
 

 
 

 

 

 

 

 

Gelukkig Gescheiden - 

Het Werkboek 
 

 

 

 

“Wat er is gebeurt, 

kun je niet veranderen, 

wél wat het met je doet!” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

In dit e-book 

• Een rotgevoel na je scheiding: heel gewoon 

• Loskomen: een kunst! 

• Vijf stappen naar de oplossing: 

1. Wil je het anders? 

2. Wat is er gebeurd? 

3. Wat raakt je het meest? 

4. De angel 

5. Actie 

• En wat als het niet lukt? 

• Wie is Leontien? 

 

 

 



 

 
 

 

 

Een rotgevoel na je scheiding: heel gewoon 

Het is niet meer dan normaal (en -tijdelijk- nodig ook) om rouw te ervaren 

tijdens en na je scheiding. Dat hoort erbij. Je bent bezig een periode in je leven 

af te sluiten, die belangrijk voor je is geweest. En waarin je je waarschijnlijk 

tekort gedaan hebt gevoeld. 

Maar soms gebeurt het dat je je rot blíjft voelen. Verdrietig. Boos. Je voelt je 

onbegrepen en alleen. 

Dit is een plaatje van de rouwcurve van Kubler-Ross. Het laat zien welke fases 

je allemaal kunt doorlopen tijdens een scheiding. 

Grote kans dat je een heel aantal gevoelens uit de rouwcurve herkent… woede, 

verdriet, je leeg en in de put voelen. 

Na de put zou het weer meer de goede kant op moeten gaan. Alleen die 

opwaartse lijn, díe krijg je niet te pakken. Of heel even en dan val je weer terug. 

Je bent meer aan het overleven dan aan het leven. 

Je wilt het wel anders, maar het op de een of andere manier lukt het niet om je 

leven weer op te pakken. Dan is dit e-book voor jou.  

Maar ook als je sneller door de fases van rouw wilt gaan, zonder stappen over 

te slaan. Zodat straks de angel uit je probleem is en jij oprecht Gelukkig 

Gescheiden bent. 

In dit werkboek neem ik je stap voor stap mee, zodat je direct meer ruimte gaat 

ervaren. 



 

 
 

 

 

De oplossing ligt binnen bereik 

 

Onbewust zoeken we de oplossing van het probleem buiten onszelf. 

 

Zo wilde ik bijvoorbeeld tijdens onze hele relatie mijn ex veranderen. 

En ook na de scheiding was er nog van alles wat ik wilde wat hij 

anders zou doen of zeggen.  

Maar mensen veranderen niet omdat ík dat wil.  

Ik kan wel zélf degene zijn die iets veranderd. Door mijn probleem, 

mijn rotgevoel, zelf op te lossen. 

 

Dat is een stuk eenvoudiger en daarmee verandert, gek genoeg, de 

wereld om mij heen. Ik voel me vrij en tegelijkertijd weer verbonden 

met anderen. Win-win. 

 

Het is mogelijk om je probleem op te lossen, zodat jij: 

▪ Je gehoord voelt 

▪ Begrepen wordt 

▪ Je vrij voelt en verder kunt met je leven 

▪ Je gelukkig voelt los van wat je ex doet of zegt 

▪ Weer alle energie van de wereld hebt om de dingen te doen 

die echt de moeite voor jou zijn. (Wat zou je allemaal doen 

dan?) 

 

Als jij dat ook wilt, lees dan verder vanuit de gedachte: “Wat zou ik 

graag willen? Wat zou ik hier kunnen leren?” 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Oplossen: de kunst 

Wanneer je je rot voelt, machteloos, eenzaam of alleen, dan ervaren 

we dat als een probleem dat opgelost moet worden.  

 

Mensen om je heen zien dat ook en willen je graag helpen. Je krijgt 

adviezen en tips. Maar helpt het? Is het de oplossing? Ben je 

tevreden? Veelal is het -hoe goed bedoeld ook- een schot hagel waar 

je niet veel aan hebt.  

 

Wanneer je in staat bent bij jezelf de angel uit het conflict te halen, 

dan is er ruimte om het echt en naar tevredenheid op te lossen. Dat 

is transformatie. 

Het gevoel dat je kent als “het kwartje dat valt”. Ineens begrijp je het. 

Je voelt je weer vrij en gek genoeg ook weer verbonden met de 

ander. De last is er niet meer. Je bent niet meer afhankelijk van de 

ander of de situatie. Je kunt weer verder. Het probleem is echt 

opgelost. 



 

 
 

 

 

 

Van wie is jouw gevoel?  

Gekke vraag misschien, maar ik denk dat je begrijpt dat jouw gevoel 

inderdaad van jou zelf is.  

 

Je hebt duizenden gedachten per dag. Je bent je slechts bewust van 

een klein percentage.  

 

Je kunt het vergelijken met een ijsberg. Het grootste gedeelte van de 

ijsberg bevindt zich onder water. Je ziet het niet, maar het is er wel.  

 

Zo is het ook met onze gedachten. De meeste gedachten zijn 

onbewust. Bewust of onbewust: jouw gedachten bepalen jouw 

gevoel.  

 



 

 
 

  

 

 

Wie is verantwoordelijk voor jouw gevoel?  

In een scheiding weet je zeker dat jij je rot voelt door wat er is 

gebeurd, of door wat de ander heeft gezegd of gedaan.  

 

Is de ander ook verantwoordelijk voor jouw gevoel?  

 

Wanneer je beseft dat jouw gedachten echt alleen van jou zijn, dan 

weet je ook dat jouw gevoel, jouw probleem, alleen van jou is, 

helaas. Dat is misschien het slechte nieuws.  

 

Het goede nieuws is dat jij jouw probleem kunt oplossen op een 

manier waarmee jij tevreden bent. En daar heb je de ander niet voor 

nodig.  

 

Dat vraagt wel iets van je.  

 

Want zeg nou zelf, is het niet lekkerder om de ander de schuld te 

geven? Maar lost het iets op? Gaat je rotgevoel, je onmacht daarmee 

weg?  

 

“Mijn gedachten, mijn meningen, 

bewust of onbewust, 

bepalen mijn gevoel.” 



 

 
 

 

 

De ‘angel’ verwijderen  

 

Ben je bereid om naar jezelf te kijken? Om te onderzoeken waardoor 

je onbewust het probleem in stand houdt? Dan kun je de 'angel' uit 

het conflict te halen.  

 

Dat vervult, geeft je een goed gevoel.  

 

Dat werkt allereerst voor jezelf en daardoor ook voor anderen.  

 

Het begint allemaal bij jezelf. En dat is wel zo prettig, want dan kun je 

er ook echt iets mee.  

 

Klaar voor de start?  

 

Als je denkt aan je scheiding, wat ervaar jij dan op dit moment als een 

probleem? Waar heb jij last van? Wat zit er in de weg? Neem de tijd, 

wees eerlijk.  

Schrijf het op:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 

VIJF STAPPEN NAAR DE OPLOSSING  

 

Stap 1. Wil jij het anders?  

 

Gelukkig zijn willen we allemaal. Een rotgevoel over je scheiding 

doorkruist het geluk.  

Commitment, de wil en de bereidheid om het op te lossen, is de basis 

voor succes. De sleutel naar een echte oplossing. Vandaar deze 

vraag: Wil jij het anders?  

 

□  JA, ik wil het anders!  

Ik wil van mijn probleem af.  

Ik wil een oplossing waar ik tevreden mee ben.  



 

 
 

 

 

 

Stap 2. Wat is er gebeurd?  

 

Wanneer je je machteloos voelt, iets als een conflict ervaart, dan 

loop je vast in je eigen gedachtepatroon.  

 

Om dat te ontrafelen kijken we eerst naar wat er is gebeurd en 

daarna naar wat jou heeft geraakt.  

 

Kies een situatie in de scheiding die jou erg raakt. Leef je helemaal in.  

 

Benoem de feiten aan de hand van de volgende vragen.  

Wat is er gebeurd?  

Wat is er (letterlijk) gezegd?  

Wanneer gebeurde het?  

Wie was er bij betrokken?  

Waar vond het plaats?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 

 

 

Stap 3. Wat raakt je het meest?  

 

Beschrijf al je gevoelens over die situatie.  

Jouw boosheid, onmacht, verdriet, frustratie, gevoelens van alleen-

zijn, alles wat voor jou belangrijk is. Neem jezelf daarin serieus.  

 
 
 
 
 
 

 

Wat vind je dan van de ander?  

Als je eens heel eerlijk bent, ook al heb je begrip? Het is niet erg om 

boos te zijn, het gaat er niet om die ander zwart te maken, maar om 

jezelf hierin te erkennen. Liefst zo ongezouten mogelijk:  

 
 
 
 
 
 

 

En wat vind je van jezelf?  

Wanneer jij niet begrepen wordt en het niet duidelijk kan maken? 

Wanneer jij niet bij machte bent om het op te lossen? Wanneer jij 

het idee hebt dat je tekort geschoten bent of hebt gefaald? 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

Stap 4. De angel  

 

Om bij de angel te komen, ga je de feiten te onderscheiden van de 

betekenis die je er aan hebt gegeven.  

 

De angel ontdek je via deze cirkels. In de linker cirkel beschrijf je 

alleen de feiten. In de rechter cirkel de betekenis die je er aan hebt 

gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De angel is het oordeel dat je over jezelf hebt geveld, geheel 

onbewust.  

Je denkt dat er iets mis is met jou. Alsof je niet goed genoeg bent. Of 

niet belangrijk bent.  

Iedereen heeft een of meerdere angels. Pijnpunten. En aangezien 

iedereen van nature pijnvermijdend is, ga je dit het liefst uit de weg. 

Maar het uit de weg gaan van de pijn, maakt de scheiding 

problematisch. Niet de scheiding zelf. Of het gedrag van je ex. 

 

                 De Feiten 

 

    De Interpretatie 

De Angel 



 

 
 

 

 

 

Van welke kant bekeken?  

Wanneer je naar een kopje kijkt, kun je maar één kant van het 

kopje tegelijkertijd zien. Is het een kopje met of zonder oor? Het is 

maar van welke kant je er naar kijkt.  

 

 

Zie jij jezelf alsof je niet goed genoeg bent, dan is dat op dat moment 

ook echt waar. Je voelt het zo.  

Maar is het ook echt waar? Heeft de ander dat gezegd? En ook al is 

het gezegd, is het dan waar? Of is het een mening?  

Zie je de ander als de veroorzaker van jouw gevoel, dan is de ander 

ook “niet goed”. Is dat waar? Of is dat ook een mening?  

Zou het kunnen dat de ander ook maar één kant ziet?  

Wat er is gebeurd kun je niet veranderen, dat begrijpen we 

allemaal. We zijn niet gek. Het is jouw oordeel over de gebeurtenis, 

wat jouw gevoel heeft bepaald en nog steeds bepaalt. Dat gevoel 

kun je veranderen, door er anders naar te kijken. Het lijkt alsof je 

geen keuze hebt, dat je er maar mee moet leven. Alsof je moet 

wachten tot de tijd de wonden heelt.  

Je hebt wel een keuze, je hoeft niet te wachten. En dat is wel zo 

prettig!  



 

 
 

 

 

 

 

Mijn verhaal – eerlijk in de spiegel kijken 

 

’Mijn ex had in mijn ogen zelden aandacht voor mij. Hij was met van                                                   

alles en iedereen druk, behalve met mij. Ik ervoer geen echt contact.  

Hij was bijvoorbeeld een heel 
extravert type, dat graag 
gezelligheid en drukte op zocht. 
Niks mis mee. Maar ik ben veel 
meer introvert, hou van de rust en 
één op één gesprekken en kreeg de 
indruk dat dat minder was. 
Ongezellig. Raar.  

 
Daarom paste ik me aan, ging toch 
mee naar al die afspraken met 
vrienden. En dat waren er nogal 
wat. Dat deed ik zèlf, toch meegaan. 
Ik dacht dat dat ‘sociaal’ was. Maar 
ondertussen werd ik bozer en 
bozer. Op hem. Op mezelf. Onze 
relatie raakte me in mijn angel: ‘ik 
ben niet belangrijk.’ 
 

    

  

Dit is maar één voorbeeldje van hoe het ging. In alles wat hij deed of 

zei, zag ik de bevestiging dat ik er niet echt toe deed voor hem. Als ik 

terugkijk, herken ik dat ook in eerdere relaties.  

Ik vond dat hij míj veroordeelde. Maar als ik eerlijk ben, veroordeelde 

ik hem zeker net zoveel. Ik wilde dat híj zou veranderen. Tot ik 

besefte dat dat niet kon.  



 

 
 

  

 

 

Wij hebben uiteindelijk besloten om niet samen door te gaan. Dat 

was heftig. Na de scheiding waren de boosheid, alle rotgevoelens 

over onze relatie, al die dingen die waren gezegd en gebeurt die me 

hadden geraakt, die waren niet zomaar verdwenen. Daarvoor had ik 

echt nog werk te doen. 

Zelf heeft Transformatieve Coaching, de methode die ik in dit 

werkboek beschrijf, me bevrijd van boosheid en alle negatieve 

gevoelens rondom mijn ex en onze scheiding. Ik ben verrast door de 

last die van mijn schouders is gevallen. Ik voel me een ander mens. 

En dat gun ik jou ook. Laat jij je ook verrassen? 



 

 
 

 

 

 

Stap 5. Actie!  

Aan de gebeurtenis zelf kun je niets veranderen, wel aan de 

betekenis die je eraan geeft.  

 

Wanneer jij begrijpt dat jouw gedachten allemaal van jezelf zijn, dan 

kun je daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Niemand anders 

is verantwoordelijk voor jouw geluk.  

Het is dan niet zo moeilijk om sorry te zeggen voor je eigen gevoel, 

voor jouw oordeel over de ander en over je eigen gedrag.  

Je doet dit voor jezelf.  

Dat is iets heel anders dan zeggen dat je goed vindt wat er is 

gebeurd. Dat is niet waar dit over gaat.  

Je stopt ermee om de ander nog langer te veroordelen voor wat jij 

fout vindt.  

Door je excuus aan te bieden voor je eigen aandeel, jouw gedachten, 

jouw gevoel en jouw gedrag, voel je je weer vrij.  

Je doorbreekt de vicieuze cirkel waar je onbewust in terecht bent 

gekomen. De machteloosheid is verdwenen. Je zit weer aan het stuur 

van je eigen leven. De wond is echt genezen. En dat maakt een 

wereld van verschil voor jezelf en voor anderen.  

 

 

“Dat je voor je geluk  

niet afhankelijk bent van een ander,  

is onbetaalbaar.” 



 

 
 

 

 

 

Sorry ex!  

Als ik eerlijk ben, had ik al langer twijfels over onze relatie. Ik voelde 

me niet gezien en gehoord. Ik had het idee dat je me wilde 

veranderen en niet echt geïnteresseerd was in wie ik in wezen ben. 

Dat ik niet belangrijk was. Dat heb ik jou kwalijk genomen. Hoewel jij 

dat nooit hebt gezegd. Die gedachte over mezelf had ik al vóórdat wij 

onze relatie begonnen. 

Het maakte dat ik vaak boos was en jij je niet gerespecteerd door mij 

voelde.  

Nu begrijp ik dat helemaal. Ik wil je graag sorry zeggen voor al die 

keren dat ik jóu wilde veranderen. Voor mijn boosheid. Dat ik je niet 

genoeg respecteerde voor wie jíj was. 

Ik vergeef je dat jij tijdens onze relatie een relatie met een andere 

vrouw begon. Ik keur dat niet goed, maar vanuit hoe jij onze relatie 

hebt ervaren, begrijp ik dat wel. 



 

 
 

 

 

 

LUKT HET NIET?  

Dan is er niets aan de hand. Dan is het gewoon nog niet helemaal 

helder. Dat is niet erg.  

Wanneer je iets wilt zijn er mogelijkheden, elke keer opnieuw. Je 

staat er niet alleen voor.  

Bij Helder Mediation & Coaching zijn we je graag van dienst om jou 

daarbij te ondersteunen, zodat jij jouw doel bereikt. En je weer vrij 

voelt.  

Mijn missie is om vrouwen te bevrijden van de ballast van hun 

scheiding. Zodat ze weer echt gaan leven en hun tijd en energie 

kunnen besteden aan zichzelf, hun kinderen en de wereld.  



 

 
 

 

 

 

 Wie is Leontien 

Ik ben Leontien, mediator, 
coach, moeder, partner, zus, 
dochter, vriendin, psycholoog-in-
opleiding, … 
 
Ik vond het besluit om te 
scheiden (2017) nogal heftig. En 
wie niet. Mijn wereld schudde 
nog net niet letterlijk onder mijn 
voeten. Ik zal je de details 
besparen. 

 
 

Ondanks dat, heb ik mijn scheiding vooral ervaren als een grote bron 

van inspiratie om te groeien. Om te leren los te laten. Om mezelf 

beter te leren kennen. En mijn leven daarna kloppender vorm te 

geven. Zowel qua werk, wonen, als in de liefde. Dat lukte me omdat 

ik vòòr mijn scheiding al van alles had gedaan op gebied van 

persoonlijke ontwikkeling, mijn grote passie. Ik wist hoe ik mezelf in 

de heftige tijd van scheiden het beste kon begeleiden. 

Daarna wist ik: ik wil vrouwen begeleiden die dit ook willen. Die 

krachtiger en gelukkiger uit hun scheiding willen komen dan ze erin 

gingen. Ik volgde de opleiding tot (MfN-erkend) mediator en 

familiemediator. Want onder de juiste begeleiding, kan een scheiding 

(naar omstandigheden) prima verlopen. 

 

In 2019 deed ik ook de opleiding tot Transformatief Life Coach bij 

Instituut Wel-com. Hiermee kon ik alle shit rondom mijn scheiding 

definitief achter me laten. Ik voel me sindsdien veel beter over 

mezelf én over mijn ex. Ik ben intens gelukkig met mijn (gescheiden) 

leven. 

 



 

 
 

 

 

 
Klant Karin (moeder van een dochter van 3) zegt: 

 
‘Dat ik mijn scheiding écht af kon sluiten en ik een opgeruimd 

gevoel zou hebben, had ik nooit gedacht. Maar daar heeft Leontien 

me wel gebracht! 

 

Ze heeft op een hele prettige manier de kern van mijn scheiding 

geraakt. Ik zie nu scherp wat er niet werkte en waarom niet en dat ik 

daar echt aandeel in heb. Maar niet met een wijzende vinger, maar 

gewoon om wie ik ben en waar ik voor sta. 

Heel krachtig om dit te ervaren. Het geeft zoveel rust en 

duidelijkheid voor de toekomst. 

 
 
 
Klant Simone (moeder van een zoon van 12) zegt: 
 
‘Uit boeken wist ik al een heleboel van wat mij zou kunnen helpen 

bij het omgaan met mijn scheiding en mijn boosheid. Ook mijn werk 

als yogadocent hielp. 

Maar toch, face to face met een coach in gesprek gaan, werkt zoveel 

krachtiger! 

Nu heb ik écht stappen kunnen zetten en voel ik me bevrijd. Ik stap 

nu ontspannen bij mijn ex over de drempel. Ik ben niet meer bezig 

met al die dingen die in mijn ogen oneerlijk zijn verlopen tussen 

ons. Het is klaar. En dat geeft een heleboel ruimte voor fijnere 

dingen.’ 

 
 


