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Onderwerp: Voorkomen van hoge kosten voortvloeiend uit relatieconflict en relatiebreuk 
Uw referentie:    
Datum: 4 januari 2021   
 

Geachte heer / mevrouw, 

Het Corona-virus zorgt voor een toename van relatie- en gezinsproblemen. Goede relatietherapie 
heeft effect, voor de partners, en ook voor de lokale samenleving. Dit betekent – onder andere - 
lagere kosten voor zorg, onderwijs en sociaal domein. 

 
Op de eerste plaats is het fijn dat u deze informatie in handen hebt! We kunnen namelijk in uw 
woonplaats de aanzienlijke financiële schade van stuklopende relaties substantieel reduceren dankzij 
preventieve relatiecursussen en relatietherapie. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit een zuivere win-
win operatie is, met breed gedeeld geluk tot gevolg. Een goed bericht voor iedereen: voor de 
partners, de kinderen en de lokale overheid. 
Goede relaties brengen geluk. Slechte relaties doen pijn, veel pijn. Scheiden is de veel gekozen 
oplossing voor slecht lopende relaties. Maar er zijn alternatieven. Preventieve relatiecursussen en 
relatietherapie kunnen heel effectief zijn in het verbeteren van relaties. Door onderzoek is duidelijk 
geworden dat relatietherapie een aanzienlijk deel van deze pijn kan helen of kan  voorkomen.1 Onze 
relaties worden er beter en leuker door. Deskundige hulp kan wel tot de helft van de relatiebreuken 
helpen voorkomen.  
Goede relaties zijn van vitaal belang. Dat staat buiten kijf. Volgens prof.dr. Esther Kluwer, bijzonder 

hoogleraar Duurzame Relaties aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is “een slechte relatie is net zo 

ongezond als te weinig beweging”. Kluwer werkte onlangs mee aan een diepgravend onderzoek naar 

de bronnen van het geluk, van een gelukkige relatie.2 Wat blijkt? Het geluk in de liefde draait niet 

alleen om de eigenschappen van je partner, maar vooral om wat je samen hebt opgebouwd. De 

persoon die we uitkiezen is lang niet zo belangrijk als de relatie die we opbouwen. “De dynamiek die 

 
1 Bijvoorbeeld Henk Jan Conradi, Pieter Dingemanse, Arjen Noordhof, Catrin Finkenauer, Jan H. Kamphuis (2017) 
Effectiveness of the ‘Hold me Tight’ Relationship Enhancement Program in a Self‐referred and a Clinician‐referred Sample: 
An Emotionally Focused Couples Therapy‐Based Approach en Ann-Marie Lundblad, Kjell Hansson (2006) Couples therapy: 
effectiveness of treatment and long-term follow-up. 
2 Samantha Joel e.a. (2020) Machine learning uncovers the most robust self-report predictors of relationship quality across 
43 longitudinal couples studies. 
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je samen hebt – de gedeelde normen, grapjes en ervaringen – het is belangrijker dan de individuele 

eigenschappen van een persoon.” 

In Zweden heeft de overheid ruime aandacht voor de kwaliteit van relaties. Gezinsbegeleiding is hier 

onderdeel van het sociale zorgstelsel. Preventieve relatiecursussen en relatietherapie zijn er gratis. 

Op veel vlakken is Nederland ook doordrongen van de kwaliteit van leven. Dat blijkt uit de vele 

vormen van preventief beleid, gericht op stoppen met roken, meer bewegen, minder gesuikerd en 

vet eten. In dit rijtje ontbreekt evenwel nog aandacht voor de kwaliteit van relaties.  

Waarom accepteren we in ons land dat onze relaties vaak in een miserabele staat verkeren. Een 

eenvoudige check en wat kwaliteitsondersteuning zou veel ongeluk(ken) schelen. Stuk lopende of 

gelopen relaties leveren, naast pijn voor de directe betrokkenen, een sleepnet op aan 

maatschappelijke kosten. Dat sleepnet trekt door het gezin, en komt al gauw op het gemeentelijk 

bord terecht. Vervolgens trekt het spoor breder en dieper. Tegelijkertijd geldt, dat gelukkige mensen 

en gelukkige relaties hun kwaliteiten en draagkracht delen. Met anderen. Je zou kunnen zeggen, de 

kracht van relaties. Ook de samenleving deelt in dit geluk. 

Een paar jaar geleden is becijferd dat relatiebreuk de maatschappij op zijn minst 4 miljard euro per 

jaar kost.3 De oplopende conflicten die aan de relatiebreuk voorafgaan, overtreffen waarschijnlijk dit 

bedrag. Bovendien is dit is slechts een deel van de rechtstreeks gerelateerde financiële kosten. 

In deze studie is namelijk slechts een deel van de effecten van relatiebreuk in geld uitgedrukt. Voor 

een aanzienlijk deel worden kosten verbonden aan een echtscheiding betaald uit publieke middelen. 

Onderzoek van de VNG geeft aan dat gemeenten ongeveer 85% van de financiële kosten dragen.4  

De rekening komt voor een klein deel bij de partners in conflict terecht. Maar, aangezien 

relatieproblemen de draagkracht van de gezinsleden aantast, wordt al snel beroep gedaan op sociale 

voorzieningen. Uiteindelijk is het grootste deel van de financiële kosten voor de (lokale) samenleving. 

De gemeente, het rijk, en de belastingbetaler dragen de financiële rekening. De niet financiële 

schade komt vooral bij de kinderen terecht.  

De baten van preventieve relatiecursussen en relatietherapie worden, net als de kosten, breed 

gedeeld. Relatietherapie lijkt niet alleen voor het gezinsgeluk een groot verschil te kunnen maken, 

het genereert ook maatschappelijk rendement. Het verband tussen goede relaties en de economie 

is aangetoond in onderzoek.5 Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het aannemelijk dat 

relatietherapie voor de samenleving netto economische baten oplevert, en dat de samenleving de 

kosten van relatietherapie ruim terugverdient door de effecten ervan. De winst zit in het 

voorkomen van de hoge kosten die voortvloeien uit relatieconflict en relatiebreuk.  

Professionele relatieondersteuning is als beleidsinstrument interessant voor lokaal bestuur. 

Gemeentes zijn immers sinds 2015 direct verantwoordelijk voor een groot deel van de kosten, die 

 
3 EconoVision (2013) Socio-economic impact of divorce and family breakdown in the Netherlands. Indicative analysis of 
socio-economic consequences. 
4 VNG (2016) Maatschappelijke kosten en baten analyse van vechtscheidingen   
5 Voor kosten effectiviteit zie onder meer Crane 2012, Crane 2008, Caldwell 2007, Lundblad 2006 
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gerelateerd zijn aan het uiteenvallen van gezinnen. Uiteindelijk, is onze schatting, wordt mogelijk de 

helft van deze kosten door de gemeente gedragen. Als het lokale bestuur gaat investeren in 

relatietherapie, kan dit leiden tot een sterke daling van de WMO- en Jeugdwet-gerelateerde kosten.  

De aandacht van VNG voor relaties is een indicatie dat relatiekwaliteit effect heeft op de 

gemeentefinanciën.6 Het is zeer waarschijnlijk dat preventief beleid meer kosten-efficiënt is, dan te 

wachten tot de scheidingsschade een feit is.  

Preventieve relatiecursussen en relatietherapie hebben grote potentiële baten in zich. Nu gaat nog 

een groot deel van deze potentiële baten verloren, omdat een aanzienlijke deel van de doelgroep de 

weg naar de therapie niet kent of benut. De kosten van therapie vormen voor velen een grote 

drempel.  

Juist omdat een groot deel van de kosten publiek wordt gedragen, zou een financiële 

tegemoetkoming in de kosten, vanuit publieke zijde, wel eens zeer batig kunnen zijn. Partners en 

gezinsleden worden vitaler, zorgkosten lager, schoolresultaten beter, delinquent gedrag minder, 

buurten veiliger, en uitval op school en werk worden minder. De kosten verdienen zich vele malen 

terug.  

Het is zeer waarschijnlijk dat goed preventief beleid op lokaal niveau kosten-efficiënt is. 

Interveniëren voordat het misgaat. Dit instrument bestaat: preventieve relatiecursussen en 

relatietherapie. 

Ik zou u willen vragen om deze informatie onder de aandacht te brengen bij de juiste functionaris 

van de gemeenteraad van uw gemeente zodat de motie geagendeerd kan worden. In de bijlage vindt 

u een concept motie ten behoeve van ‘preventieve relatiecursussen en relatietherapie’ die u kunt 

gebruiken bij het agenderen van dit onderwerp. Het bestand is hier tevens integraal te downloaden 

van mijn website en kan naar eigen inzicht worden aangepast. 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Heijne 

Orthopedagoog-Generalist NVO & Systeemtherapeut NVRG 

Relatie- en Gezinstherapeut, EFT therapeut 

 

 

 

 

 

 
6 Verwijs naar eerder genoemde publicaties, aandacht voor het Programma Scheiden zonder Schade, en het 
scheidingscongres in 2019. 

https://www.jeroenheijne.nl/public_downloads/Motie%20EFT%202020%20(11-10-20).docx


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jeroen Heijne 

Zwarteweg 123 

1431 VL Aalsmeer 

 

 

(0297) 784939 

info@jeroenheijne.nl 

www.jeroenheijne.nl 

 

 

KVK: 68157207 

AGB: 94057426 

IBAN: NL30 RABO 0349 5677 27 

 

 

(Bijlage 1.) 

Motie preventieve relatiecursussen en relatietherapie 

De gemeenteraad van plaatsnaam, in vergadering bijeen op datum, 

Overwegende dat: 

• relatiebreuken ons land op zijn minst 4 miljard euro per jaar kosten (EconoVision rapport, 2013). 
Dit bedrag is exclusief kosten van oplopende conflicten die aan de relatiebreuk voorafgaan; 

• voor een aanzienlijk deel deze kosten betaald worden uit publieke middelen. Onderzoek van de 
VNG geeft aan dat gemeenten ongeveer 85% van de financiële kosten dragen; 

• aangezien relatieproblemen de draagkracht van de gezinsleden aantasten, al snel beroep gedaan 
wordt op sociale voorzieningen. De niet financiële schade komt vooral bij de kinderen terecht; 

• relatietherapie niet alleen voor het gezinsgeluk een groot verschil kan maken; het genereert ook 
maatschappelijk rendement. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is het aannemelijk, dat de 
samenleving de kosten van relatietherapie ruim terugverdient door de effecten ervan; 

• de winst zit in het voorkomen van de hoge kosten die voortvloeien uit relatieconflict en -breuk; 
• nu nog een groot deel van deze winst verloren gaat; immers een aanzienlijke deel van de 

doelgroep kent of benut de weg naar de therapie niet, of kan de kosten zich niet veroorloven: de 
kosten van therapie vormen voor velen een grote drempel; 

• juist omdat een groot deel van de gevolgkosten publiek wordt gedragen, een financiële 
tegemoetkoming in de cursus- en therapiekosten, vanuit publieke zijde, wel eens zeer batig kan 
zijn. De effecten zitten in: lagere zorgkosten, betere schoolresultaten, minder delinquent gedrag, 
veiliger buurten, lager uitval op school en werk, vitalere inwoners; 

• het zeer waarschijnlijk is, dat preventief beleid op gemeentelijk niveau kosten-efficiënt is. 

Spreekt uit dat: 

• wij als gemeente baat hebben bij solide gezinnen en gelukkige relaties, namelijk dat solide 
gezinnen een belangrijk onderdeel van ons gemeentelijk weefsel zijn; 

• wij ons verantwoordelijk weten, dat de groep van inwoners die sterk in hun schoenen staat, 
preventieve relatiehulp kan aanwenden als dat nodig is; 

• wij het belang inzien van adequaat preventief beleid; 
• het immers goed mogelijk is, dat preventief beleid meer kosten-efficiënt is, dan zorg en 

ondersteuning nadat de relatiebreuk of echtscheiding heeft plaatsgevonden; 
• wij beseffen dat wij hiermee in de toekomst én in het geluk en welzijn van onze gemeenschap 

investeren; 
• hiervoor zeer waarschijnlijk een lokale steunpakket wenselijk en noodzakelijk is; 
• wij het hiervan belang inzien, aangezien hiermee waarschijnlijk de gemeentelijke financiële kosten 

voor jeugd- en gezinshulp structureel verlaagd kunnen worden; 
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• wij bereid moeten zijn om de kosten en baten van gefaciliteerde toegang tot inzet van preventieve 
relatiecursussen en relatietherapie in kaart te brengen. 

Verzoekt het College: 

• zoals voorgenomen, in kaart te brengen, in hoeverre WMO- en Jeugdwet-gerelateerde kosten  in 
onze gemeente mogelijk gerelateerd zijn aan relatieproblematiek; 

• een inschatting te maken wat de omvang van deze kosten is, en hoe deze zich in de tijd ontwikkelt; 
• een inschatting te maken van de aard en omvang van de financiële en niet-financiële problematiek 

voor relatiepartners en gezinsleden als gevolg van relatieproblematiek en relatie beëindiging 
• wat voor steun wij zouden kunnen bieden om voor deze groep de toegang tot preventieve 

relatiecursussen en relatietherapie verder te ontsluiten; 
• voor de gemeenteraad in kaart te brengen welke financieringsmogelijkheden wij voor deze steun 

aanwenden; 
• parallel een route via VNG te bewandelen, en in gesprek te gaan met verzekeraars. 

 

 


