding. 

 

9.6  TEKORTKOMINGE EN LEEMTES VAN DIE STUDIE 

 

Na afloop van die studie is die volgende tekortkominge en leemtes geïdentifiseer: 

 Literatuur is hoofsaaklik beskikbaar vanuit die sielkunde en is beperk in 

maatskaplike werk, spesifiek oor die konsep ―bemiddeling‖. Daar is veral 'n 

tekort aan inhoud met betrekking tot prosesse in gesinsbemiddeling. 

 Die konsep van gesamentlike sorg en die gedeelde fisiese sorg van en kontak 

met die kind met egskeiding, is nuut en onbekend in Suid-Afrika. Die gevolg is 

dat tyd sal moet verloop om ouers en ander rolspelers, soos byvoorbeeld 
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regslui, grootouers en die algemene publiek oor die voordele, waarde en 

lewensvatbaarheid van gesamentlike sorg, te oortuig. 

 Ouers kon besluit om slegs gedeeltes van die gesinsbemiddelingsproses te 

benut, omdat hulle moontlik nie gereed was om die verhoudingsdinamika 

tussen hulle as ouers of hul trauma aan te spreek nie. 

 Die impak van kultuur op gesinsbemiddeling is geensins aangespreek nie en 

behoort in verdere navorsing aandag te geniet. 

 

Wet 38 van 2005 beskou ouers as gesamentlik verantwoordelik vir die kind, 

nogtans is ouers onvoorbereid of onkundig om sinvol mede-ouerskap te beoefen. ŉ 

Proses, model of riglyn het ontbreek waar daar met egskeiding deur bemiddeling 

op 'n sensitiewe en paslike wyse na die stem van die kind geluister kon word, 

ouers begelei kon word tot 'n mede-ouerskapsverhouding, 'n betekenisvolle 

verhouding met die kind en die kwaliteit van ouerskap aangespreek kon word. 

Verder was die leemte om die kind paslik in te lig oor besluite rakende sorg en 

kontak en 'n werkbare ouerskapplan saam te stel.   

 

9.7  TEN SLOTTE 

 

Egskeiding neem wêreldwyd en ook binne die Suid-Afrikaanse konteks toe en 

word sowel die betrokke ouers as die kinders direk daardeur beïnvloed. 

Bemiddeling as die alternatiewe dispuutoplossende metode blyk die mees 

aangewese metode te wees om ‗n oplossing vir dispute te vind om daardeur die 

beste belange van die kind te bevorder. Dit blyk in hierdie studie dat die 

verhoudingsdinamika tussen gesinslede aangespreek en die kind ingesluit moet 

word tydens bemiddeling. Hierdie aksies vind plaas met inagneming van Wet 38 

van 2005. Onkunde heers huidiglik oor die noodsaaklikheid van ‗n 

gesinsbemiddelingsproses en metodes om die kind op ‗n sensitiewe en paslike 

wyse in te sluit. Deur middel van die voorgestelde gesinsbemiddelingsproses en 

die toepassing daarvan deur bemiddelaars met geesteswetenskaplike opleiding 

word die kind se belange beskerm. Die positiewe aanpassing van sowel ouers as 

kinders met egskeiding behoort ‗n lewenslange impak op die betrokkenes uit te 

oefen. 
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BYLAAG 1:  TOESTEMMING OM AAN NAVORSING DEEL TE NEEM 

 

 

 

Liewe Ouers 

 

Ek, Mathilda Smit is tans as maatskaplike werker besig met ‗n doktorale studie met 

die titel: ‗N  GESINSBEMIDDELINGSPROSES MET INAGNEMING VAN DIE 

―CHILDREN‘S ACT, ACT 38 OF 2005‘. Die doel is om die beste belange van die 

kind met egskeiding te bevorder. Die studie is aan die Universiteit van Suid-Afrika 

in samewerking met die Sentrum vir Spelterapie en Opleiding te Wellington. 

 

Ek het reeds ‗n indiepte ondersoek geloods na die effek van egskeiding op sowel 

die ouers as die kind asook die impak van verskillende wetlike sorgopsies en die 

samestelling en implementering van ouerskapplanne. Wet 38 van 2005 vereis dat 

die kind se wense en sieninge met egskeiding in oorweging geneem moet word en 

dat die ―stem van die kind‖ dus gehoor moet word. U as ouers kan dus gevra word 

om deel te neem aan ‗n interaksionele analise met u kind(ers) en/of dat u kind(ers) 

geassesseer word. U behou die reg om toestemming te weier. Die ouderdom van u 

kind(ers) asook die doel van die beoogde aksie sal bepaal op watter aksie besluit 

word. 

 

Die doel van die studie is dus om deur middel van terapeutiese gesinsbemiddeling 

vir ouers wie skei of reeds geskei is, te begelei om die destruktiewe impak van 

egskeiding op hul en hul kind(ers) se lewens te minimaliseer sodat die betrokke 

ouers asook hul kinders ‗n nuwe lewe na egskeiding kan begin. 

 

Vir die empiriese gedeelte van die navorsing word gevallestudies benodig. Ek het 

julle as een van die gesinne geïdentifiseer wat met julle toestemming deel van die 

navorsing kan wees . 

 

Die etiese aspekte van hierdie navorsing wat gehandhaaf sal word is dat: 

 Geen deelnemers gedwing sal word om aan die navorsing deel te neem     
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       nie. Deelname sal dus vrywillig geskied. Geen finansiële vergoeding vir  

       deelname sal gemaak word nie. 

   Deelnemers sal op geen stadium tydens die proses fisies of emosioneel    

      benadeel word nie. 

   Anonimiteit van die deelnemers, asook vertroulikheid rondom persoonlike    

      inligting, sal deurgaans gehandhaaf word. 

 

Hiermee word toestemming verleen om aan die navorsingsprojek deel te neem. 

 

 

…………………………….                              ……………………………………….. 

NAAM  VAN OUER                    GETEKEN  

 

DATUM:........................... 

 

NAAM  VAN OUER          GETEKEN 

 
DATUM: ………………….. 
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BYLAAG 2:  OOREENKOMS VIR GESINSBEMIDDELING  
 
 
 

OOREENKOMS VIR GESINSBEMIDDELING 

 
 

Die OOREENKOMS vind plaas tussen: 

Mathilda Smit, ŉ geregistreerde maatskaplike werker in privaatpraktyk  

 
en 

 
……………………………………………………………………………….(volle naam) 
 
………………………(Identiteitsnommer) woonagtig te ………………….. 
 
……………………………………………………………………(volledige woonadres) 
 

en 
 

……………………………………………………………………………….(volle naam) 
 
………………………(Identiteitsnommer) woonagtig te ………………….. 
 
……………………………………………………………………(volledige woonadres) 
(hierna genoem die partye) 
 
1.  BEMIDDELING 
 
Die partye erken en neem kennis van die volgende aspekte met betrekking tot 

hierdie ooreenkoms:  

1.1  Bemiddeling is 'n vrywillige proses en enige party kan op enige stadium  

       vanuit die bemiddelingsproses onttrek. 

1.2  Die beste belang van die kind sal deurgaans van kardinale belang wees. 

1.3  Die insluiting van die kind tydens gesinsbemiddeling word as noodsaaklik  

       geag en ook ingevolge die ―Children‘s Act, Act 38 0f 2005‖, as die reg van  

       die kind gestel. Ten einde die kind se stem op 'n sensitiewe en paslike wyse  

       te bekom kan die volgende metodes ten opsigte van die betrokke kinders  

       moontlik gevolg word: 
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 Vir u as ouer om 'n vraelys oor elke betrokke kind te voltooi wat opgevolg 

sal word met 'n onderhoud met u as ouer.  

 Kinders tussen 3 en 18 jaar oud sal deur die bemiddelaar betrek word in 'n 

eenmalige individuele sessie. 

 Indien die kind jonger as 3 jaar oud is of 'n ander rede dit regverdig sal die 

interaksie tussen elke ouer en sodanige kind waargeneem word vir een uur. 

 Navorsing oor die kind en sy behoeftes sal by besluitneming in ag geneem 

word. 

 

Hierdie tegnieke het ten doel dat u as ouer in staat gestel word om deur 

bemiddeling ingeligte beluite rakende die sorg en kontak van u kind(ers) te maak. 

Ooreenkomste wat bereik word moet deurgaans kindgefokus wees en die kind se 

aanpassing vergemaklik. 

 

2.  NEUTRALITEIT EN VERTROULIKHEID 
 
2.1  Dat Mathilda Smit ŉ objektiewe en neutrale bemiddelingsproses onderneem  

       en nie enige van ons se verteenwoordiger in die aangeleentheid is nie. Die  

       beste belang van die kind-beginsel sal deurgaans van deurslaggewende  

       belang wees. 

2.2  Alle kommunikasie, hetsy skriftelik of mondeling, wat deel uitmaak van die  

       bemiddelingsproses, is vertroulik en mag nie aan iemand wat nie deel van  

       die bemiddelingsproses is, bekend gemaak word nie. 

2.3  Telefoniese konsultasies word nie aanbeveel nie en sal slegs in uitsonderlike  

       gevalle toegelaat word.  

2.4  Die beginsel van vertroulikheid is nie van toepassing nie in gevalle van:  

 verpligte openbaarmaking op grond van 'n hofbevel; 

 ter voldoening aan enige verpligting ingevolge die reg; en 

 die beskerming van enige persoon se lewe, veiligheid of welstand.  

 
 
3.  TARIEWE EN FOOIE 
 
3.1  Die volgende tariewe is van toepassing:Rxxx.xx per uur vir alle aksies,  
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       insluitende bemiddelingsonderhoude, die sessie met ŉ kind,  

       waarneming van interaksie tussen ouer en kind, terugvoer aan ouers  

       rakende die sessie met 'n kind, lees van relevante hofstukke en enige  

       ander aksie wat nodig mag wees vir die bemiddeling. 

3.2  Die partye onderneem om die koste waarvoor hulle verantwoordelik is, ten  

       volle te betaal binne 24 uur na die lewering van ŉ rekeningstaat.  

3.3  Ons neem kennis dat die volle rekening vereffen moet wees alvorens enige  

       verslag, ouerskapplan en/of enige terugvoer voorsien kan word.  

 
4. REGSADVIES EN REGSAKSIES 
 
Onafhanklike regsadvies word aanbeveel vir die partye en onderneem hulle om 

geen verdere regstappe rakende die aangeleenthede wat die onderwerp van die 

bemiddelingsproses is, of verwant daaraan, te neem terwyl die 

bemiddelingsproses aan die gang is nie. 

 
Geteken te ………………………………op die ………....dag van………….....2010. 
 
 
Volle naam: …………………………………………Handtekening:………………….. 
 
 
Geteken te ………………………………op die ………....dag van………….....2010. 
 
 
Volle naam: …………………………………………Handtekening:………………….. 
 
 
 
Mathilda Smit                                                        Handtekening: ………………… 
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BYLAAG 3:  VRAELYS DEUR OUER TEN OPSIGTE VAN KIND    
                      VOLTOOI 
 

STRENG  VERTROULIK 
 

OUER/VOOG:                    DATUM: 
 
NAAM VAN KIND:         
 
OUDERDOM VAN KIND:                                               GESLAG VAN KIND: 

 
         Beantwoord asseblief elke item so versigtig en eerlik as wat u kan. 
 
Vraelys aangepas vanuit Potgieter (1995) en Garon et al.(2000). 
 
A: PRE-NATAAL EN KIND SE GEBOORTE: 
 
1.  Was die swangerskap beplan? 
 
2.  Was enige komplikasies of probleme gedurende die swangerskap met u kind  
     teenwoordig?  Indien JA, omskryf volledig. 
 
 
 

 
3.  Op hoeveel weke is u kind gebore? 
     Was daar enige probleme met of na die geboorte?  Indien JA, omskryf volledig. 

 
 
 
 

4.  In wie se sorg was u kind bedags as baba? 
 
 
 
B: ONTWIKKELINGSMYLPALE: 
 

               1.  Op watter ouderdom kon u kind? 
 
   Sit                      Kruip                          Loop                       Eerste woorde 

 
         2.  Was daar enige betekenisvolle ontwikkelingsagterstande? 

 
 
 
3.  In wie se sorg was u kind bedags as kleuter? 
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4.  Na u mening, met wie het u kind emosioneel gebind 
 
 
       (a)  as baba?                                       en  (b)  huidig? 
 
 
C: MEDIESE GESKIEDENIS: 
 
1.    Operasies? 
 
2.    Ernstige siektes? 
 
3.    Enige diagnoses soos ADHD, ADD of allergieë? 
 
4.    Hospitalisasie? 
 
5.    Huidige medikasie? 
 
6.    Het u kind enige spesiale behoeftes waarvan kennis geneem moet word? 
 
 
 
D: PERSOONLIKHEID EN TEMPERAMENT: 
 

  
1.  Wat is u kind se positiewe persoonlikheidseienskappe? 
 
 
 
 
2.  Wat is u kind se negatiewe persoonlikheidseienskappe? 
 
 
 
 
3.  Wat is vir u die mees aanvaarbare gedrag van u kind? 

 
 
 
 

4.  Wat is vir u die mees onaanvaarbare gedrag van u kind? 
 
 
 
5.  Is u kind in die oggend betyds gereed om die huis te verlaat?  Indien nie, hoe     
    reageer u hierop? 
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6.  Aard van probleme wat u tydens etenstyd met u kind ondervind. 
 
 
 

     Hoe reageer u op bogenoemde probleme? 
 
 

Eet u saam aan tafel?   
Indien wel, hoe gereeld? 
 

7.  Aard van probleme wat u met slaaptyd met u kind ondervind. 
 
 

 
     Hoe reageer u op bogenoemde probleme? 
 
 
 
 
8.  Ondervind u kind woedebuie en woede-uitbarstings?  Indien wel, omskryf aard  

van buie. 
 
 
 

      Hoe reageer u hierop? 
 
 
  
 
9.  Kom enige aggressiewe gedrag voor?  Indien wel, omskryf aard van gedrag. 

 
 
 
 
Hoe reageer u hierop? 
 
 
 
 

10. Kom enurese (bed natmaak) en enkoprese (broekie vuil maak) voor? 
 Indien wel, wanneer? 

 
      Hoe gereeld? 

 
Wanneer het dit begin?                                                    Hoe reageer u hierop? 
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11. Is u kind jaloers?  Indien wel, ten opsigte van wie? 
 

 
      Hoe kom u dit agter? 

 
 Hoe reageer u hierop? 
 
 
 

12. Het u kind hinderlike gewoontes, byvoorbeeld naels kou of duimsuig? 
 
 Hoe reageer u hierop? 
 
 

       
13. Tree u kind besonder verantwoordelik op (hiper-volwasse)? 

 
 Motiveer u antwoord: 
 
 
 
 

14. Blyk dit dat u kind vir u of andere emosioneel, fisies of finansieel wil versorg en  
     ondersteun?  
 
      Indien wel, omskryf. 

 
 
 

15. Fantaseer u kind?  Indien wel, gee ŉ voorbeeld. 
 
 
Hoe reageer u hierop? 
 
 
 
 

16. Boots u kind persone na?  Indien wel, gee ŉ voorbeeld. 
 
 

     Hoe reageer u hierop? 
 

17. Openbaar u kind gedrag soos die van ŉ kind veel jonger en toon gedrag wat u  
      kind reeds bemeester het soos:  praat soos ŉ baba, wil opgetel word,  
      ensovoorts. 
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18. Kom u kind klouerig voor of toon tekens van skeidingsangs? Indien wel,  
      bespreek volledig. 

 
 
 
 
 

19. Hoe dikwels kom impulsiewe gedrag by u kind voor, bv. dat u kind skielik  
      sonder nadenke oor die straat sal hardloop?   

 
 

       Indien wel, gee ŉ voorbeeld. 
 
 
20. Hoe lank word u kind per dag aan TV blootgestel? 

 
      Wat is die aard van die programme waarna u kind kyk? 

 
 
 Ondervind u enige probleme met u kind wanneer hy/sy TV kyk?. Indien wel,     
 omskryf volledig. 
 
 
 
 

21. Tree u kind merendeels dieselfde op by die skool/huis/maats of is daar groot     
      verskille in gedrag? 

 
Indien "nee", omskryf. 
 
 
 
 
 
 

 
22. Masturbeer u kind?  Indien wel, hoe dikwels? 
 
 
      Hoe hanteer u dit? 
 
 
23. Toon u kind enige tekens van depressie? 

 Indien ja, waarom dink u so? Omskryf volledig. 
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24. Jok of steel u kind? Indien ja, omskryf volledig. 
 
 
 
25. Kla u kind dikwels van maagpyn/hoofpyn of enige ander pyne? Indien ja,  
      omskryf. 
 
 
 
26. Watter woord beskryf u kind vanaf geboorte die beste?  Merk met ŉ X 
 
      Maklik:  Maklike kinders is oor die algemeen gelukkig, met reëlmatige   
      biologiese ritmes en gereed om nuwe ervaringe te aanvaar. Hulle aanvaar  
      frustrasies sonder om  te veel te kla en pas maklik by nuwe roetine aan. 

 
      Moeilik:  Maklik geïrriteerd, onreëlmatige biologiese ritmes en reageer intens  
      op situasies wanneer gefrustreerd voel en toon woede-uitbarstings. 

 
      Stadig om aan die gang te kom:  Gematigde temperament, maar huiwerig in  
      nuwe situasies en kan aanvanklik matige reaksies op veranderinge toon. 
 
      Skaam en geïnhibeerd:  Besonder sensitief vir verandering en vir vreemde en  
       nuwe mense en situasies. 
 
 
E: AKADEMIESE PRESTASIE VAN U KIND: 

 
1.  Beskryf u kind se huidige akademiese vordering en prestasie.   

 
 
 

2.  Watter skool woon u kind tans by? 
 

3.  Is daar enige klagtes van die skool oor u kind? Indien wel, omskryf. 
 
 
 
 
 

4.  Watter skole het u kind vantevore bygewoon? 
 
 
5. Was daar enige noemenswaardige verandering aan die kind se skool- of      
    sportprestasie gedurende die afgelope jaar?  Indien wel, omskryf volledig. 
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6.  Gee u toestemming dat u kind se skoolonderwyser gekontak kan word?  
      
     Naam en kontaknommer van die betrokke persoon indien u antwoord JA is. 
 
 
F: ANDER INLIGTING RAKENDE U KIND: 

 
1.  Het die kind enige traumatiese ervaring byvoorbeeld dood, hospitalisasie,   
    seksuele misbruik of gesinsgeweld beleef?  Indien wel, omskryf volledig. 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.  Beskryf u kind in ŉ maksimum van twee sinne. 
 
 
 
 
 
3.  Het u kind take of spesifieke verantwoordelikhede om na te kom in die huis?  
     Indien wel,  verstrek besonderhede. 
 
 
 
4.  Het u kind se gedrag of persoonlikheid vir u dramaties verander? Indien wel  
     omskryf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Onderstreep wat van toepassing is op u kind:  
 
Raak maklik karsiek/ Raak maklik duiselig/ Geniet vinnige bewegings en 
spinbewegings/ Geniet dit om te klim en klouter / Is n kieskeurige eter/ Vermy 
fisiese aanraking/ Dring daarop aan dat sy/haar hande altyd skoon moet wees/ Kla 
oor etikette in klere of  sekere materiale/ Kla oor hare was, hare borsel, tande 
borsel, gesig was/ Verkies lang moue/ kort moue/Verkies kaalvoet/ skoene/ Huil 
maklik/ Raak dikwels geirriteerd/aggressief/ Verkies binnespel/ buitespel. Sukkel 
met die aanleer van nuwe take/ Kom afleibaar voor. 
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6.  Het u kind al terapie van enige aard ontvang?  
     Indien ja, verstrek besonderhede. 

 
 
 
 
 
 

    Gee u toestemming dat die persoon gekontak mag word? JA/NEE 
 

    Naam en kontaknommer van terapeut indien u antwoord JA is: 
 
 
G: U VERHOUDING MET U KIND: 
 
1.  Is daar enige faktore wat na u mening die binding tussen u en die kind negatief    
       beïnvloed het?  Indien JA, omskryf volledig. 
 
 
 
 
 
 
2.  Aard van die eerste kontak tussen u en u kind in die oggend. 
 
 
 
 
3.  Hoe dikwels soek u kind spesifiek u aandag? 
 
 
     Op watter wyse soek hy/sy hierdie aandag, bv. huil, aanrakings, ens? 
 
 
 
4.  Hoe lank kommunikeer u doelbewus en alleen met u kind, bv. voor slaaptyd,  
     tydens badtyd, ens? 

 
     per dag?                                                                             per week? 
 
 
5.  Watter tyd van die dag bied geleentheid tot doelbewuste kommunikasie met u     
     kind? (bv. etenstyd) 
 
     Word hierdie geleentheid benut? Omskryf. 
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6.  Hoe gereeld doen u en u kind alleen iets saam? 
 
     Gee voorbeelde van aktiwiteite. 
 
 
 
 
 
7.  Wanneer speel u met u kind? 
 
 
 
8.  Wat speel u en u kind? 
 
 
 
9.  Hoe bewys u liefde aan u kind? 
 
 
 
10. Waarvoor gee u erkenning aan u kind? 
 
 
 
11. Hoe gee u erkenning aan u kind? 
 
 
 
 
12. Wanneer kritiseer u hom/haar? 
 
 
 
 
 
13. Indien wel, omskryf volledig hoedat u u kind sal kritiseer. 
 
 
 
 
14. Hoe dikwels in u kontak met u kind voel u dat u as ouer misluk het? 
      
 
     Indien wel, verduidelik waarom en wanneer u so voel. 
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15. Watter metodes van straf gebruik u? 
 
 
 
 
      Wat is u motivering vir straf? 
 
 
 
16. Hoe reageer u wanneer u geïrriteerd en gefrustreerd is en die kind gaan voort  
      met onaanvaarbare gedrag? 
 
 
 
 
17. Hoe reageer u wanneer u kind hartseer en huilerig is? 
 
 
 
 
 
18. Oor watter ouerlike kwaliteite, bevoegdhede en sterktes beskik u as ouer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Wat beskou u as groei areas ten opsigte van u ouerskap?  
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H: VERHOUDING TUSSEN U KIND EN ANDER PERSONE: 
 
1.  Wat is die aard van kontak en verhouding wat u kind het met ander persone  
     binne u gesin? 
 

PERSOON HOE 
GEREELD 

AARD VAN KONTAK AARD VAN 
VERHOUDING 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
2.  Wat is die aard van kontak wat u kind het met persone buite die gesin? Familie  
     (grootouers, uitgebreide familie), onderwysers, vriende? 
 
Buite die gesin: 

PERSOON HOE 
GEREELD 

AARD VAN KONTAK AARD VAN 
VERHOUDING 
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3.  Hoe tree u kind teenoor ander kinders op? 
 
 
 
 
 
4.  Boelie u kind ander of word u kind geboelie? 
 
 
 
 
 
I: U KIND SE VERHOUDING MET DIE ANDER OUER: 
 
1.  Beskryf die verhouding tans tussen u kind en die ander ouer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 . Oor watter ouerlike kwaliteite, bevoegdhede en sterktes beskik die ander ouer? 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Wat beskou u as groei areas ten opsigte van die ander ouer se ouerskap? 
 
 
 
 
 
J: U VERHOUDING MET DIE ANDER OUER: 
 
1.  Is daar enige aspek wat u bekommerd maak oor die fisiese, emosionele of     
    psigiese veiligheid van u kind by/deur die ander ouer? 
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2.  Hoe dikwels verskil u en die ander ouer oor besluitneming rakende die    
     opvoeding van u kind? 
 
     Indien wel, omskryf. 
 
 
 
 
3.  Hoe dikwels verskil u en die ander ouer oor besluitneming rakende  
     gesagsuitoefening oor die kind? 

 
     Indien wel, omskryf. 
 
 
 
        
 
4 . Hoe dikwels verskil u en die ander ouer voor u kind?  
 
 
 
5.  Hoe reageer u kind daarop indien konflik tussen u en die ander ouer plaasvind? 
 
 
 
6.  Waaroor kommunikeer u rakende die kind? 
 
 
 
7.  Op watter wyse kommunikeer u en die ander ouer? (Epos, in persoon,  
     telefonies, ensovoorts) 
 
 
 
 
 
K: U EMOSIONELE WELSTAND 
 
1.  Uit wie bestaan u ondersteuningsnetwerk? 
 
 
 
2.Op watter wyses word u deur hulle ondersteun (emosioneel, instrumenteel,  
    finansieel,  ensovoorts) ? 
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3.Meld enige aspek wat as belangrik geag kan word in u funksionering (fisies,     
    psigies, sosiaal, medies, ensovoorts) wat u ouerskap mag beïnvloed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N: BESKRYF ELK VAN U ANDER KINDERS IN TWEE KORT SINNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O: ANDER 
 
1. Is daar enige ander inligting wat u onder my aandag wil bring? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HANDTEKENING: 
 
                                                       Baie dankie vir u samewerking. 
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BYLAAG 4: SINSVOLTOOIING 

 
Hierdie vraelys het geen regte of verkeerde antwoorde nie. Voltooi asseblief die volgende 
sinne  

1. By die skool 

2. Toe ek klein was  

3. Ek en mamma 

4. Ek is die gelukkigste wanneer  

5. My grootste wens  

6. Mense is 

7. By Pappa se huis  

8. Die slegste ding wat kan gebeur 

9. Ek voel skaam 

10. Ander mense dink dat ek  

11. Ek voel die slegste wanneer  

12. Pappa is baie keer  

13. My boetie/sussie  

14. Die ding wat my die meeste pla 

15. Dit is my skuld 

16. Pappa en mamma 

17. My maats sê dat ek  

18. Ek voel baie keer 

19. Ek en pappa  

20. Partykeer dink ek  

21. By Mamma se huis 

22. Mamma is baie keer   

23. Meeste mans  

24. Meeste vrouens 

25. Ek verlang na  

26. Wanneer ek gaan slaap  

27. Ek is bang 

28. Ons gesin  

29. Om te skei 
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BYLAAG 5: GEVOELSKAART MET VERSKILLENDE EMOSIES 
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BYLAAG 6: STORIEVERTELLING VAN „N VUURPYL 
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BYLAAG 7 : STORIEVERTELLING VAN „N HART MET HARTSNARE 
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BYLAAG 8: DIE HART VAN DIE KIND 
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BYLAAG 9a: REDDINGSTOU (SEUN) 
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BYLAAG 9b: REDDINGSTOU (DOGTER) 
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BYLAAG 10: WÊRELDKAART 
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