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Partnerrelaties ondersteunen is ook een zaak van de overheid
Persbericht naar aanleiding van de Rondetafel van 21 mei 2013 over de
ondersteuning van partnerrelaties
Minister Vandeurzen wil van de ondersteuning van de partnerrelaties een expliciet
thema maken in het gezinsbeleid. Hij geeft daarmee gehoor aan een vraag uit de brede
samenleving.
Hij sluit zich aan bij bevindingen uit onderzoek dat zegt dat mannen en vrouwen
gelukkiger zijn in een goede relatie en dat kinderen in een positief gezinsklimaat een
sterke basis vinden voor hun welbevinden en ontwikkeling.
In opvolging van een onderzoek uitgevoerd door het HIG hebben vandaag een vijftigtal
actoren uit het sociaal-cultureel werk, het vrijwilligerswerk en de hulpverlening pistes
besproken die de drempel naar ondersteuning van partnerrelaties kunnen verlagen.
Minister Vandeurzen wil werk maken van de voorstellen die deze rondetafel naar voren
schuift:
1. Een brede campagne voeren over het belang van goede partnerrelaties.
De aanwezigen formuleren de noodzaak om een algemene campagne te voeren die het
maatschappelijke belang van relaties duidelijk maakt. Een brede campagne kan het
taboe om relatieproblemen te bespreken, doorbreken. Het beeld van de campagne
moet aanzetten tot reflecteren over je relatie en kan een tegenwicht bieden tegen het
beeld dat in de media over relaties naar voor komt. Investeren in relaties is de moeite
waard, dat zien de deelnemers als voornaamste boodschap.
Zoals de Fit in je hoofd-campagne 10 stappen hanteert om de geestelijke gezondheid te
verbeteren, kunnen ook partnerrelaties op een positieve manier worden benaderd. Dat
kan met een videoboodschap met getuigenissen over partnerrelaties, een poster met
een boodschap over investeren in je partnerrelatie of flyers met relatietips.
2. Het aanbod beter bekend maken
De mediacampagne moet de weg wijzen naar een website die het diverse aanbod beter
toegankelijk maakt. In Vlaanderen tellen we tientallen organisaties die relatiecursussen
of lezingen aanbieden en nog veel meer relatiebegeleiders en -therapeuten. Deze
website kan de drempel naar hun aanbod verlagen. Niet alleen door de weg te wijzen
maar ook door al een eerste aanzet te geven over wat een goede relatie kan betekenen
en hoe je er werk kan van maken.

3. Meer inzetten op vormingen en cursussen over partnerrelaties.
Minister Vandeurzen zal met de ministers bevoegd voor cultuur en voor
volwassenenvorming overleggen om de ondersteuning van de partnerrelatie als een
prioritair thema voor het sociaal-cultureel werk naar voor te schuiven.
De deelnemers pleiten ervoor om meer bruggen te slaan tussen de wereld van welzijn
en cultuur. Een aantal bibliotheken maakt al expliciet ruimte voor boeken over
partnerrelaties en lezingen van auteurs.
4. Actie ondernemen om relatiebegeleiding of –therapie (financieel)
aantrekkelijker te maken.
Sensibiliseren en de weg wijzen vraagt ook een voldoende en betaalbaar aanbod voor
verdere relatiebegeleiding.
De minister heeft nu al een akkoord met een aantal mutualiteiten om te voorzien in
een tegemoetkoming voor consulten bij een psycholoog. Naar analogie hiermee zou er
een regeling kunnen komen om de financiële drempel naar relatietherapie te verlagen.

Meer weten?
Contact: www.hig.be – kenniscentrum.gezin@hig.be – 02/240 68 40
Adres: Huart Hamoirlaan 136 – 1030 Schaarbeek
Het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen maakt deel uit van de
onderzoeksgroep Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool-Universiteit Brussel.
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