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‘Je kunt het kind wel bij zijn ouders weghalen, maar je kunt de ouders nooit
uit het kind halen’

Quote van een begeleider uit de jeugdzorg,
Uit het boek ‘Door het oog van Familie’
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Summary
In this research the loyalty of adolescents in family houses to their parents takes a central part. This
research is a component of a bigger research of the “lectoraat Jeugd & Gezin”, which is studying the
early dropouts of adolescents in family houses.
Practical experience shows that the objective of a long-term stay when it comes to adolescents in
family houses; offering of continuity and placement for the long term (until adulthood), often fails.
When there’s discontinuity in care and instability of the caregiver, there might be the possibility of
aggravation of the already existing problems of adolescents in family houses. Every extra removal out
of a family house leads to an expansion of internalizing and externalizing problem behavior.
In June 2013 the “Nederlands Jeugdinstituut” researched the reasons for relocations of children in
family homes. This showed that parents are an important factor in the success or failure of a
placement of these children. If parents disagree with the placement, the child may end up in a
conflict of loyalty. Parents give the child, as it were, no permission to attach themselves to the family
home parents.
In my research I focused on the loyalty of adolescents in family houses, in particular in the
interactional skills family home parents use, in a constructive way, to deal with it. To find out what’s
utilizable, in the procession of loyalty in family houses.
By doing literature study and video analyses of six family houses, I came to the following findings.
During the upbringing, the interaction with the child is an important matter. Especially taking care for
a equable attachment relationship, demands interactional skills. Literature study shows, that positive
bounding with family home parents, can be helpful with the child’s bounding to his biological
parents. Family home parents should behave as role models in order to be an example for the child.
During the video analysis I focused primarily on the interactional skills who edit connection with
adolescents tot their parents. The following four interactional skills are becoming discernible in the
videos:
The family home parent shows interest in the family of origin of the adolescent;
- The family home parent speaks about brothers and sisters of origin of the adolescent;
- The family home parent supports the relationship between the adolescent and his family of
origin.
- The family home parent explains his thought about the family of origin of the adolescent.
In all six family houses you could observe these interactional skills, some more than others.
Each family home parent integrate these skills in their own way. The essence of handling with these
skills is summarized in the mentioned points above. Loyalty is the overarching term in mine findings
In this research report you can read what the connection is between these practices and the
theoretical part.
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hoofdstuk 1 Inleiding en verantwoording
1.1 Aanleiding
De nieuwe jeugdwet uit 2014 schrijft voor dat jeugdigen (12-18 jaar) die voor kortere of langere tijd
niet thuis kunnen opgroeien in principe moeten worden opgevangen in een gezinsverband. Voor
jeugdigen die intensievere zorg nodig hebben zijn er gezinshuizen. Een gezinshuis biedt structuur,
veiligheid, begeleiding en een zo normaal mogelijk gezinsleven, aangestuurd door gezinshuisouders.
Het beoogde doel van een gezinshuis is om de jongere continuïteit te bieden en een plaatsing voor
de lange termijn (tot volwassenheid) te bewerkstelligen. Uit de praktijk blijkt echter dat, juist bij
pubers, de doelstelling van een langdurig verblijf regelmatig niet wordt behaald. Onderzoek wijst uit
dat 65% van de gezinshuisouders wel eens een uitplaatsing heeft meegemaakt (Gardeniers & De
Vries, 2012). De gemiddelde verblijfsduur in een gezinshuis is momenteel 2.7 jaar. Een percentage
van 32.5 van de kinderen verblijft korter dan een jaar in een gezinshuis, 20.6% verblijft twee jaar en
14.4% heeft een verblijfsduur van drie jaar (Meuwissen, 2011). Dit geeft aan dat de doelstelling met
betrekking tot het bieden van een stabiele en continue plek om op te groeien momenteel niet
bereikt wordt.

1.2 Inleiding
Wanneer er sprake is van discontinuïteit in de zorg en instabiliteit van de opvoeder, kan dit leiden tot
een verergering van de aanwezige problematiek van deze kinderen. Iedere extra uitplaatsing zorgt
voor een toename van zowel het internaliserende als externaliserende probleemgedrag en dalende
schoolresultaten (Harden, 2004; Hussey & Guo).
Continuïteit en stabiliteit is voor kinderen van groot belang. Dit wordt zelfs in het bijzonder genoemd
in het kinderrechtenverdrag van Unicef (Unicef, 2012). Het wordt gezien als een voorwaarde voor
een gezonde ontwikkeling van het kind. Hierbij gaat het zowel om stabiliteit in omgeving (geen
verplaatsingen) als stabiliteit in verzorgers (vaste opvoeders). De combinatie speelt hierbij een
fundamentele rol in het gevoel van continuïteit en bescherming die het kind ervaart. Een consistente
volwassen verzorger is een cruciale protectieve factor voor de ontwikkeling van een kind (Waddel,
Macmillan, & Pietrantonio 2004).
Het Nederlands jeugdinstituut deed in juni 2013 onderzoek naar de redenen van uithuisplaatsing van
kinderen uit gezinshuizen. Hier kwam uit naar voren dat ‘biologische ouders’ een belangrijke factor
spelen in het al dan niet slagen van een plaatsing.
‘De zekerheid van de plaatsing van het kind en de mate waarin de ouders kunnen instemmen met de
plaatsing, speelt een belangrijke rol in de continuïteit en stabiliteit van de plaatsing’ (De Baat &
Bartelink, 2011). Ouders hebben vooral indirect invloed op de stabiliteit van de plaatsing. Als ouders
niet instemmen met de plaatsing, kan het kind in een loyaliteitsconflict belanden. Ouders geven het
kind dan als het ware geen toestemming om zich te hechten aan de gezinshuisouders. De mate van
loyaliteitsproblematiek is een voorspellende factor bij het uitplaatsen van het kind (Christiansen et
al., 2010), waarbij de verwachting is dat hoe groter het loyaliteitsconflict, hoe minder stabiel de
plaatsing is (Van der Steege, 2012).
Onder leiding van lector Martine Noordegraaf is het lectoraat Jeugd en Gezin op 1 september 2012
begonnen met een praktijkgericht onderzoek naar professioneel ouderschap in alledaagse
leefsituaties in gezinshuizen. In het eerste jaar hebben zij gekeken naar de handelingsverlegenheid
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van gezinshuisouders. In het tweede jaar wordt er onderzoek gedaan naar ‘goede praktijken’ binnen
de gezinshuizen. Het doel van het lectoraat is om te ontdekken waarom het bij sommige
gezinshuizen wel goed gaat en bij andere gezinshuizen niet (lectoraat Jeugd & Gezin, 2012). Het
probleem speelt zich af op uitvoerend niveau, omdat in de praktijk blijkt dat de plaatsing van
jongeren in een gezinshuis regelmatig mislukt.
Binnen dit praktijkgerichte onderzoek naar professioneel ouderschap wil ik mij specifiek gaan richten
op het gezin van herkomst van jongeren in gezinshuizen. Ik zou graag willen onderzoeken welke
aandacht en ruimte loyaliteit krijgt binnen gezinshuizen en hoe deze loyaliteit zichtbaar wordt.

1.3 Probleemstelling
Jongeren in gezinshuizen vertrekken vaak vroegtijdig en ongepland. Dit geeft aan dat de doelstelling
met betrekking tot het bieden van een stabiele en continue plek om op te groeien momenteel niet
bereikt wordt.
We weten nog niet precies wat de goede interacties kunnen zijn wat betreft de puber en
gezinshuisouder met betrekking tot (existentiële) loyaliteit.

1.4 Vraagstelling
De volgende onderzoeksvraag heb ik geformuleerd, naar aanleiding van de probleemstelling;
‘Welke interactionele vaardigheden hebben gezinshuisouders nodig om aansluiting te bewerken
bij jongeren uit gezinshuizen, als het gaat om hun ouders?’
De hoofd onderzoeksvraag vanuit het lectoraat is de volgende:
‘’Hoe handelen gezinshuisouders in interactie met jongeren met ernstige gedragsproblemen, in
alledaagse leefsituaties van een gezinshuis, op een dergelijke wijze dat er herstel in ontwikkeling en
toekomstgerichtheid ontstaat?’’ (Lectoraat Jeugd & Gezin, 2012, bijlage 1 p. 9).
Ik wil mij voornamelijk gaan richten op hoe gezinshuisouders omgaan met loyaliteit van jongeren aan
hun ouders. Ik ben benieuwd welke vaardigheden gezinshuisouders gebruiken om hier op een
constructieve manier mee om te gaan.
Interactionele vaardigheden : Dit zijn vaardigheden die ervoor zorgen dat ouders in staat zijn om ‘de
juiste ingangen te vinden voor het verkrijgen en onderhouden van wenselijke materiële en sociale
voorzieningen, het hanteren en structuren van het klimaat, grenzen, regels, verhoudingen, enzovoort ’
(Sproet e.a., 2003, p.196).
Gezinshuisouders: Ouders die samen aan het hoofd van een gezinshuis staan.
Ouders: Hiermee worden de ouders van de jongeren in gezinshuizen bedoeld.
Jongeren: Hieronder versta ik tijdens dit onderzoek kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.
Omwille van de leesbaarheid wissel ik jongere, puber en adolescent met elkaar af.
Naar aanleiding van mijn hoofdvraag heb ik de volgende deelvragen geformuleerd:
Deelvragen:
1. Wat is er bekend over het opvoeden van jongeren in gezinshuizen in de literatuur?
2. Wat verstaan we onder interactionele vaardigheden wat betreft de opvoeding van
jongeren?
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3. Wat is er in de literatuur bekend over (existentiële) loyaliteit van jongeren in
gezinshuizen? En welke richtlijnen zijn er bekend vanuit de literatuur over de hantering
van existentiële loyaliteit binnen gezinshuizen?
4. Welke interactionele vaardigheden omtrent ouders zien we in de observatie tijdens de
maaltijdconversaties en hoe kunnen die geïnterpreteerd worden vanuit contextueel en
opvoedkundig perspectief?
Maaltijdconversaties: Maaltijdconversaties: Er wordt drie weken lang van 16.00 tot en met 19.00 uur
in zes gezinshuizen gefilmd. De conversaties die binnen dit tijdsbestek vallen, versta ik onder
maaltijdconversaties.
Loyaliteit: ‘Preferentiële trouw aan mensen met wie men een relatie heeft en die op voorrang
gerechtigde aanspraak hebben bij het aangaan van een band’ (Nagy & Krasner, 2013, p. 48).

1.5 Methoden van onderzoek
Voor het onderzoek van het lectoraat Jeugd en Gezin worden videobeelden gebruikt die gemaakt zijn
in zes verschillende gezinshuizen. Deze gezinshuizen zijn aangesloten bij JOOZT LSG Rentray of
gezinshuis.com. Op basis van ‘goede praktijken’ zijn deze gezinshuizen aangedragen door de
betreffende organisaties. Drie achtereenvolgende weken zij er van 16.00 tot 19.00 uur videoopnames gemaakt in zes gezinshuizen. Dit tijdstip is gekozen, omdat de ervaring leert, dat tijdens de
maaltijd de meeste conversaties plaatsvinden. In deze drie weken zetten de gezinnen de camera
zelfstandig aan en staat de camera op een, voor zover mogelijk, onopvallende plek. Hiervoor is
gekozen om de pubers en gezinshuisouders zich zo min mogelijk bewust te laten zijn van de camera
en het risico op aangepast gedrag hiermee te verkleinen.
Het onderzoek wordt een kwalitatief onderzoek. Door het doen van videoanalyse is er sprake van
directe waarneming. Ik heb hiervoor gekozen, omdat ik op zoek ben naar het karakter en de
eigenschappen van de vaardigheden van gezinshuisouders en niet naar kwantiteit, zoals statistieken,
frequentie en omvang (Baarda e.a., 2009). Ik gebruik voor mijn onderzoek elementen uit de
discoursanalyse. Met ‘discours’ worden alle vormen van gesproken en geschreven tekst bedoeld,
maar ook beelden, kortom alles wat als betekenisdrager functioneert en een rol speelt in alledaagse
communicatie. Het gaat om de analyse van teksten, spraak en gesprekken. Belangrijk hierbij is dat er
wordt gekeken naar de context en wat de taal doet. De interactie tussen taal en de omgeving staat
hierin centraal, dus de betekenis van woorden, zinnen e.d. wordt gerelateerd aan de sociale context
waarin deze woorden en zinnen worden gebruikt (Van den Berg, 2004). De interacties tussen
jongeren en gezinshuisouders is de hoofdfocus van dit onderzoek, de discourse analyse gaat ervan uit
dat taal niet alleen voor communicatie dient, maar dat het vooral voor een sociale actie dient. Dit
element uit deze analyse zal ik met name mee nemen in mijn analyse.
Omwille van de leesbaarheid gebruik ik in mijn onderzoek het begrip videoanalyse, hiermee bedoel ik
kwalitatief onderzoek, met elementen uit de discoursanalyse. Door het doen van videoanalyse is er
sprake van directe waarneming. Doordat er is gewerkt met een stilstaande camera, op een, voor
zover mogelijk, onopvallende plek is het aannemelijk dat het risico op aangepast gedrag van zowel
puber als gezinshuisouder is verkleind.
Het bekijken en uitwerken van dit beeldmateriaal wordt gedaan onder supervisie van de
onderzoekers van het lectoraat. Door middel van het bespreken van de bekeken beelden, in een
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werkgroep met andere studenten, is de intersubjectiviteit vergroot, zodat de betrouwbaarheid beter
gewaarborgd kan worden.

1.5.1 Literatuurstudie
Aan de hand van een literatuurstudie wil ik een theoretisch kader schetsen rondom mijn hoofdvraag.
Ook heb ik een literatuurstudie nodig om antwoord te kunnen geven op de eerste twee deelvragen.
Ik wil met name literatuur onderzoek doen naar existentiële loyaliteit van jongeren in gezinshuizen.
Daarnaast wil ik mij richten op wat er in de literatuur bekend is over de richtlijnen voor het omgaan
met existentiële loyaliteit binnen gezinshuizen. En tenslotte welke rol deze loyaliteit speelt in de
omgang van gezinshuisouders met pubers.
Ik wil mij niet alleen richten op Nederlandse literatuur, maar ook kijken naar Engelstalige literatuur
met betrekking tot dit onderwerp. Ik wil hierbij gebruik maken van boeken, artikelen, websites en
eerder gedane onderzoeken/ studies.

1.5.2 Observeren
De beelden die gemaakt zijn in de zes gezinshuizen wil ik gaan observeren, speciaal gefocust op
conversaties rondom het gezin van herkomst van de puber. Het bekijken van dit beeldmateriaal doe
ik samen met andere studenten. Aan de hand van een vooraf opgesteld kijkkader bekijkt een ieder
het beeldmateriaal. Dit kijkkader bevat zoveel mogelijk de communicatieve
opvoedingsvaardigheden die de gezinshuisouders gebruiken, ook is er een kolom met ‘overige
vaardigheden’. Vervolgens worden de beelden gelabeld. Elk fragment wordt voorzien van een code;
Gezinshuis X, Sensitizing concept X, Typering Episode, dag en minuut. De beelden worden
geanalyseerd aan de hand van de conversatie analyse, door te kijken naar beurtwisselingen,
sequentiële organisatie, acties, herstelorganisatie en non-verbale uitingen (Mazeland, 2013). Alle
geanalyseerde beelden worden vervolgens in de werkgroep besproken, zodat de intersubjectiviteit
(ook wel validiteit) wordt vergroot (Verhoeven, 2011). Vervolgens schrijf ik transcripten van de
beelden die specifiek gaan over het gezin van herkomst van de puber.
Door gebruik te maken van beeldmateriaal, literatuuronderzoek en eventueel een expert- interview,
streef ik naar datatriangulatie (Baarda e.a., 2009, 187). Aan de hand van videoanalyse hoop ik
antwoord te kunnen geven op deelvraag 3.

1.6 Doelstellingen
In deze paragraaf beschrijf ik de doelstellingen en verwachte resultaten van het lectoraat en van mij
persoonlijk. Ik heb ervoor gekozen om eerst de doelstelling van het lectoraat te beschrijven, omdat
mijn doelstellingen en verwachte resultaten hiervan afgeleid zijn. Ten slotte beschrijf ik voor welke
lezer deze scriptie is bedoeld.

1.6.1 Doelstelling en verwachte resultaten van het lectoraat
‘In de periode van 1 september 2012 t/m 31 augustus 2014 wordt er praktijkgericht onderzoek
verricht naar: professioneel ouderschap in alledaagse leefsituaties in gezinshuizen. Samen met 45
gezinshuisouders zal het consortium kennis opdoen en hulpmiddel ontwikkelen, waarmee het
interactioneel vermogen van gezinshuisouders wordt uitgebreid, zodat de kwaliteit van de
opvoedingsrelatie toeneemt en meer jongeren met succes in een gezinshuis kunnen wonen
(lectoraat Jeugd & Gezin, 2012, bijlage 1 p. 3).
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De verwachte resultaten van het lectoraat zijn de volgende:
1. Een praktijkmodel voor de professionele omgang met jongeren met gedragsproblemen;
2. Een overzicht van werkzame interactionele vaardigheden (met DVD waarin goede praktijken
worden getoond);
3. Een training voor gezinshuisouders over puberteit en gedragsproblemen, waarin aansluiting
via interactionele vaardigheden centraal staat;
4. Een begeleidingsinstrument waarmee, samen met de gezinshuisouders en jongeren
gereflecteerd kan worden op de communicatie en de kwaliteit de relatie;
5. Een rapportage per participerende instelling en twee publicaties;
6. Een website waarin alle kennis openbaar wordt gemaakt en waar gezinshuisouders
ervaringen kunnen uitwisselen.

1.6.2 Persoonlijke doelstelling en verwachte resultaten
Het doel van mijn onderzoek is om zicht te krijgen op de manier waarop gezinshuisouders omgaan
met existentiële loyaliteit van de puber. Middels dit onderzoek streef ik ernaar een bijdrage te
leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe methodiek voor gezinshuisouders, zodat de plaatsingen
van pubers in gezinshuizen in de toekomst een hogere slagingskans hebben.
Het uiteindelijke resultaat is een overzicht van werkzame interactionele vaardigheden met
betrekking tot existentiële loyaliteit van de puber.
In januari 2015 hoop ik dit project af te ronden en mijn scriptie in te leveren.

1.6.3 Doelgroep
De doelgroep (de beoogde lezers) is voornamelijk het lectoraat van Jeugd & Gezin. Zij hebben het
onderzoek gestart met gezinshuis.com en JOOZT LSG- Rentray. Ook streef ik ernaar dat mijn scriptie
onafhankelijk te lezen is van het onderzoek van het lectoraat, zodat het toegankelijk is voor
professionals uit het werkveld en docenten.

1.7 Persoonlijke professionalisering
Dit onderzoek sluit aan bij de Master Contextuele hulpverlening die ik middels dit onderzoek hoop af
te ronden in 2015. In deze opleiding heb ik kennis opgedaan over het contextuele gedachtengoed,
waarin het begrip ‘loyaliteit’ een grote plaats inneemt. Contextuele hulpverlening is een benadering
die problemen en levensvragen niet los ziet van verbondenheid met ouders en grootouders (of
andere belangrijke familierelaties). De kracht van herstel ligt grotendeels in de verbinding met het
gezin van herkomst. Vanuit deze gedachte vind ik het waardevol om onderzoek te doen naar de
ruimte die ‘het gezin van herkomst’ krijgt binnen gezinshuizen.
Ook voel ik mij persoonlijke gemotiveerd tot dit project, omdat ik van jongs af aan vanaf de zijlijn heb
mogen meekijken bij het werk van mijn ouders. Vanaf mijn 6e levensjaar starten zij een
‘gezinsvervangend tehuis’ voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Samen met acht
bewoners en vijf broers en zusjes leefden wij onder één dak. Dit heeft bijgedragen aan mijn
persoonlijke vorming, maar heeft mij ook een scherpe kijk gegeven op professioneel ouderschap.
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Hoofdstuk 2 Jongeren in Gezinshuizen
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk schets ik een beeld van wat er tot nog toe bekend is in de literatuur over jongeren in
gezinshuizen. Ik geef antwoord op de vraag waar het fenomeen ‘gezinshuis’ vandaan komt en wie er
wonen en werken in gezinshuizen. Ook sla ik een brug naar wat er centraal staat in de ontwikkeling
van jongeren. Tot slot ga ik in op hetgeen er bekend is in de literatuur betreft de invloed die het
wonen in een gezinshuis kan hebben op het probleemgedrag van de jongere.

2.2 Hoe zijn gezinshuizen ontstaan?
In 1971 werd het eerste gezinshuis geopend, door het sociaal agogisch centrum ‘het
Burgerweeshuis’. Dit gezinshuis was bedoeld voor jongeren aan wie een tehuis niets (meer) te
bieden had, maar voor wie het opgroeien in een gezin wel aantrekkelijk was. Wim Halm was in die
tijd directeur van het Sociaal Agogisch Centrum, hij legde de basis voor het eerste gezinshuis. Het
gezinshuis werd een project wat deel uitmaakt van de jeugdhulpverlening (Lieshout van, 1984, P. 13).
Er ontstonden moeilijkheden aan het begin van de 21ste eeuw rondom de residentiele hulpverlening.
Gezinshuizen werden toen onder residentiele hulpverlening geplaatst en het begon er naar uit te
zien dat gezinshuizen gedecentraliseerd gingen worden. Naar aanleiding hiervan schreef André
Rouvoet (voormalig minister voor Jeugd &Gezin) een brief waarin hij schreef dat kinderen de
mogelijkheid moeten hebben om in een gezinssituatie op te groeien. Hij deed zijn best het belang
van gezinshuizen onder de aandacht te brengen en schreef onder andere;
‘Opgroeien in een gezin is het beste’, aldus minister Rouvoet. ‘Maar voor kinderen met complexe
gedragsproblemen is een pleeggezin vaak geen passende oplossing. Omdat de problematiek te zwaar
is voor een pleegouder die daarvoor niet is opgeleid. Tegelijkertijd is een plaats in een residentiële
instelling vaak ook niet geschikt, omdat een één-op-één aanpak voor deze kinderen beter is.
Gezinshuizen zijn geen vorm van betaalde pleegzorg, daar ben ik ook geen voorstander van. Voor
deze jongeren zijn gezinshuizen een uitkomst’(Rouvoet, 2009).
Mede dankzij André Rouvoet hielden gezinshuizen stand (Vries de, 2011, P3). Momenteel is er sprake
van een grote groei van gezinshuizen en neemt het een steeds grotere plek in onze samenleving in.

2.3 Wat verstaan we onder een gezinshuis?
‘Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiele hulpverlening. Residentiele hulpverlening is
een vorm van hulpverlening waarbij kinderen en jongeren niet thuis wonen, maar door hulpverleners
worden opgevangen en begeleid (Noordegraaf & Vierwind, 2013). In een gezinshuis wonen een
aantal jeugdigen, meestal drie tot zes, samen met de gezinshuisouders. De gezinshuisouders
vormen meestal een echtpaar en proberen zo veel mogelijk het klimaat van een gezinssituatie te
creëren. De continuïteit van het gezinsleven en de aandacht en steun van de gezinshuisouders
kunnen de jeugdigen de hulp geven die zij nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling” (De Baat &
Berg-le Clercq 2013, p.2).
Het is belangrijk dat we onderscheid maken tussen pleegzorg en een gezinshuis. Wanneer een kind
voor zijn eigen veiligheid uit huis wordt geplaatst door de kinderrechter, kan er onder andere voor
pleegzorg en residentiële jeugdzorg gekozen worden. Pleegzorg is bedoeld voor kinderen die geen
extra zorg nodig hebben. Residentiële jeugdzorg is voor kinderen met gedragsproblemen. Onder
residentiële jeugdzorg vallen onder andere leefgroepen en gezinshuizen (Lectoraat Jeugd & Gezin,
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2012, bijlage 1). Beide zijn het vormen van hulpverlening in een gezinssamenstelling, maar zijn dus er
dus verschillende indicaties nodig. Ook zijn gezinshuisouders in dienst als professionele opvoeders en
hebben meestal een arbeidscontract of zijn franchisenemer bij Gezinshuis.com. Als pleegouder
daarentegen krijg je alleen een vergoeding voor de hulp die je biedt. Ook kan het zo zijn dat je als
gezinshuisouder een woning toegewezen krijgt via de zorgaanbieder, terwijl Pleegzorg plaats vindt in
het huis van de pleegouders. Het verschil tussen het wonen in een leefgroep en het wonen in een
gezinshuis is dat er bij een leefgroep sprake is van wisselende begeleiders en er hierdoor minder
sprake is van een gezinsklimaat, in tegenstelling tot gezinshuizen (De Baat & Berg-le Clercq, 2013).
De volgende kenmerken van een gezinshuis zijn door het Nederlands Jeugd Instituut op hun website
geplaatst;
‘’het is een ‘gewoon’ huis in een ‘gewone’ straat dat meestal eigendom is van de
zorgaanbieder;
één van de professionele opvoeders is in dienst bij die zorgaanbieder of is
franchisenemer bij Gezinshuis.com;
de gezinshuisouder heeft een werk- en denkniveau op het gebied van de pedagogiek of
didactiek op minimaal mbo-niveau of voldoet aan het competentieprofiel van
Gezinshuis.com;
de professionele opvoeders, de ouders en de jongeren die in het gezinshuis wonen
worden begeleid door de zorgaanbieder of iemand van Gezinshuis.com;
een plaatsing in een gezinshuis kan verschillende doelen hebben, zoals: het bieden van
een perspectiefvolle opvoedingssituatie, tijdelijke hulp om terugkeer naar huis mogelijk
te maken of het verminderen van de gedragsproblematiek van de jeugdige.’’

2.4

Wie wonen er in een gezinshuis?

Ruim 30.000 kinderen groeien jaarlijks op buiten het biologisch gezin , vaak in de een vorm van de
provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Het overgrote deel van deze kinderen verblijft in een pleeggezin
of een residentiele setting. Naar schatting worden er 1677 kinderen geplaatst in een van de 479
gezinshuizen die Nederland telt. De sekseverhouding binnen deze groep is ongeveer gelijk, 46%
meisjes en 54% jongens. De gemiddelde leeftijd is 12 jaar. Het overgrote deel is van Nederlandse
afkomst (93%). Iets meer dan de helft van de kinderen volgt speciaal onderwijs. Kinderen die in
aanmerking komen voor een gezinshuis hebben meestal complexe problematiek zoals, ADHD,
autisme, hechtingsproblematiek en verwaarlozing. Deze kinderen hebben net wat meer aandacht en
professionele begeleiding nodig (Gardeniers, 2013).

2.5 Wat is er bekend over jongeren in gezinshuizen?
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar gezinshuizen in Nederland, in tegenstelling tot
pleeggezinnen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik daarom voornamelijk kijken naar
literatuur over jongeren in pleeggezinnen, dit lijkt de meeste overeenkomsten te hebben met pubers
in gezinshuizen.
Uit een onderzoek onder Tsjechische gezinshuizen blijkt dat 70% van de deze gezinshuizen als
succesvol kunnen worden gezien. Hieronder wordt verstaan er cohesie en affectie tussen de
verschillende gezinsleden is, er ruimte in het gezin is voor persoonlijke groei en dat de
gezinshuisouders het huishouden goed georganiseerd hebben en de kinderen onder controle hebben
(Sobotková, 2000).
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Barber en Delfabbro (2004) hebben onderzoek gedaan naar de invloed van het wonen in een
pleeggezin ten opzichte van probleemgedrag. Uit hun onderzoek blijkt dat pleegkinderen binnen vier
maanden na plaatsing al een grote verbetering laten zien in hun probleemgedrag; ze vertonen
minder hyperactief gedrag, minder externaliserend probleemgedrag en hebben minder last van
concentratieproblemen. Ook functioneren de kinderen beter op school, zowel op cognitief als op
sociaal gebied. Dit effect neemt tot een jaar na plaatsing nog lichtelijk toe, en stabiliseert zich dan.
Deze resultaten zijn beter dan de resultaten die behaald worden bij kinderen die in leefgroepen
wonen.

2.6 Verschil effectiviteit pleegzorg en gezinshuis
Het verschil in effectiviteit van pleegzorg en opvang in gezinshuizen kan steeds meer toegekend
worden aan de specifieke kenmerken van de opvang in gezinshuizen.
Uit een onderzoek, gedaan door Wilson & Conroy, blijkt dat kinderen die in een pleeggezin wonen
meer tevreden zijn over hun woonsituatie dan kinderen die in een leefgroep wonen. Vijfentachtig
procent van zich geliefd en veilig bij zijn pleegouders, en waren tevreden met hun huidige leven
( Wilson & Conroy, 1999).
De meeste jongeren die wonen in een gezinshuis zien zichzelf als deel van de familie. Zij geven aan
dat de plaatsing heeft gezorgd voor een positieve verandering in hun leven. Hoewel achtenvijftig
procent van de kinderen het liefst bij hun ouders zou willen wonen, zou ruim tachtig procent van de
kinderen het ook niet erg vinden om voorgoed bij hun pleegouders te blijven wonen (Chapman et
al.,2004).
‘Weinig contact met ouders en broers en zussen zijn een belangrijke bron van ongeluk’, stellen
Barber & Delfabbro (2004) naar aanleiding van hun onderzoek. Voor pleegkinderen is het vaak
moeilijk om een goed contact te onderhouden met hun ouders, terwijl zij tegelijkertijd een relatie
opbouwen met hun pleegouders, dit kan leiden tot loyaliteitsconflicten (Chapman et al., 2004). Bij
plaatsing in een leefgroep lijkt dit probleem zich minder voor te doen. Een groepsleider gedraagt zich
namelijk niet als moeder omdat zij niet iedere dag beschikbaar is voor het kind (Weterings, 1984).

2.7 Invloed opvang in gezinssituaties op probleemgedrag
Vaak is het zo dat de opvang in gezinssituaties in kleine groepjes gebeurt. Hierdoor zouden deze
kinderen meer aandacht ontvangen waardoor er snel een positieve relatie kan ontwikkelen tussen
het kind en zijn verzorger (Dishion, McCord & Poulin, 1999, in Farby, Reitz, & Luster, 2002).
Uit onderzoek van Bates, English & Kouidou-Giles (1997) blijkt dat pleegkinderen inderdaad een
betere relatie hebben met hun verzorger dan kinderen die in een leefgroep wonen. De sfeer in huis is
in een pleeggezin meer kind georiënteerd en er zijn meer positieve en langere interacties tussen het
kind en zijn verzorger.
Een positieve relatie tussen het kind en zijn verzorger heeft verschillende effecten op het
probleemgedrag van het kind. Een direct gevolg van een positieve relatie tussen het kind en zijn
verzorger is vermindering van het probleemgedrag van het kind. Een indirect gevolg is dat de
verzorger beter op het probleemgedrag van het kind kan inspelen omdat deze het kind goed kent en
begrijpt (Dishion,MCCord en Poulin 1999, in Farby et al., 2002).
Wanneer de relatie tussen kind en zijn verzorger positief is, heeft dit ook een positief effect op de
communicatie vaardigheden van een kind. Kinderen met probleemgedrag hebben vaak moeite met

P a g i n a | 15
communiceren. Een voorwaarde voor het aanleren van goede communicatievaardigheden bij een
kind is een positieve relatie tussen het kind en zijn verzorger. Door een positieve relatie tussen het
kind en zijn verzorger kan de verzorger makkelijker communicatieve vaardigheden overbrengen aan
het kind, en begrijpt hij of zij beter hoe met het kind te communiceren (Appelgate & Barol 1989, in
Farby et al., 2002).
Pleegkinderen geven aan dat ze een betere relatie hebben met hun verzorgers dan kinderen die in
een leefgroep wonen (Chapman et al., 2004). Ook de warmte die een gezin met zich mee kan
brengen heeft een positieve invloed op de kinderen die in een pleeggezin wonen (Redding,Fried &
Britner, 2000).
Een ander positief kenmerk van het opgroeien van kinderen met probleemgedrag in een
gezinssituatie is dat de behandeling de gehele dag doorgaat, doordat deze verweven is met de
opvoeding. De meeste kinderen die uit huis geplaatst worden hebben hechtingsproblemen, meestal
veroorzaakt door de complexe opvoedingssituatie waaruit deze kinderen komen. Uit het onderzoek
van ‘Van Der Ploeg’ (1998) bleek dat ruim een kwart van de kinderen in De Glind ((jeugdzorginstelling) een reactieve hechtingsstoornis heeft en drieënveertig procent van de kinderen
sociaal angstig is. Het is daarom belangrijk dat deze kinderen in hun nieuwe woonsituatie de kans
krijgen om een goede hechtingsrelatie aan te kunnen gaan met hun verzorger(s) en
leeftijdsgenootjes. Opgroeien in een plaatsvervangende gezinssituatie lijkt beter te zijn voor kinderen
met hechtingsproblemen dan opgroeien in een leefgroep wat betreft het aangaan van een
hechtingrelatie met zijn verzorger en het aangaan van vriendschappen met leeftijdsgenootjes, omdat
er minder wisselingen zijn in de verzorgers van het kind.

2.8 Conclusie
Aan de hand van mijn literatuuronderzoek ben ik tot de volgende conclusies gekomen;
Gezinshuizen vallen onder residentiele hulpverlening. In een gezinshuis wonen een aantal jeugdigen,
meestal drie tot zes, samen met hun gezinshuisouders. De gezinshuisouders vormen meestal een
echtpaar en proberen zo veel mogelijk het klimaat van een gezinssituatie te creëren. De continuïteit
van het gezinsleven en de aandacht en steun van de gezinshuisouders kunnen de jeugdigen de hulp
geven die zij nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Momenteel is er sprake van een grote
groei van gezinshuizen en neemt het een steeds grotere plek in onze samenleving in. Ruim 30.000
kinderen groeien jaarlijks op buiten het biologisch gezin , vaak in een vorm van de provinciaal
gefinancierde jeugdzorg. Het overgrote deel van deze kinderen verblijft in een pleeggezin of een
residentiele setting. Kinderen die in aanmerking komen voor een gezinshuis hebben meestal
complexe problematiek zoals, ADHD, autisme, hechtingsproblematiek en verwaarlozing. Deze
kinderen hebben meer aandacht en professionele begeleiding nodig.
Eerder gedaan onderzoek onder pleegkinderen laat zien dat binnen vier maanden na plaatsing er al
een grote verbetering kan plaats vinden wat betreft hun probleemgedrag.
Weinig contact met ouders en broers en zussen kunnen een belangrijke bron van ongeluk zijn. Voor
kinderen in gezinshuizen is het vaak moeilijk om goed contact te onderhouden met hun ouders,
terwijl zij tegelijkertijd een relatie opbouwen met hun gezinshuisouders, dit kan leiden tot
loyaliteitsconflicten.
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Hoofdstuk 3 Existentiële loyaliteit in gezinshuizen
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk beschrijf ik wat er in de literatuur bekend is over (existentiële) loyaliteit van pubers
in gezinshuizen? Hiervoor zoom ik in op het contextuele gedachtegoed waarin het begrip loyaliteit
een prominente plaats inneemt. Ik leg het verschil uit tussen existentiële loyaliteit en verworven
loyaliteit en stip een aantal vormen van loyaliteitsconflicten aan. Ik sluit af met een stuk over de
omgang van existentiële loyaliteit binnen gezinshuizen.

3.2 Wat verstaan we onder loyaliteit?
“Door geboorte is ieder mens in een niet te ontkennen, onomkeerbare verhouding met
zijn ouders gekomen. De basis hiervoor ligt voor een belangrijk deel in biologische,
erfelijke verwantschap. Andere belangrijke bouwstenen zijn: het gezamenlijk hebben van het erfgoed
van de verworvenheden en de lasten van vorige generaties en persoonlijke ‘legaten’, verwachtingen
en ongeschreven wetten binnen familieverbanden “(van Heusden & van den Eerenbeemt, 1983,
p.29).
Loyaliteit is een ‘zijnsgegeven’, omdat er tijdens de geboorte van een kind een onomkeerbare band
van wederzijdse rechten en verplichtingen, verdiensten en schulden ontstaat tussen het kind en zijn
ouders. Loyaliteit kan niet worden verbroken. Loyaliteit is een preferentiële betrokkenheid op een
relatie, die is gebaseerd op een verschuldigd zijn, dat op zijn beurt weer is ontstaan uit verworven
verdiensten. Ouders krijgen kinderen en worden verplicht te zorgen voor overleving en verzorging
van hun kinderen. Ouders verdienen de betrokkenheid van hun kinderen als dank voor de niet
terug te betalen bijdrage van vader en moeder” (Nagy & Krasner ,1994). Loyaliteit verbindt mensen
en houdt rekening met de belangen en verwachtingen van de ander. Ik zal de betekenis van loyaliteit
nader uit leggen in paragraaf 3.4 en 3.5. Allereerst zoom ik in op het contextuele gedachtengoed,
waarvan de Hongaar Ivan Borszormenyi – Nagy (afgekort met Nagy) de grondlegger is. In zijn
gedachtengoed neemt loyaliteit een prominente plaats in.

3.3 Geschiedenis Contextuele gedachtengoed
In het jaar 1920 werd Nagy geboren in Boedapest. Hij werd psychiater en hoogleraar in de
psychiatrie aan de universiteit van Boedapest. In 1950 emigreerde hij naar de Verenigde Staten, waar
hij directeur werd van een afdeling gezinspsychiatrie. De omgang met schizofrene patiënten en hun
families brachten een keerpunt in zijn denken. In die periode ontwikkelde hij, in dialoog met andere
gezinstherapeuten, de contextuele therapie. Hij integreerde in zijn gedachtengoed invloeden uit de
psychoanalyse en de gezinstherapie en werd daarbij onder andere beïnvloed door Kalman Gyrafas en
Virginia Satir, maar ook door de psychoanalyticus Ronald Fairbairn en tenslotte door de filosoof
Martin Buber. Martin Buber is een belangrijke bron geweest voor de ontwikkeling van gezinstherapie
(Dillen, 2004, p. 23). Volgens Buber kan ieder mens bijdrage aan een rechtvaardige verhouding
tussen mensen. Voor een werkelijk dialoog, zegt Buber, is de relatie onmisbaar voor het individu.
Nagy en Buber zijn het er over eens dat de mens een relationeel wezen is. Op grond hiervan
ontwikkelde hij de contextuele hulpverlening. Met het begrip context bedoelt Nagy de huidige
relatie, de relaties uit het verleden en in de toekomst (Onderwaater, 2003, pp. 38-39). Nagy meent
dat ieder mens deel uit maakt van een familiaal netwerk van verhoudingen, waarin iedereen met
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iedereen verbonden is in een dynamische balans van geven en nemen (Michielsen, van Mulligen, &
Hermkes, 2010, p. 19).

3.4 Vier dimensies
In zijn theorie onderscheid Nagy vier dimensies; de feiten, de psychologie, de interactie en de
relationele ethiek. Per dimensie zal ik hieronder een beknopte beschrijving geven van de betekenis.
1. Feiten
In deze dimensie staan de feiten uit iemands bestaan centraal. Je kunt hierbij denken aan: ziekte en
gezondheid, financiële problemen en werkeloosheid, scheiding en adoptie. Ook aspecten van de
werkelijkheid die worden beïnvloed door de oorsprong van de persoon laat Nagy vallen onder deze
dimensie, zoals nationaliteit, sekse, gezin en religie. Nagy heeft deze dimensie ontwikkelt om feitelijk
naar iemands levensverhaal te kunnen kijken. Ook meent hij dat de invloeden van deze feiten
doorwerken in relaties (Onderwaater, 2003, pp. 40-41).
2. Psychologie
Niet de feiten, zoals hierboven beschreven staan, staan binnen deze dimensie centraal, maar de
manier waarop de feiten zijn verwerkt. Nagy gaat ervan uit dat de gebeurtenissen uit het leven van
de mens gevolgen hebben voor de persoonlijkheidsontwikkeling (Michielsen, van Mulligen, &
Hermkes, 2010, pp. 20-21). Deze dimensie heeft dus betrekking op het innerlijk individu; de
behoeften, afweermechanismen, fantasieën en leerprocessen worden in beeld gebracht
(Onderwaater, 2003, pp. 40-41).
3. Interactie
In deze dimensie wordt er gekeken naar communicatiepatronen en de onderlinge beïnvloeding
tussen mensen. Belangrijke aspecten van relaties worden in de volgende termen beschreven;
homeostase, coalities, hiërarchie, systeem, circulaire beïnvloeding, machtstrusturen etc. (Michielsen,
van Mulligen & Hermkes, 2010, pp. 21-22).
4. Relationele ethiek
Deze dimensie is overkoepelend aan de overige dimensies en vormt de hoeksteen van de benadering
van Nagy. Relationele ethiek gaat over de balans tussen datgene wat mensen geven in relaties, ten
opzichte van wat zij gerechtigd zijn van anderen te ontvangen. De relationele ethiek vraagt van ieder
mens om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn daden en mee te bouwen aan wederzijds
vertrouwen binnen elke relatie. De balans van geven en nemen en het wederzijds vertrouwen,
worden overgedragen van de ene generatie op de andere. Het begrip loyaliteit neemt een
belangrijke plaats in binnen deze dimensie. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden, doordat het kind het leven kreeg van zijn ouders. Hierdoor ontstaat er tussen hen een
onomkeerbare band van wederzijdse rechten en verplichtingen (Michielsen, van Mulligen, &
Hermkes, 2010, pp. 20-21).

3.5 Existentiële loyaliteit en verworven loyaliteit
Existentiële loyaliteit
Het begrip loyaliteit kun je onderverdelen in existentiële loyaliteit en verworven loyaliteit. De band
die er is tussen ouder en kind wordt existentiële loyaliteit genoemd, of de relatie nu positief of
negatief wordt ervaren: hij bestaat en kan niet meer worden verbroken, daarom wordt existentiële
loyaliteit ook wel een ‘zijnsgegeven’ genoemd. (Michielsen, van Mulligen, & Hermkes, 2010, pp. 23,
24). Een kind krijgt het leven van zijn ouders, waardoor er een onomkeerbare band bestaat tussen
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ouder en kind, maar ook een onomkeerbare band van wederzijdse rechten en verplichtingen,
schulden en verdiensten. Nagy noemt dit de balans tussen ‘geven’ en ‘nemen’.
Existentiële loyaliteit wordt ook wel verticale loyaliteit genoemd, want het verbindt de ene generatie
met de andere (Onderwaater, 2008). In het begin van zijn leven is een kind volledig afhankelijk van
de zorg van zijn ouders, andersom zijn de ouders volledig verantwoordelijk voor de zorg voor hun
kind. Dit maakt de band tussen ouder en kind asymmetrisch, want de ouder geeft en het kind
ontvangt. Naarmate het kind ouder wordt nemen, voor de ouders, de verantwoordelijkheden voor
de zorg van hun kind af. De verantwoordelijkheden van een kind naar zijn ouders toe nemen, hoe
ouder hij wordt, juist toe. Denk bijvoorbeeld aan de verzorging van een bejaarde ouder. Er is dan juist
ruimte voor het kind om te geven aan zijn ouders (Krasner en Nagy, 1973).
Verworven loyaliteit
Verworven loyaliteit is een vorm van loyaliteit die wordt opgebouwd in gekozen relaties. We
verstaan onder gekozen relaties bijvoorbeeld; partner, broers en zussen, vrienden, kennissen,
klasgenoten, buren, etc. Bij verworven loyaliteit dragen beide partijen net zoveel
verantwoordelijkheid voor een rechtvaardige balans binnen een relatie, daarom wordt deze vorm
van loyaliteit ook wel symmetrisch genoemd, het is gelijkwaardig en wederkerig (Michielsen, van
Mulligen, & Hermkes, 2010, pp. 23, 24).
In de relatie met broers en zussen zit ook een existentieel component. Je kunt namelijk je broers en
zussen niet uitkiezen (Onderwaater, 2008).

3.6 Loyaliteitsconflict
Volgens Nagy is het voor een kind is het een onmogelijke opgave om voor een van de ouders te
kiezen. Het kiezen voor de ene ouder betekent ook meteen een keus tegen de andere ouder. Een
kind wil loyaal kunnen zijn aan zijn vader en zijn moeder. Kan dit niet, dan is het zeer waarschijnlijk
dat dit kind te maken krijgt met een loyaliteitsconflict. Dit kan zich uiten op verschillende manieren;
Gespleten loyaliteit
Nagy gebruikt het begrip gespleten loyaliteit wanneer een kind als het ware gedwongen wordt te
kiezen tussen beide ouders, terwijl het van nature loyaal wil zijn aan allebei. Het kind kan zich
hierdoor gespleten/ verscheurd voelen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer ouders gescheiden
zijn en beide ouders willen dat het kind op zijn verjaardag bij hen thuis is. Het kind kan hierdoor knel
komen te zitten tussen zijn ouders; het wil niet hoeven kiezen. Ook kan het zo zijn dat ouders
tegenstrijdige eisen/ verwachtingen aan het kind stellen en het kind vervolgens geen ruimte geven
om met deze dubbele eisen/ verwachtingen om te gaan.
Gespleten loyaliteit kan ook voorkomen wanneer een kind opgevoed wordt door een vervangende
opvoeder (bijvoorbeeld gezinshuisouders). Wanneer ze loyale gevoelens hebben naar de ouders
voelen ze zich ontrouw aan de vervangende opvoeder. Andersom kunnen ze het gevoel hebben de
ouders af te vallen, wanneer ze loyaal zijn aan de vervangende opvoeder(Gardeniers e.a. 2011).
Onzichtbare loyaliteit
Er is sprake van onzichtbare loyaliteit, wanneer de ene ouder de loyaliteit aan de andere ouder niet
erkent. Wanneer een alleenstaande moeder bijvoorbeeld het bestaan van de band tussen het kind
en zijn biologische vader ontkent. Ook kan er sprake zijn van onzichtbare loyaliteit wanneer de ene
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ouder, de andere ouder bekritiseert of diskwalificeert door het kind op te zetten tegen de andere
ouder. Het kind kan hierdoor het gevoel krijgen niet openlijk loyaal te mogen zijn aan de andere
ouder. Door middel van non-verbaal (onzichtbaar) gedrag kan het kind toch ruimte geven aan zijn
loyale gevoelens ten opzichte van deze ouder. Bijvoorbeeld; Een kind woont in een gezinshuis en
mag van zijn gezinshuisouders geen contact hebben met zijn biologische vader. Biologische vader zou
een slechte man zijn en zit momenteel in detentie wegens diefstal. Het kind begint op jonge leeftijd
al kleine diefstalletjes te plegen, om op deze manier toch onzichtbaar loyaal te kunnen zijn aan zijn
biologische vader.
Door verschillende generaties heen kunnen loyaliteitsproblemen1 blijven bestaan, waarbij
bijvoorbeeld een ouder bepaald gedrag kan vertonen waarmee hij loyaal is aan zijn eigen ouder.
Kiezen voor het overnemen van het familiebedrijf van je ouders, terwijl je hier zelf wellicht geen
plezier aan beleeft , is hier een voorbeeld van (De Wit, Slot & Van Aken, 2005). Loyaliteitsproblemen
kunnen zich daarnaast op veel verschillende levensgebieden en op verschillende manieren uiten,
bijvoorbeeld; relationele problemen , depressief gedrag, psychosomatische problemen en
gedragsproblemen (Van der Pas, 1998).

3.7 Balans tussen geven en nemen
Nagy veronderstelt dat mensen pas goed kunnen functioneren wanneer het ‘geven en ontvangen’ in
balans is. Volgens Nagy wordt er in elke familie een zogenaamd grootboek bijgehouden van het
geven en ontvangen. Kinderen zijn bij hun geboorte afhankelijk van hun ouders. Zij hebben recht op
zorg en aandacht. In de contextuele hulpverlening wordt dit het ‘natuurlijk recht’ genoemd.
Nagy benoemt dat de band tussen ouders en kinderen asymmetrisch is en blijft. (Nagy e.a.,1994). Dit
houdt in dat ouders meer verschuldigd zijn aan het kind, dan het kind aan zijn ouders. Zoals
bijvoorbeeld recht op liefde, zorg, veiligheid, discipline en bescherming. De ouder ontvangt daarvoor
echter geen directe verdienste of gerechtigde aanspraak in de plaats. Toch is de verticale relatie
rechtvaardig, omdat we ervan uitgaan dat ouders ooit zelf kinderen waren en toen de ontvangers
van dezelfde liefde, zorg, veiligheid, bescherming en discipline die zij nu verwacht worden aan hun
kinderen te geven. Op deze manier wordt het intergenerationele grootboek in evenwicht gebracht
(Nagy & Krasner, 1994).

3.8 Roulerende rekening
‘Mensen die beschadigd zijn, beschadigen vaak weer anderen’.
Ouders kunnen onvrij zijn om te geven aan hun kinderen, dit kan voortkomen uit een ‘roulerende
rekening’. Wanneer ouders bijvoorbeeld zelf ernstig beschadigd zijn, kan het voor het moeilijk zijn
een emotionele verbinding aan te gaan met hun kind. Wanneer mensen in hun geschiedenis
tekortgekomen zijn, of waar hen onrecht is aangedaan verwerven zij destructief recht. Men blijft,
ethisch gezien, gerechtigd om te ontvangen wat ze gemist hebben, of erkenning te ontvangen voor
het onrecht dat hen is aangedaan. Wanneer er onvoldoende hulpbronnen aanwezig zijn, kunnen
mensen ertoe neigen dit destructief

1

Deze omschrijving is gebaseerd op de theorie van Nagy; het begrip loyaliteitsprobleem is algemeen aanvaard in de
hulpverlening doch – nog – niet wetenschappelijk getoetst
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recht om te zetten in een destructieve actie naar onschuldige derden, waardoor ze nieuw onrecht
veroorzaken. Dit noemen we dan de roulerende rekening. Deze rekening wordt veelal door ouders
gepresenteerd aan kinderen, zij belasten hun kinderen met hun kwaadheid en wantrouwen jegens
hun ouders en verwachten van hen de erkenning die zij hebben gemist. Juist kinderen zijn vaak de
dupe hiervan, omdat zij onvoorwaardelijk trouw zijn aan hun ouders (Michielsen M , van Mulligen W.
& Hermkens L. ,1998).
Ray is 33 jaar, heeft als kind een aantal jaar in een gezinshuis gewoond, omdat zijn vader hem sloeg,
met zijn moeder heeft hij geen contact. Hij woont nu samen met Rianne en hebben ze een vierjarig
zoontje, Wess. Ray is altijd in de veronderstelling geweest zijn eigen kinderen het onrecht te besparen
wat hem is aangedaan. Totdat Ray, na het ophangen van een lastig telefoongesprek met zijn vader,
zich mateloos irriteert aan de rommel die Wess in huis heeft gemaakt en hem zomaar een paar flinke
tikken geeft.

3.9 Omgang met existentiële loyaliteit binnen gezinshuizen
Wanneer ouders niet instemmen met de plaatsing van het kind in een gezinshuis, kan het kind
mogelijk in een loyaliteitsconflict belanden. Ouders geven het kind dan, als het ware, geen
toestemming om zich te mogen hechten aan de gezinshuisouders. Christiansen beweerd naar
aanleiding van zijn onderzoek naar stabiliteit voor kinderen in de langdurige pleegzorg, dat de mate
van loyaliteitsproblemen een voorspellende factor is bij het uitplaatsen van het kind, waarbij de
verwachting is dat hoe groter het loyaliteitsconflict, hoe minder stabiel de plaatsing (Christiansen et
al., 2010). Dit loyaliteitsconflict komt tot uiting in een toename van het probleemgedrag van het kind,
waardoor het vervolgens van invloed is op de stabiliteit van de plaatsing.
Ook De Baat en Bartelink schrijven: “De zekerheid van de plaatsing van het kind en de mate waarin
ouders kunnen instemming met de plaatsing, speelt een belangrijke rol in de continuïteit en
stabiliteit van de plaatsing” (De baat & Bartelink, 2011).
In een rapport van gezinshuis.com en de Rudolphstichting komt naar voren dat het van groot belang
is dat er een goede samenwerkingsrelatie is tussen de gezinshuisouders en de ouders van de jongere.
Voor het kind is dit belangrijk, omdat het zich vervolgens veilig kan hechten aan zijn
gezinshuisouders, wetende dat zijn ouders goed contact hebben met de gezinshuisouders en als het
ware het kind toestemming geeft zich (ook) te mogen hechten aan gezinshuisouders. Ook wordt het
belang van een loyale, neutrale houding van gezinshuisouders ten opzichte van ouders benadrukt en
bleek dat jongeren vrijwel altijd loyaal blijven aan hun ouders.
Wanneer het contact tussen de ouders niet goed gepland, niet goed ondersteund of van slechte
kwaliteit is heeft dit een negatieve invloed op de stabiliteit van de plaatsing. Het hebben van positief
contact met ouders kan ook een positief effect hebben op de stabiliteit van de plaatsing (De Baat &
Bartelink, 2011). Onder positief contact verstaan we contact waarbij er geen sprake is van
loyaliteitsconflicten, verwijten en/ of ruzie. Het is belangrijk dat binnen dit contact, de wensen,
verwachtingen en ervaringen van het kind met betrekking tot ouders en gezinshuisouders
meegenomen wordt. Op basis daarvan kan er een afweging gemaakt worden over de frequentie en
invulling van het contact met ouders (Redding et al., 2000; Sen & Broadhurst, 2010).
Gezinshuis.com en Rudolphstichting hebben in hun rapport een voorschrift opgenomen betreffende
gezinshuisouders. Hierin staat beschreven dat het van belang is dat de gezinshuisouders zich niet
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positioneren als de nieuwe ouder. Het is juist de taak van gezinshuisouders om de ouders bovenaan
de hiërarchie te laten staan, ook al hebben ze niet de dagelijkse zorg voor het kind (gezinshuis.com &
Rudolphstichting, 2012, p. 12).
Ook moeten gezinshuisouders zich ervan bewust zijn dat ieder kind een eigen achtergrond met zich
meebrengt. Een achtergrond waarin een jongere met wellicht andere normen en waarden opgevoed
werd. Als een jongere in een gezinshuis geen ruimte krijgt om loyaal te blijven aan deze normen en
waarden, kan een jongere hierdoor ook in een loyaliteitsconflict belanden. De jongere kan zich dan
deloyaal voelen naar zijn eigen ouders en zich gaan afzetten naar gezinshuisouders. Het is belangrijk
om de loyaliteit van kinderen, ten opzichte van ouders, als uitgangspunt te nemen van je denken en
handelen wat betreft de begeleiding (Kummeling, 1995, pp. 86).

3.10 Meerzijdige partijdigheid
Meerzijdige partijdigheid is een basishouding binnen de contextuele hulpverlening, waarbij de
hulpverlener oog heeft voor alle partijen in het systeem (het gezin) en geen oordeel uitspreekt. De
hulpverlener leeft zich op die manier in ieders positie in en verkent ieders investeringen (Beaten,
2000). Dat houdt in dat de hulpverlener bereid moet zijn en betrokkenheid moet voelen om de
geschiedenis, ook wel de context genoemd, van alle betrokkene te leren kennen. Op deze manier
kan de hulpverlener in een ieder de menselijkheid zien en aanvoelen. Zelfs ook bij deze mensen die
de hulpvrager op een destructieve manier hebben behandeld. Wanneer een jongere erg is tekort
gedaan door iemand uit zijn context, bijvoorbeeld zijn moeder, blijft hij toch verbonden met haar en
vandaaruit loyaal. Het is daarom noodzakelijk dat hulpverleners respect tonen en erkenning geven
aan de wezenlijke bestaanselementen van de hulpvrager. Dan wordt onze relatie met de hulpvrager
betrouwbaar en stimuleert het de dialoog tussen familieleden. Zolang de jongere in een gezinshuis
niet zeker is of zijn loyaliteit ten aanzien van zijn familie door de gezinshuisouders erkend zal
worden, zal hij daar energie in steken en in zekere zin zijn familie blijven beschermen. Pas als de
gezinshuisouder duidelijk kan maken dat zij ook zorg hebben voor de anderen, kan de jongere zich
misschien meer laten gaan, eigen ruimte innemen en contact krijgen met eigen emoties, noden en
behoeften.
In een interview legt Kees Verduijn dit als volgt uit: “Dus als een kind iets negatiefs over zijn vader of
zijn moeder zegt, dat je dat niet gaat versterken of jij ook wat negatiefs zegt. Maar dat je begrip
toont, van dat is moeilijk dat je dat hebt meegemaakt, niet leuk van mama. Maar dat je wel die
ruimte laat dat een kind zich altijd weer opnieuw kan gaan verhouden tot die ouder” (Oosterhof en
van Vliert 2014).

3.11 Ontschuldigen
Het ontschuldigen van de ouders houdt in dat kinderen de ruimte krijgen om te onderzoeken wat
ouders hebben proberen te geven, waarom dit mislukt is en wat zij nog wel proberen te geven.
Wanneer een kind moet leven in de overtuiging dat zijn ouders vreselijke mensen zijn en zullen
blijven, zal het kind moed en vertrouwen ontnomen worden om zelf een andere ontwikkeling door te
maken. Het kind kan dan haast niet anders dan de conclusie trekken dat hij zelf ook een vreselijk
mens is. ‘De mogelijkheden die iemand heeft om te verkennen waar zijn wortels liggen, hebben
rechtstreeks invloed op zijn vermogen om te zien dat de wereld zijn vertrouwen waar is (Nagy, 2000,
p.153). Ontschuldigen is nodig voor een kind om positief naar zichzelf te kijken en belangrijk voor een
gezonde identiteitsontwikkeling. Wanneer de gezinshuisouder regelmatig de jongere laat weten dat
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zijn ouders proberen te investeren in de relatie, kan de jongere vertrouwen in zijn ouders opbouwen.
Vervolgens kan de jongere vertrouwen opbouwen in de relatie tussen hem en de gezinshuisouder,
omdat hij dan allereerst ruimte krijgt om loyaal te zijn naar zijn ouders. Om de weg vrij te maken
voor het uiten van loyaliteit is ontschuldiging nodig (Weterings, Pleegzorg in balans, 1998).

In de contextuele hulpverlening zegt Nagy het volgende over het begrip ontschuldiging:
'Comprendre' is nog geen ontschuldiging, maar het komt in de buurt’. Ontschuldiging is een proces
waarin de last van de schuld, bij iemand die wij tot dan toe schuld hebben gegeven, van de schouders
wordt genomen”( Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1994 p. 478). Ontschuldiging moet je niet verwarren
met verontschuldiging. De ‘last’ van de schuld wordt bij ontschuldiging van de schouders genomen,
maar de schuld zelf wordt niet ongedaan gemaakt. Vergeving doet niets met de schuld zelf, de schuld
blijft bestaan, stelt Nagy. Bij ontschuldiging vindt er een hertaxatie plaats, zodat degene die
ontschuldigt de ‘misdaad’ in een nieuw daglicht ziet (Boszormenyi- Nagy &Krasner, 1986, p. 173).

3.12 Kritiek op het contextuele gedachtegoed
Nagy’s contextuele theorie wordt steeds populairder in Nederland. Door zijn herkenbaarheid en
aantrekkingskracht wordt het contextuele gedachtengoed vaak als bruikbaar beschouwd voor de
hulpverleningspraktijk (dillen, 2004, p. 23).Tevens vind je ook kritiek op de theorie van Nagy.
Hieronder licht ik een aantal voorkomende kritieken toe;
Doordat Nagy opgroeide in een gezin waarin er familieleden rechten studeerde, lijkt het erop dat
veel termen die Nagy gebruikt uit de wereld van het financieel recht komen, zoals termen als;
verdienste, roulerende rekening en grootboek. Dit taalgebruik verschilt van de gangbare
psychologische termen en kan mensen hierdoor vreemd en afstandelijk in de oren klinken. Het
spreken over ethiek kan worden geassocieerd met moraliserend en voorschrijvend gedrag. Hier
kunnen mensen door worden afgeschrikt. Ook zijn boek ‘invisible Loyalities’, waarin Nagy zijn eigen
theorie nauwkeurig beschrijft ,is door zijn taalgebruik moeilijk leesbaar. Dit maakt zijn boek niet
toegankelijk (Dillen, 2004).
Nagy veronderstelt dat ‘ meerzijdige partijdigheid’ je basishouding moet zijn als hulpverlener. De
hulpverlener moet ook hebben voor alle partijen van het systeem en spreekt geen oordeel uit. Deze
houding wordt niet door iedereen gewaardeerd, zowel hulpverleners als cliënten blijken hier in de
praktijk soms moeite mee te hebben. Naast aandacht en empathie voor het slachtoffer, lijkt er niet
altijd ruimte voor partijdigheid voor de dader. Dit zou in kunnen gaan tegen het respect voor het
slachtoffer. Ook wordt er vanuit verschillende hoeken kritiek gegeven op het feit dat Nagy aanspraak
maakt op een universeel geldende theorie. Nagy zou de westerse samenleving te eenzijdig
benaderen om van een universele theorie te kunnen spreken. Hij zou bijvoorbeeld te weinig
aandacht hebben besteed aan tradities van niet westerse culturen (Hemrica, 2004).

3.13 Conclusie
Nagy meent dat ieder mens deel uit maakt van een familiaal netwerk van verhoudingen, waarin
iedereen met iedereen verbonden is in een dynamische balans van geven en nemen. De band die er
is tussen ouder en kind wordt existentiële loyaliteit genoemd, of de relatie nu positief of negatief
wordt ervaren: hij bestaat en kan niet meer worden verbroken, daarom wordt existentiële loyaliteit
ook wel een ‘zijnsgegeven’ genoemd. Volgens Nagy is het voor een kind een onmogelijke opgave om
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voor een van de ouders te kiezen. Het kiezen voor de ene ouder betekent ook meteen een keus
tegen de andere ouder. Een kind wil loyaal kunnen zijn aan zijn vader en zijn moeder. Kan dit niet,
dan is het zeer waarschijnlijk dat dit kind te maken krijgt met een loyaliteitsconflict. Ook wanneer
ouders niet instemmen met de plaatsing van het kind in een gezinshuis, kan het kind mogelijk in een
loyaliteitsconflict belanden. Ouders geven het kind dan, als het ware, geen toestemming om zich te
mogen hechten aan de gezinshuisouders. Volgens het contextuele gedachtengoed is het van groot
belang dat gezinshuisouders zich ‘meerzijdig partijdig’ opstellen, wat inhoud dat gezinshuisouders
oog hebben voor alle partijen in het systeem (het gezin) en geen oordeel uitspreekt. Zolang de
jongere in een gezinshuis niet zeker is of zijn loyaliteit ten aanzien van zijn familie door de
gezinshuisouders erkend zal worden, zal hij daar energie in steken en in zekere zin zijn familie blijven
beschermen. Pas als de gezinshuisouder duidelijk kan maken dat zij ook zorg hebben voor de
anderen, kan de jongere zich misschien meer laten gaan, eigen ruimte innemen en contact krijgen
met eigen emoties, noden en behoeften. Ook is het van belang dat kinderen de ruimte krijgen om
ouders te ‘ontschuldigen’, te onderzoeken wat ouders hebben proberen te geven, waarom dit
mislukt is en wat zij nog wel proberen te geven. Wanneer een kind moet leven in de overtuiging dat
zijn ouders vreselijke mensen zijn en zullen blijven, zal het kind moed en vertrouwen ontnomen
worden om zelf een andere ontwikkeling door te maken. Het kind kan dan haast niet anders dan de
conclusie trekken dat hij zelf ook een vreselijk mens is. Ontschuldigen is nodig voor een kind om
positief naar zichzelf te kijken en belangrijk voor de identiteitsontwikkeling. Wanneer de
gezinshuisouder regelmatig de jongere laat weten dat zijn ouders proberen te investeren in de
relatie, kan de jongere vertrouwen in zijn ouders opbouwen. Vervolgens kan de jongere vertrouwen
opbouwen in de relatie tussen hem en de gezinshuisouder, omdat hij dan allereerst ruimte krijgt om
loyaal te zijn naar zijn ouders. Om de weg vrij te maken voor het uiten van loyaliteit is ontschuldiging
nodig.
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Hoofdstuk 4 Interactionele vaardigheden in de adolescentie
4.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen over het begrip loyaliteit en de rol die loyaliteit speelt
bij jongeren in gezinshuizen. In dit hoofdstuk zal ik meer uitleg geven over interactionele
vaardigheden. Allereerst zal ik omschrijven wat er centraal staat in de ontwikkeling van jongeren en
wat er wordt verstaan onder interactionele vaardigheden. Vervolgens zal ik een koppeling maken
welke vaardigheden betrekking hebben op de opvoeding van jongeren in gezinshuizen en hoe deze
toegepast kunnen worden in de opvoedingsrelatie tussen gezinshuisouders en pubers.

4.2 Wat staat er centraal in de ontwikkeling van jongeren?
De adolescentie is een periode van overgang tussen de kinderjaren en de volwassenheid.
Adolescenten zijn verhoogd kwetsbaar en soms gespannen (de mate van moeite hierin verschilt per
persoon), doordat ze in deze overgangsperiode ontwikkelingen doormaken op verschillende
terreinen, zoals;
•
•

Het vormen van een eigen identiteit en het bereiken van autonomie ten opzichte van ouders.
Het ontwikkelen van manieren van omgaan met innerlijk beleefde conflicten (bijvoorbeeld
ambivalente gevoelens ten opzichte van ouders).

•

Verandering op het niveau van cognitief functioneren (bijvoorbeeld wat betreft denken over
verschijnselen in de maatschappij) (Slot & Van Aken, 2010, P. 19).

Wim Slot heeft op basis van verschillende onderzoeken zeven ontwikkelingstaken opgesteld. Het
begrip ontwikkelingstaak kun je lezen als een ‘uitgesproken verwachting’. In de
ontwikkelingspsychologie wordt er verschillend gedacht over ontwikkelingstaken in de adolescentie.
Verschillende factoren kunnen een rol spelen in de mate waarin ontwikkelingstaken uitgevoerd
kunnen worden, zoals bijvoorbeeld sociaal-economische, historische, persoonlijke en geografische
omstandigheden. Ook gaat het niet om een vaststaande volgorde van te doorlopen fasen en is het
niet zeker of dat alle taken doorlopen moeten worden (Delfos, 2012, p.97). Ik heb ervoor gekozen
om de ontwikkelingstaken van Wim Slot hieronder uit te werken, omdat dit een veelgebruikte
omschrijving is (Slot & Van Aken, 2010, p.20).

1. vormgeven van veranderende relaties binnen het gezin
2. Zorgdragen voor gezondheid en uiterlijk
3. Zinvol invullen van vrije tijd
4. Vormgeven van seksualiteit en intimiteit
5.Participeren in onderwijs of werk
6. Vriendschappen en sociale contacten onderhouden
7. Omgaan met autoriteit
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De adolescentie duidt op de periode waarin het lichamelijke rijpingsproces, de seksuele ontwikkeling
en het losmakingsproces van ouders op gang komt. Ook het experimenteren met verschillende
keuzemogelijkheden staat centraal. Ten slotte leren jongeren maatschappelijke verplichtingen aan te
gaan en vormen zij relaties. Wat in de adolescentie gebeurt, wordt enerzijds beïnvloed door wat er
in de kinderjaren heeft plaatsgevonden en anderzijds door het perspectief dat de volwassenheid
biedt (Delfos, 2012 p. 33).
De centrale ontwikkelingstaak van de adolescentie is het ontwikkelen van een eigen identiteit. Deze
ontwikkelingstaak omvat eerder genoemde ontwikkelingstaken( Erikson, 1968).
Erikson heeft met het omschrijven van de identiteitsvorming het kenmerkende van de adolescentie
beschreven, sindsdien is het algemeen aanvaard dat de vorming van de identiteit kenmerkend is voor
de puberteit.
Onder identiteit verstaan we; “De manier waarop de persoon zichzelf beleeft als iemand met een
herkenbare levensstijl die, ondanks allerlei veranderingen, consistent is en voor de mensen om hem
heen als zodanig herkenbaar is’ (Wit, Slot, & Van Aken, 2004, p. 12). Met name in de puberteit
vinden er veranderingen in je lichaam en hersenen plaats die zodanig zijn, dat ze om zelfreflectie
vragen om jezelf te kunnen beoordelen, positioneren en begrijpen. De zoektocht naar jezelf staat
tijdens de adolescentie centraal en vindt op verschillende gebieden plaats. Allereerst het zoeken naar
jezelf in letterlijke zin, maar ook jezelf in relatie tot anderen. Op basis hiervan creëert de adolescent
een zelfbeeld en daarmee samenhangend; zelfwaardering. Je zelfbeeld en zelfwaardering ontstaan in
interactie met de ander en door jezelf te vergelijken met anderen. Hierdoor wordt je eigen identiteit
bepaald en gevormd (Delfos, 2012, p. 97).
Tijdens de adolescentie zijn jongeren op zoek naar erkenning en herkenning van belangrijke
personen in hun omgeving. Jongeren komen tot keuzes en gaan verplichtingen aan in interactie met
de ander. Deze keuzes en verplichtingen hebben vervolgens weer betrekking op persoonlijke relaties,
levensovertuiging en maatschappelijke posities. Hierdoor ontstaan een geleidelijk besef van een
eigen identiteit (Wit, Slot, & Van Aken, 2004 p. 11).
In de ontwikkelingspsychologie is er recent onderzoek gedaan naar problematische ontwikkelingen
gedurende de levensloop. Hier werd vooral gekeken naar de condities waaronder stoornissen in de
ontwikkeling optreden, in stand blijven of juist verdwijnen en naar de individuele verschillen die
daarbij voorkomen. Er blijkt dat bij kinderen een groot onderscheid in weerstand tegen en
vatbaarheid voor beïnvloeding door moeilijke levensomstandigheden, crisissituaties of traumatische
gebeurtenissen, te zien is. Een complex samenspel tussen omgeving en individu bepaalt de richting
van een ontwikkelingstraject.
Klimstra toont in zijn onderzoek naar adolescentie aan dat de ontwikkeling van persoonlijkheid en
identiteit sterk gerelateerd is aan mogelijke depressieve gevoelens, angst en criminaliteit. Voor- of
achterlopen in de persoonlijkheidsontwikkeling is ongunstig. Jongens en meisjes die zogenoemd te
volwassen zijn, en dus voorlopen op leeftijdsgenoten, zijn depressiever en angstiger. Meisjes die
achterlopen in de persoonlijkheidsontwikkeling, en dus als onvolwassen kunnen worden aangemerkt,
zijn minder angstig maar wel vaker betrokken bij (kleine) criminaliteit, zoals winkeldiefstal.
Persoonlijkheid en identiteit ontwikkelen zich dus sterk tijdens de tienerjaren. In zijn proefschrift
toont Klimstra het belang van kennis over persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling aan: het houdt
verband met verschillende vormen van probleemgedrag (Klimstra, 2010).

P a g i n a | 26

4.3 Interactionele vaardigheden
Het begrip interactionele vaardigheden is een lastig te definiëren begrip, omdat het gaat om een
samengesteld begrip, bestaande uit de woorden interactie en vaardigheden. Sproet, gespecialiseerd
in gezinsbehandeling, legt dit begrip als volgt uit; ‘ Interactionele vaardigheden zijn vaardigheden die
ervoor zorgen dat opvoeders in staat zijn om de juiste ingangen te vinden bij kinderen voor het
verkrijgen en onderhouden van wenselijke materiële en sociale voorzieningen, het hanteren en
structuren van het klimaat, grenzen, regels, verhoudingen, enzovoort ’ (Sproet e.a., 2003, p.196).
Sproet stelt dat bij het vorm geven aan de opvoeding de interactie met het kind centraal staat. Met
name het zorgen voor een stabiele hechtingsrelatie, vraagt om interactionele vaardigheden. Ook
stelt ze dat opvoeders fungeren als rolmodel, “zij zullen zich zo moeten gedragen dat zij een
wenselijke voorbeeldfunctie voor het kind vervullen. Ook moeten opvoeders in staat zijn de
opvoedingssituatie te structureren en hanteren, zowel binnen het gezin als in de uitgebreide sociale
context” (Sproet e.a., 2003, p.196). Bij interactionele vaardigheden gaat het steeds om vaardigheden
in de interactie tussen opvoeder en kind.
Interactionele vaardigheden zijn veelomvattend. De Baat geeft aan dat ieder kind behoefte heeft aan
een normale opvoeding, ook kinderen die uit huis zijn geplaatst. Om deze reden zal ik voornamelijk
algemene vaardigheden beschrijven, die in elk gezin kunnen worden gebruikt, dus ook toepasbaar in
de opvoedingsrelatie van pubers en gezinshuisouders ( De Baat & Bartelink, 2011).

4.4 Vaardigheden in de opvoeding
Er is nauwelijks literatuur bekend over interactionele vaardigheden. Om te weten te komen welke
vaardigheden er in de opvoeding nodig zijn, heb ik daarom vooral gefocust op de begrippen,
opvoedingsvaardigheden en interactievaardigheden.
Hans Meij deed onderzoek naar de basis van opvoeding en ontwikkeling (Meij, 2011) en beschreef
een viertal basis opvoedingsvaardigheden, ook wel interactievaardigheden genoemd. Deze
vaardigheden zijn tot stand gekomen door de opvatting dat de ontwikkeling van kinderen gezien
wordt als een interactief proces tussen kind en (pedagogische) omgeving, een algemeen
geaccepteerde opvatting binnen de hedendaagse ontwikkelingspsychologie. Om antwoord te kunnen
geven op de vraag waaraan een pedagogische omgeving in grote lijnen moet voldoen om de
ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen, beschrijft Marianne Riksen- Walraven,
hoogleraar orthopedagogiek, vier zogenoemde pedagogische basisdoelen.

4.5 Pedagogische basisdoelen
Op basis van onderzoeksresultaten uit de literatuur komt Riksen-Walraven (2004) tot de volgende
vier pedagogische basisdoelen.
1. Bieden van emotionele veiligheid
De omgeving waar kinderen in worden opgevoed biedt kinderen een ‘thuis’, waar ze zichzelf kunnen
zijn en kunnen ontspannen. Riksen-Walraven ziet het bieden van een gevoel van veiligheid als de
meest basale pedagogische doelstelling. Zij stelt dat het bieden van veiligheid niet alleen van belang
is, omdat het bijdraagt aan het welbevinden van het kind, maar ook omdat zij een veilig klimaat als
voorwaarde ziet voor het realiseren van de andere pedagogische doelen
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2. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van persoonlijke competentie
Kinderen worden in hun opvoedomgeving in de gelegenheid gesteld hun persoonlijke competentie te
ontwikkelen. Het gaat om verschillende persoonlijke eigenschappen als zelfstandigheid, vertrouwen,
impulscontrole, motivatie, flexibiliteit creativiteit, cognitieve en taalvaardigheden. Dit draagt eraan
bij dat kinderen in staat zijn om uiteenlopende problemen goed aan te pakken en zich goed aan te
passen aan (veranderende) situaties.
3. Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van sociale competentie
Hierbij geldt ook dat de opvoedomgeving kinderen in staat stelt hun sociale competentie te
ontwikkelen. Het betreft een hele reeks aan sociale kennis en vaardigheden, zoals communiceren,
samenwerken, inlevingsvermogen, conflicten oplossen en het ontwikkelen van sociale
verantwoordelijkheid.
4. Het overdragen van waarden en normen
Tenslotte gaat Riksen- Walraven er van uit dat de opvoedomgeving van belang is in het aandragen
van waarden en normen, waardoor kinderen zich de cultuur eigen maken van de samenleving waarin
zij opgroeien (Riksen-Walraven, 2004).

4.6 Interactievaardigheden
Door het opdoen van bepaalde ervaringen ontwikkelen kinderen zich. Het betreft hier de ervaringen
die zij hebben met hun (professionele) opvoeders, mensen in hun omgeving en hun materiele
omgeving. Opvoeders hebben een prominente rol in het directe contact met het kind en een
bemiddelende rol als het gaat om ervaringen die kinderen opdoen in interactie met andere
personen. Zowel Alice van de Pas, gespecialiseerd in ouderbegeleiding, als Marianne RiksenWalraven, gespecialiseerd in de ontwikkeling van kinderen, hebben een aantal
interactievaardigheden opgesteld, die bijdragen aan het realiseren van de bovengenoemde
pedagogische basisdoelen. De opgestelde vaardigheden van ‘Van der Pas’ komen grotendeels met
die van Riksen-Walraven overeen. Bij deze vaardigheden gaat het om interactievaardigheden in het
directe contact met het kind en vaardigheden in het creëren van ‘voorwaarden’ om de ontwikkeling
van het kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
Hieronder geef ik een beschrijving van de vier opgestelde vaardigheden door H.Meij (2011).
1. Emotioneel ondersteunen
Het geven van emotionele ondersteuning geeft het kind een gevoel van geborgenheid, zodat het zich
veilig voelt. Hierdoor ervaart het kind ruimte om zijn aandacht te richten op zijn omgeving en is hij
vrij om nieuwe indrukken op te doen en te leren van wat hij ervaart. Onder ‘emotioneel
ondersteunen’ verstaat Meij dat de opvoeder op een positieve manier duidelijk zijn betrokkenheid
laat blijken bij wat het kind doet en ervaart. Je kunt hierbij denken aan; complimentjes geven,
interesse tonen troosten, aanmoedigen.
2. Respect voor autonomie
Een kind dat zich emotioneel ondersteund voelt door de opvoeder kan op verkenning uitgaan. Het is
van belang dat de opvoeder daarbij het kind zo veel mogelijk de ruimte biedt en zijn autonomie
respecteert. Praktisch betekent ‘respect voor de autonomie’ de eigenheid van het kind respecteren
en de zelfstandigheid bevorderen.
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3. Structuur bieden en grenzen stellen
Het is van belang dat het kind ervaart dat er een vaste structuur is en er grenzen zijn, op deze manier
kan er worden tegemoet komen aan de groeiende behoefte aan zelfstandigheid en autonomie van
het kind. Dit lijkt misschien haaks te staan op het vorige; hoe meer regels, hoe minder ruimte voor
het ontwikkelen van autonomie. Toch geeft het bieden van structuur juist houvast voor het kind om
zelfstandig activiteiten te ondernemen.
4. Informatie en uitleg geven.
Een kind heeft informatie en uitleg nodig om de wereld te leren begrijpen. Deze informatie en uitleg
moet aansluiten bij de behoefte, belevingswereld, het ontwikkelingsniveau en de aandacht van het
kind. Hoe beter de kwaliteit van deze informatie hoe meer deze bijdraagt aan de ontwikkeling van
het kind. Het kind kan met deze informatie dan zelfstandig verder en krijgt het gevoel serieus
genomen te worden, hierdoor kan zijn eigenwaarde groeien (Meij, 2011).
Deze opvoedingsvaardigheden staan los van de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.
Zowel in babytijd als in de puberteit zijn deze opvoedingsvaardigheden van belang. Echter zijn er wel
verschillende opvoedingshandelingen en ontwikkelingsthema’s die horen bij verschillende
ontwikkelingsfasen. In de volgende paragraaf beschrijf ik de specifieke opvoedingsvaardigheden die
van toepassing zijn op de adolescentie, daar begin ik mee door allereerst de verschillende
opvoedingsstijlen te beschrijven.

4.7 Opvoedingsstijlen
Opvoeding wordt opgevat als ouderlijk gedrag in de dagelijkse omgang met het kind en wordt vaak
getypeerd met behulp van twee centrale dimensies: ondersteuning en controle (Maccoby, 2000;
O’Connor, 2002). Deze twee dimensies sluiten aan bij de belangrijkste functies die ouders vervullen:
1. Het bieden van een verzorgende, beschermende omgeving waarin het kind zich kan ontwikkelen
(ondersteuning).
2. Overdracht van kennis, waarden en normen en het bieden van structuur (ouderlijke controle) (Slot
& Van Aken, 2013).
Opvoeders hebben allemaal hun eigen aanpak als het om opvoeden gaat. Ze hebben hun eigen
manieren en gewoonten en maken in verschillende mate gebruik van interactionele vaardigheden in
de opvoeding. Hierdoor ontstaan er verschillende opvoedingsstijlen. Diana Baumrind heeft ontdekt
dat er drie opvoedstijlen zijn, namelijk: autoritair, autoritatief en permissief (Crombrugge, 2013).
Bij het vaststellen van deze stijlen is er voornamelijk gekeken naar de mate waarin ouders controle
uitoefenen en responsief zijn. Later hebben verschillende pedagogen er een vierde stijl bijgevoegd,
namelijk de verwaarlozende stijl. In het verleden zijn er verschillende pogingen gedaan om
opvoedingsstijlen te identificeren en in verband te brengen met het welbevinden van kinderen,
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Baumrind heeft hier een model voor gemaakt, wat uiteindelijk een van de meest invloedrijke en
vruchtbaarste modellen is geworden (Van de Kemp, 2004).
Responsiviteit/

Hoog

Laag

Hoog

Autoritatief

Permissief

Laag

Autoritair

Verwaarlozend

steun
Controle/eisen stellen

Figuur 1. Een tweedimensionale classificatie van opvoedpatronen (Maccoby & Martin, 1983) uit het boek psychologie van de Adolescentie

4.7.1. Autoritatieve opvoedingsstijl
Bij een autoritatieve opvoeding staan de kinderen en hun individuele ontplooiing centraal.
Opvoeders zijn betrokken bij het kind en er worden duidelijke grenzen gesteld met daarbij aandacht
en acceptatie van het kind. Het kind ontwikkelt een positief zelfbeeld, omdat het weet gesteund te
worden door zijn opvoeders. Bij deze opvoedingsstijl wordt er veel gecommuniceerd en is er ruimte
voor kinderen om met opvoeders te onderhandelen. De regels worden bepaald door de opvoeders,
maar kinderen hebben de mogelijkheid om daar hun mening over te geven. Er is ruimte voor
discussie waarin de inbreng van kinderen serieus genomen wordt.
Kinderen die op deze manier zijn opgevoed kunnen samenwerken met anderen en zijn betrokken
met anderen. Ze zijn zelfstandig en hulpvaardig. Ze zijn sociaal en hebben hun persoonlijkheid goed
ontwikkeld. Ze hebben ook een goed inlevingsvermogen. Deze opvoedingsstijl stimuleert het
zelfvertrouwen en zelfstandigheid van het kind. Uit onderzoek blijkt dat deze opvoedingsstijl het
meest wordt gehanteerd in Nederland (Prins, 2008).

4.7.2. Autoritaire opvoedingsstijl
De autoritaire opvoeding kun je zien als een bevelopvoeding. De band tussen de opvoeders en
kinderen is gebaseerd op een machtsstructuur. Opvoeders hebben de macht over de kinderen. De
kinderen moeten gehoorzamen en aanpassen, voor de ontwikkeling van het kind is weinig ruimte.
Onderhandelen komt dan ook niet voor in deze opvoedstijl. Als er gecommuniceerd wordt, is het de
opvoeder die verteld wat het kind moet doen.
Gevolgen van deze opvoeding zij dat kinderen aan zichzelf gaan twijfelen en minder initiatief zullen
tonen. In gezelschap trekken zij zich terug. Een persoonlijke ontwikkeling en identiteit is er
nauwelijks, ook ontbreekt er verantwoordelijkheidsgevoel. Kinderen kunnen hierdoor opstandig en
agressief worden en op den duur delinquent gedrag vertonen (Crombrugge, 2013).

4.7.3. permissieve/Laissez- faire opvoedingsstijl
Laissez-faire opvoedingsstijl ook wel permissieve opvoedingsstijl genoemd, is een opvoedstijl waarin
er weinig eisen en grenzen worden gesteld aan het gedrag van kinderen. Er is weinig controle en
kinderen worden nauwelijks gestraft. In deze opvoeding wordt er veel minder gecommuniceerd dan
in de autoritatieve opvoeding, hierdoor zijn er ook weinig discussies. Kinderen die op deze manier
zijn opgevoed vertonen vaak ongedisciplineerd gedrag en zijn onzeker. Zij zijn weinig betrokken op
andere kinderen en kunnen egoïstisch zijn, hierdoor kunnen ze zich eenzaam voelen en in de steek
gelaten.
Deze opvoeders geven snel toe aan de wensen van de kinderen, omdat ze geen balans hebben
tussen warmte en controle. Deze opvoedingsstijl wordt ook wel de toegeeflijke opvoedingsstijl
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genoemd. De opvoeders geven vaak wel warmte en liefde aan de kinderen, maar ze zijn vaak niet in
staat om grenzen te stellen en te hanteren. Dit betekent dat het kind zijn eigen gedrag kan bepalen
en niet wordt gestimuleerd om ander gedrag aan te leren. Conflicten worden meestal uit de weg
gegaan (Bouwkamp & Bouwkamp, 2013). Het resultaat van deze opvoedingsstijl is dat kinderen vaak
agressief en impulsief zijn. Doordat zij niet uitgedaagd zijn om nieuwe vormen van gedrag te laten
zien, zijn zij vaak niet zelfstandig en vinden ze het lastig om door te zetten als iets niet lukt (Verhulst,
2008). Daarnaast zijn zij gewend om altijd hun zin te krijgen. In de puberteit kan dit lastig worden.
Wanneer de puber op een gegeven moment niet krijgt wat hij wil, kan dit conflicten opleveren met
zijn omgeving.

4.7.4. Verwaarlozende opvoedingsstijl
Bij de verwaarlozende opvoeding zijn de opvoeders niet betrokken bij het kind. Zij bieden geen
emotionele steun en sturing. Er is een grote afstand tussen de opvoeders en de kinderen. Het is voor
de opvoeder vaak lastig om interesse te tonen in het kind. Het lijkt erop dat de opvoeders de
kinderen aan hun lot overlaten (Slot & Van Aken, van., 2010). Daardoor wordt het kind vaak
genegeerd en op vragen en behoeften wordt er niet of nauwelijks gereageerd. Of er wordt zo
gereageerd dat het kind het de volgende keer niet meer zal vragen en of zijn behoeften zal uiten. Er
is nauwelijks interactie tussen de opvoeders en de kinderen. Stimulering en ondersteuning ontbreken
dan ook volledig. Kinderen krijgen geen regels en krijgen normen en waarden nauwelijks mee. Soms
is er sprake van lichamelijke mishandeling, vijandigheid en psychologische onbereikbaarheid. Vaak
komt het doordat opvoeders vroeger zelf zijn verwaarloosd. De opvoeders onttrekken zich dus aan
de verantwoordelijkheid
Kinderen die zo zijn opgevoed, vertonen vaak ongepast gedrag en trekken negatieve manier de
aandacht. De kinderen zijn vaak onzeker. Het meest schokkende is dat uit verschillende onderzoeken
naar voren komt dat deze opvoedingsstijl het risico verhoogt op suïcidaal gedrag, depressie,
alcoholverslaving en persoonlijkheidsstoornissen (Bouwkamp & Bouwkamp, 2013). Wanneer deze
pubers later zelf ouders worden is de kans ook groot dat zij eenzelfde opvoedingsstijl zullen
hanteren. Zij zijn namelijk niet in staat om de signalen van hun kinderen te herkennen en daar
adequaat op te reageren.

4.8 Opvoeding in de puberteit
Onderzoek, gedaan door Conger en Petersen (1984) wijst uit dat de democratische opvoedingsstijl
het best aansluit bij adolescenten. Vermoedelijk is dit omdat overleg en gelijkwaardigheid
kenmerkend zijn voor deze opvoedingsstijl, wat datgene is waar een puber naar streeft. Er wordt
soms gesteld dat opvoeders minder belangrijk worden naarmate kinderen ouder worden. In de
adolescentie brengen kinderen steeds meer tijd buitenshuis door, bijvoorbeeld met leeftijdsgenoten,
op school, sportclubs. Hierdoor zou de rol van opvoeders meer op de achtergrond komen te liggen.
Uit onderzoek blijkt echter dat opvoeding in de adolescentieperiode nog steeds belangrijk is en dit
van invloed is op de ontwikkeling van jongeren. Wanneer opvoeders jongeren de mogelijkheid geven
om zijn ideeën openlijk te uiten, kan het communicatie en sociale vaardigheden uit proberen in een
sociale context. Opvoeders die controle toepassen op een manier die wordt gekenmerkt door open
onderhandelingen, stimuleren sociale en cognitieve vaardigheden. Wanneer opvoeders een beroep
doen op de zelfstandigheid en leeftijdsadequate eisen stellen aan de jongere leren zij hen
verantwoordelijk te zijn voor het eigen handelen. Wanneer er op een rationele manier het gedrag
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van de jongere wordt gestuurd, zorgen opvoeders voor een optimale leersituatie. Jongeren zouden
dan meer geneigd zijn om naar hun opvoeders te luisteren en hen te accepteren (Slot &van Van Aken
2013).
Het is van belang dat het opvoedingsgedrag van opvoeders mee beweegt met de ontwikkeling van
het kind. Met jongeren moet bijvoorbeeld meer worden onderhandeld. Jongeren hebben meer
behoefte aan autonomie, zowel de hoeveelheid controle als de manier waarop de controle wordt
uitgevoerd dient daarop aangepast te worden. Onderzoekgegevens laten zien dat inductie (het geven
van uitleg, wijzen op gevolgen van gedrag) wel goed aansluit bij kinderen in de basisschool periode,
maar veel minder goed bij jongeren in de adolescentie (Barnes & Farell, 1992). Voor deze jongeren
geldt dat zij graag willen participeren in beslissingen die worden genomen en willen ze gestimuleerd
worden in hun zelfstandigheid. Duidelijke regels en normen blijven nog steeds van belang, maar
vindt meestal plaats door middel van ‘monitoring’, dit is het op de hoogte zijn en toezicht houden op
het dagelijks leven van de jongere. Het gebrek aan toezicht door opvoeders is een van de
belangrijkste voorspellers van delinquent gedrag in de adolescentie (Hill, 2002). Wanneer een
jongere weinig warmte en ondersteuning ervaart van zijn opvoeder, gaat dat vaak samen met een
negatief zelfbeeld, gebrek aan empathie, slechte schoolprestaties, een negatieve kijk op sociale
contacten. Ook wijst onderzoek uit dat wanneer jongere te weinig duidelijke regels en te weinig
controle door opvoeders krijgen aangeboden, dit kan leiden tot zwakke controle van impulsen,
probleemgedrag bij kinderen en gebrek aan sociale vaardigheden. Wanneer deze controle op een
autoritaire manier wordt gebracht en er frequent gestraft wordt, vergroot daarentegen de kans op
lagere sociale competentie en probleemgedrag (van Ass, 1999).

4.9 Sensitieve Responsiviteit
De sensitieve houding, ook wel de sensitieve responsiviteit, geeft aan in hoeverre de opvoeder de
signalen van een kind opvangt, juist interpreteert en er effectief op reageert. Kenmerken van een
sensitieve houding zijn: speelsheid, liefhebben, acceptatie, nieuwsgierigheid en empathie. Een
sensitieve houding veroorzaakt bij het kind een gevoel van vertrouwen, toegankelijkheid en
bereikbaarheid. Dit zijn de voorwaarden voor een veilige hechting (Juffer en Van Tuyll, 2010).
In een meta-analyse uitgevoerd door Dofferhoff (2009), werden adoptieouders met ouders
vergeleken ten aanzien van sensitiviteit, warmte, gezinsklimaat, psychologische staat, stress en
tevredenheid met het ouderschap. Er werden op geen van deze punten significante verschillen
gevonden. Waar verschillen gevonden werden, waren deze eerder in het voordeel van de
adoptieouders.
Docent en onderwijsontwikkelaar Judith Kuiten ziet sensitieve responsiviteit als het fundament van
alle andere interactievaardigheden. ‘Het betekent dat men in staat is om adequaat op de signalen
van een ander te reageren. Kuiten (2014) benoemt dat daar nog een stap aan vooraf. Namelijk dat
men in staat moet zijn om heel goed te kijken en te luisteren. Dat 'kijken' klinkt, volgens haar, soms
makkelijker dan het is. Ze geeft uitleg aan de hand van het volgende voorbeeld: Een peuter is
opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze niet wil eten. Kinderartsen hebben medische oorzaken
uitgesloten. Er is een Video Interactie Begeleider ingeschakeld. Deze maakt opnames van de peuter
en haar moeder tijdens eetmomenten. De beelden worden vervolgens geanalyseerd en met moeder
bekeken en besproken. De peuter komt in beeld met een bakje yoghurt. We zien een (liefhebbende
maar tegelijkertijd ook tamelijk gefrustreerde) moeder die haar tevergeefs hapjes probeert te geven.
We zien dat de peuter niet eet. Maar boven alles zien we dat de peuter het 'zelf wil doen'. Door
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middel van de beelden wordt duidelijk dat ze herhaaldelijk probeert de lepel te pakken! Moeder mist
deze signalen, met als gevolg: een eetprobleem.
Het is van groot belang dat de gezinshuisouder zich kan inleven in de gevoelens en behoeftes van de
jongere. De Wolff en Van IJzendoorn (1997) toonden in een zeer omvangrijke meta-analyse het
verband tussen sensitiviteit en gehechtheid aan. Bij sensitieve opvoeders is de kans op het ontstaan
van een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind groter (Bakermans-Kranenburg, Van
IJzendoorn en Juffer, 2003).

4.10 Verbindende vragen
Door het stellen van verbindende vragen kunnen gezinshuisouders de jongeren helpen om
verbinding te maken, of in verbinding te blijven met hun gezin van herkomst. Gezinshuisouders
kunnen verbindende vragen inzetten in hun interactie met de jongeren, om deze reden heb ik ervoor
gekozen deze paragraaf onder dit hoofdstuk te plaatsen.
In de contextuele benadering worden verbindende vragen gebruikt als interventiemiddel voor het
activeren van relationele hulpbronnen (Meulink-Korf & van Rhijn, 2002). K. Verduin (contextueel
therapeut) gebruikt in zijn artikel over ‘verbindend vragen als interventie in gezinsgesprekken de
volgende definitie: ‘Verbindend vragen zijn interventies van de hulpverlener die beogen goede zorg in
de betekenisvolle relaties van de cliënt te activeren”. Verbindende vragen kunnen de verkenning van
de context van de cliënt bevatten (met wie is de cliënt verbonden?). Activeren is het uiteindelijke
doel van een verbindende vraag (Noordegraaf en Vierwind 2013). Vanuit de theorie worden er twee
hoofdtypen van verbindende vragen onderscheiden. Het eerste type, betreft vragen naar de ‘veilige
basis’ , de plek of de mensen naar wie je toe kunt wanneer je het moeilijk hebt. Het tweede type
betreft vragen naar de betekenis die iemand beoogt te hebben voor de ander. Een voorbeeld van
een veilige basisvraag is ‘Bij wie kun je terecht wanneer je je verdrietig voelt? Of ‘Is er iemand die
weet hoe moeilijk jij het hebt?’. Deze vragen zijn open en verkennend en gaan er om de kwaliteit
van relaties van de jongere in kaart te brengen. De vragen kunnen ook direct en activerend gesteld
worden, zoals; ‘Hoe zou je moeder iets kunnen doen in deze situatie?” Deze vragen zijn meer gericht
en specifiek, ze brengen bepaalde relaties in beeld en beogen in specifieke relaties bewegen te
bewerken. Ook kun je verbindende vragen stellen die gericht zijn op de betekenis die iemand heeft,
of wil hebben voor een ander. Zoals bijvoorbeeld ‘Op welke manier zou je volwassen zoon/dochter
van je vader/moeder willen zijn? Of ‘als je later zelf vader/moeder mag zijn, wat wil je dan je
kinderen mee geven?’. Kenmerkend voor deze vragen zijn dat ze erop gericht zijn het geven en
ontvangen in een relatie te verkennen en de betekenis die gezinsleden voor elkaar hebben te
verhelderen.
Verbindende vragen hebben tot doel om beweging te brengen in de balansen tussen de betrokken
personen, zodat zij de kans krijgen recht te verdienen en vervolgens te kunnen werken aan
zelfvalidering. Verbindende vragen hebben een uitlokkend karakter en dienen aan te sluiten bij de
beleving van de persoon (Heyndrickx e.a. 2005). Door het stellen van verbindende vragen, kunnen
gezinshuisouders jongeren motiveren om de stap te zetten naar een dialoog met hun ouders, zodat
zij vervolgens weer kunnen werken aan zelfvalidering en zich mogelijk beter kunnen verbinden met
ouders.
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4.11 Conclusie
In dit hoofdstuk zagen we dat bij het vorm geven aan de opvoeding de interactie met het kind
centraal staat. Met name het zorgen voor een stabiele hechtingsrelatie, vraagt om interactionele
vaardigheden. Opvoeders fungeren als rolmodel en zullen zich zo moeten gedragen dat zij een
wenselijke voorbeeldfunctie voor het kind vervullen. Ook moeten opvoeders in staat zijn de
opvoedingssituatie te structureren en hanteren, zowel binnen het gezin als in de uitgebreide sociale
context. Zoals reeds benoemt zijn interactionele vaardigheden veelomvattend, echter is er
nauwelijks literatuur bekend over interactionele vaardigheden die specifiek zijn voor de opvoeding
van jongeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat ieder kind, dus ook kinderen die uit huis zijn
geplaatst, behoefte heeft aan een normale opvoeding. Om deze reden heb ik voornamelijk
algemene vaardigheden beschreven, die in elk gezin kunnen worden gebruikt, dus ook toepasbaar in
de opvoedingsrelatie van pubers en gezinshuisouders. Met dit onderzoek streef ik ernaar tot meer
specifieke vaardigheden te komen, toegespitst op deze doelgroep.
Om te weten te komen welke vaardigheden er in de opvoeding nodig zijn, heb ik daarom gefocust op
de begrippen,’ opvoedingsvaardigheden’ en ‘interactievaardigheden’.
Ik heb uitleg gegeven over het begrip sensitieve responsiviteit, omdat dit als het fundament van alle
interactievaardigheden wordt gezien en daarom van belang in dit literatuur onderzoek. Ook zijn de
verschillende opvoedstijlen aan de orde gekomen en is gebleken dat de autoritatieve opvoedingsstijl
het meest wordt gehanteerd in Nederland en deze opvoedingsstijl de beste effecten heeft voor
adolescenten. Vermoedelijk is dit omdat overleg en gelijkwaardigheid kenmerkend zijn voor deze
opvoedingsstijl, wat datgene is waar een puber naar streeft. Ook is het is van belang dat het
opvoedingsgedrag van opvoeders mee beweegt met de ontwikkeling van het kind. Tenslotte heb ik
een paragraaf gewijd aan ‘verbinden werken’, omdat door het stellen van verbindende vragen,
gezinshuisouders jongeren kunnen motiveren om de stap te zetten naar een dialoog met hun
ouders, zodat zij vervolgens weer kunnen werken aan zelfvalidering en zich mogelijk beter kunnen
verbinden met ouders.
In het volgende hoofdstuk ga ik de opgedane kennis uit mijn literatuuronderzoek koppelen aan de
opvoedpraktijken in gezinshuizen, door het analyseren van de videobeelden.
Ik hoop dat uw interesse is gewekt in welke interactionele vaardigheden we terug gaan zien bij de
gezinshuisouders en welke van deze vaardigheden vervolgens aansluiting bewerken bij de jongeren.
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Hoofdstuk 5 Video analyse
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk ga ik de videobeelden die gemaakt zijn in vijf van de zes geselecteerde gezinshuizen,
rondom de maaltijdconversaties (16.00-19.00uur), analyseren aan de hand van videoanalyse. De data
van de beelden van het zesde gezinshuis waren niet op tijd beschikbaar en is daarom niet
meegenomen in de analyse. Middels deze analyse hoop ik antwoord te kunnen geven op de vraag
welke interactionele vaardigheden we terug zien bij gezinshuisouders en welke interactionele
vaardigheden aansluiting bewerken bij de jongeren. Omdat u al eerder heeft kunnen lezen dat
interactionele vaardigheden veelomvattend zijn, heb ik mij in de analyse vooral gefocust op
interactionele vaardigheden die aansluiting bewerken bij jongeren als het gaat om hun ouders.
Waarbij mijn verwachting is dat loyaliteit hierin een terugkerend begrip zal worden.
5.2 Methode van onderzoek
Ik gebruik voor mijn kwalitatieve analyse elementen uit de discoursanalyse. Met discours worden alle
vormen van gesproken en geschreven tekst bedoeld, maar ook beelden, kortom alles wat als
betekenisdrager functioneert en een rol speelt in alledaagse communicatie. Het gaat om de analyse
van teksten, spraak en gesprekken. Belangrijk hierbij is dat er wordt gekeken naar de context en wat
de taal doet. De interactie tussen taal en de maatschappij staat hierin centraal, dus de betekenis van
woorden, zinnen e.d. wordt gerelateerd aan de sociale context waarin deze woorden en zinnen
worden gebruikt (Van den Berg, 2004).
Omwille van de leesbaarheid gebruik ik in mijn onderzoek het begrip videoanalyse, hiermee bedoel ik
kwalitatief onderzoek, met elementen uit de discoursanalyse. Door het doen van videoanalyse is er
sprake van directe waarneming. Doordat er is gewerkt met een stilstaande camera, op een, voor
zover mogelijk, onopvallende plek is het risico op aangepast gedrag van zowel puber als
gezinshuisouder verkleind.
Het bekijken en uitwerken van dit beeldmateriaal is gedaan onder supervisie van de onderzoekers
van het lectoraat. Door middel van het bespreken van de bekeken beelden, in een werkgroep met
andere studenten, is de intersubjectiviteit vergroot, zodat de betrouwbaarheid beter gewaarborgd
kan worden.

5.3 Dataverzameling
Aan de hand van een vooraf opgesteld kijkkader is het beeldmateriaal bekeken. Dit kijkkader is tot
stand gekomen na gesprekken met focusgroepen, eerder dit overkoepelende onderzoek, waarin
thema’s naar voren kwamen waarin gezinshuisouders handelingsverlegenheid ervoeren. Het
kijkkader bevat zoveel mogelijk de verwachte interactionele vaardigheden die de gezinshuisouders
gebruiken, ook is er een kolom met ‘overige vaardigheden’ opgesteld. Vervolgens zijn deze
geselecteerde fragmenten gelabeld. Elk fragment is voorzien van een code; Gezinshuis X, Sensitizing
concept X, Typering Episode, dag en minuut.
In de videobeelden hebben we met elkaar gekeken hoe gezinshuisouders met de verschillende
thema’s omgaan en welke interactionele vaardigheden er hierbij zichtbaar worden. Het kijkkader
‘gezin van herkomst’ heeft specifiek betrekking op mijn onderzoeksvraag en heb ik vervolgens aan de
hand van videoanalyse uitgewerkt. Er is voor gekozen om, de grote hoeveelheid, beeldmateriaal te
verdelen onder verschillende studenten. Ik heb alle videobeelden van ‘gezinshuis 1’ volledig bekeken
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en gelabeld aan de hand van een labelschema. Naderhand zijn de geselecteerde fragmenten van de
bekeken beelden van de vijf gezinshuizen met elkaar uitgewisseld.
Van het kijkkader ‘gezin van herkomst’, zijn de vijf beste fragmenten per gezinshuis gebundeld. Dit
leverde mij 25 fragmenten op. Deze 25 fragmenten zijn uiteindelijk de basis geworden van mijn
videoanalyse, de gebruikte fragmenten zijn getranscribeerd voor het maken van mijn analyse.
Op basis van de 25 geselecteerde fragmenten zijn de vijf kernlabels onderverdeeld in vier sublabels,
die de interactionele vaardigheden van de gezinshuisouders omvatten. Deze sublabels zijn ontstaan
door het kijken naar het interactiepatroon van de opvoedkundige vaardigheden, die
gezinshuisouders in interactie met de pubers gebruiken.
Dit resulteerde in de volgende sublabels:
toont interesse in gezin van herkomst van puber;
spreekt over broers en zussen van puber;
is steunend aanwezig in de relatie puber en gezin van herkomst;
geeft uiting aan zijn gedachten over gezin van herkomst van puber.
Deze bovenstaande sublabels geven de uitkomsten weer van het interactiepatroon van
gezinshuisouders ten aanzien van het gezin van herkomst van de puber. Bovenstaande uitkomsten
zijn dus niet gebaseerd op de theorie, maar zijn uitkomsten van de videoanalyse. De theoretische
onderbouwing dient als ondersteuning van de videoanalyse en niet omgekeerd.
In bijlage 1 vindt u een totaaloverzicht van de gebruikte kernlabels, sublabels en dimensies.
In een extern bronnenboek vind u alle 25 fragmenten waarop mijn analyse gebaseerd is. Doordat
deze bestanden erg omvangrijk zijn heb ik deze niet als bijlage bij de scriptie toegevoegd. Dit is in
beheer van het lectoraat.

5.4 Respondenten
In het kader van dit onderzoek is de focus gelegd op de interactie tussen de gezinshuisouders en de
gezinshuispubers. Er is bewust niet gekeken naar de interacties tussen gezinshuisouders en
biologische kinderen, tussen gezinshuiskinderen buiten de leeftijdsgroep (12-18 jaar) en de
interacties tussen broers/zussen, deze groepen vallen niet binnen de onderzoeksvraag. Dit neemt
niet weg dat deze interacties onderzoeksinformatie met zich mee brengen, dit neem ik mee in de
aanbevelingen aan de hand van dit onderzoek.
Alle namen in de transcripten en bijlagen zijn geanonimiseerd, om privacy van de betrokkenen te
waarborgen.
Aan de hand van geselecteerde fragmenten, zal ik per sublabel de uitkomsten beschrijven en
vervolgens analyseren.

5.5 Gezinshuisouder toont interesse in gezin van herkomst van puber
Uit de videoanalyse is gebleken dat gezinshuisouders ruimte geven aan het gezin van herkomst van
de puber door onder andere interesse te tonen in het gezin van herkomst. In deze paragraaf bekijk ik
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hoe gezinshuisouders dit doen in de praktijk en maak ik hierbij gebruik van transcripten die mijn
analyse ondersteunen.
Op de camerabeelden van de vijf gezinshuizen is te zien dat gezinshuisouders op verschillende
manieren interesse tonen met betrekking tot het gezin van herkomst van de puber.
Interactie vaardigheid
GHO2 toont interesse in gezin
van herkomst van puber

technieken
De GHO praat door over gezin van herkomst
De GHO vraagt door over gezin van herkomst
De GHO initieert gesprek over gezin van herkomst
De GHO gaat in op initiatie gezin van herkomst door puber

Op de beelden is te zien dat gezinshuisouders doorpraten met de puber, doorvragen op wat de
puber vertelt, zelf een gesprek over het gezin van herkomst initiëren of doorgaan op een initiatie van
de puber. In bijlage 2 staat de volledige tabel en waar deze fragmenten terug te vinden zijn in de
beelden. De volgende fragmenten illustreren verschillende manieren waarop gezinshuisouders
interesse tonen in het gezin van herkomst.
Fragment GH4_082
Gezinshuismoeder vraagt Joesef hoe het was bij zijn moeder waar hij op bezoek is geweest.
Gezinshuisvader stelt vervolgens ook vragen over dit bezoek.3
1. GHM:

Hoe was het bij je moeder?

2. Jongen(18):

euh leuk

3. GHM:

ah leuk, en je broer. Ik begreep dat je broer erbij was?

4. Jongen(18):

ja

5. GHV:

Was het gezellig?

6. Jongen (18)

ja

7. GHV:

ging het goed?

8. Jongen (18)

ja

9. GHV

zeker weten

10. Jongen (18)

ja

11. GHV

Niet onder druk gezet? (heeft betrekking op broer)

12. Jongen(18)

nee

In dit fragment initieert gezinshuismoeder het gesprek. Ze vraagt de puber hoe het bezoek bij zijn
moeder is geweest. Ze stelt een open vraag (r1) aan de puber en laat hiermee zien geïnteresseerd te
zijn in het bezoek aan zijn moeder. Op deze vraagt krijgt gezinshuismoeder een kort : ‘aah leuk’.
Vervolgens vraagt gezinshuismoeder verder (r3) en geeft aan op de hoogte te zijn van de
aanwezigheid van broer tijdens het bezoek, hiermee laat zij een betrokken/ geïnteresseerde houding
zien. Puber geeft op deze vraag alleen een kort ontvangstbevestiging (r4). Gezinshuisvader vraagt
2
3

In bijlage 3 is de uitleg van de gebruikte afkortingen bij de transcripten te vinden.
Transcriptieconventies ontbreken door technisch mankement
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vervolgens of het bezoek ‘gezellig was’ (r5), puber reageert wederom met enkel ‘ja’. Gezinshuisvader
lijkt hier geen genoegen mee te nemen en stelt hier nogmaals een vraag over; ‘zeker weten?’
(r9).Gezinshuisvader stelt een laatste gesloten vraag, waarna het gesprek lijkt te stranden door
antwoorden als ‘ja’, ‘nee’ en ‘leuk’.
Fragment GH5_080
Gezinshuismoeder vraagt Ronaldo naar de verjaardag van zijn moeder.
13. GHM:

Vrijdag is je moeder jarig toch, Ronaldo?↑

14. Jongen(18):

°uhuh°

15. GHM:

vrijdag of zaterdag?↓

16. Jongen(18):

zaterdag, de eerste

17. GHM:

hm. ↑

18. Bio (21):

(.) in februari?

19. Jongen(18):

uhuh.

20. GHV:

Één februari?

21. Jongen(18):

(.)wordt ze alweer 53 ↓

22. GHM:

(.)zo (.) mooi

Dit fragment speelt zich af tijdens de maaltijd. Gezinshuismoeder neemt het initiatief en vraagt in
regel 13 naar de verjaardag van de moeder van Ronaldo. Ze doet dit door een strategische vraag te
stellen, ‘vrijdag is je moeder jarig toch?’ Hiermee laat ze merken dat het antwoord voor haar al, zo
goed als, bekend is en ze dus op de hoogte is. De puber antwoord met ‘uhuh’ (r14). Dit is voor
gezinshuismoeder niet duidelijk waarop ze een keuzevraag stelt ‘vrijdag of zaterdag?’(r 15). Puber
geeft antwoord ‘zaterdag, de eerste’. Gezinshuismoeder ‘humt’ bevestigend. Voor biologische zoon
van 21 jaar is dit echter niet duidelijk en vraagt aan Ronaldo of zijn moeder nou in februari of 1
februari jarig is. De puber geeft hier vervolgens antwoord op en vertelt vervolgens dat zijn moeder
alweer 53 wordt (r 21). Gezinshuismoeder reageert hier positief op met: ‘zo mooi’ (r 22).
In een ander fragment (GH2_064) is te zien dat puber degene is die het initiatief neemt om te
spreken over zijn gezin van herkomst. In dit voorbeeld vertelt de puber dat zij de oorbellen in heeft
die haar broertje vanuit Egypte heeft meegenomen. Gezinshuismoeder praat vervolgens hierover
door en laat hierdoor merken geïnteresseerd te zijn in het gezin van herkomst van de puber.

5.5.1.Contextuele reflectie op interacties
Door het tonen van interesse in het gezin van herkomst van de puber, geeft de gezinshuisouder de
puber de ruimte om te mogen spreken over zijn aan ouders. Door te vragen naar de verjaardag van
moeder in fragment GH5_080, geeft de gezinshuisouder stem aan de familiale verbondenheid en
creëert ze hier ruimte voor. Ook kan het zijn dat de gezinshuismoeder op deze manier Ronaldo wil
herinneren aan de verjaardag van moeder, waarmee ze laat zien betrokken te zijn bij moeder en
hiermee investeert in de relatie met moeder. Door het niet vergeten van de verjaardag van moeder
kan Ronaldo geholpen worden gepast te geven aan moeder (belletje/bezoekje/kaartje voor haar
verjaardag) waardoor de triadische betrouwbaarheid (de betrouwbaarheid tussen, ouder, kind en
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opvoeder/begeleider, zie 3.3) wordt vergroot en het uiteindelijk Ronaldo kan helpen een eigen
autonomie te ontwikkelen.

5.6 Gezinshuisouder spreekt over broers en zussen van puber
In de videobeelden is verschillende keren te zien dat er gesproken wordt over broers en zussen van
de puber, dit kan de gezinshuisouder doen door hier zelf over te beginnen of door er op door te gaan
als de puber over zijn broers en zussen begint te praten. Daarnaast lijkt het helpend te zijn als de
gezinshuisouder kennis heeft over de broers en zussen. Daardoor blijkt dat de gezinshuisouder op
eerdere momenten heeft geluisterd en hiermee laat zien beschikbaar te zijn voor verhalen over
broers en zussen.
Interactie vaardigheid

GHO spreekt over broers en
zusjes van puber

Technieken
De GHO heeft kennis over broers/zussen
De GHO praat door over broers/zussen
De GHO vraagt door over broers/zussen
De GHO gaat in op initiatie broers/zussen door puber
De GHO initieert gesprek over broers/zussen

Een van de gezinshuismoeders begint een gesprek met de puber als volgt: ' Joesef je weet dat je
broer weer thuis gaat wonen he?' (GH4_083). De gezinshuisouder laat in deze zin zien dat hij kennis
heeft van de broer van de puber. Tegelijkertijd vraagt hij door en draagt hij kennis over, door uitleg
te geven waarom zijn broer weer thuis kan wonen. De gezinshuisouder laat op deze manier dus zien
dat hij geïnteresseerd is en zorgt ervoor dat de puber op de hoogte blijft van zijn broer. De
gezinshuisouder vraagt later in het gesprek of de puber (Joesef) weet waarom zijn broer naar huis
toe mag. Op deze manier laat hij zien open te staan voor de gevoelens en de gedachten van de
puber.
In het volgende fragment wordt er gesproken over broers en zussen van de puber.
Fragment GH3_062
Er vindt een gesprek plaats aan tafel waarin Karina vertelt dat haar broertje bij hun moeder
sinterklaas heeft gevierd, maar geen cadeautjes heeft gekregen, terwijl de andere twee kinderen dit
wel hebben gekregen. Karina zegt tegen GHV dat zij anders wel cadeautjes voor hem gaat kopen.

1. Pm (17):
was
2. GHM:
3. Pm (17)
4. GHM:
5. Pm (17):
niet
6. Pm (14):
7. Pm (17):

Ja Jasmine (2) ik vroeg aan euh > Ik vroeg aan Joas of pakjes avond gezellig
gisteren avond bij hun.↑
Hmhm
Zegtie mwa > Ik zeg wat is er dan? Zegtie het is niet leuk als je pakjes avond
viert en je broertjes krijgen allemaal cadeautjes en jij krijgt niks.↑
Kreeg hij niks?↑
NEE, kei zielig! had dan op z’n minst een cadeautje gedaan. Het hoeft toch
veel te kosten maar dan is het in ieder geval zo dat hij ook iets heeft
gekregen. Nu heeft hij niets.
°Waar heb jij het over dan?°
Gisteren avond was het pakjes avond bij mama >weet je wel? En dan
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mattias en Freek kregen allemaal cadeautjes, heel veel. Hele
playmobiel sets enzo en Joas kreeg niets.
Pm (14)
Aah↓
Pm (17):
Maar ik ga denk ik voor hem↑ een cadeautje kopen.
GHV:
°O dat is fijn°.
Pm (17)
Nou ↑maar gewoon dat ik zeg hier > dit is van Sinterklaas.
GHV:
°Nou dat moet je dus gewoon helemaal niet doen.° Als je geen ruzie wil
maken thuis dan zou ik dat maar niet doen.↓
Pm (17):
Dat zeg ik toch gewoon, dat hoeft mama dan toch niet te weten?↑
GHV:
Ja maar dat gaat ie toch echt wel vertellen. Dat moet je juist helemaal niet
doen
Pm (14):
Dan zeg je..↓
GHV:
Daar moet je je gewoon helemaal niet mee bemoeien.’↓(2) ‘Koop dan maar
een cadeautje voor mij↓
Pm (14):
Of voor mij!↑

In dit fragment initieert puber het gesprek. Het gesprek vindt plaats tijdens de maaltijd, naar
aanleiding van een sinterklaasviering bij moeder thuis. Karine is hier zelf niet bij aanwezig geweest,
maar heeft hier iets over terug gehoord van haar broertje. Karine richt het gesprek op
gezinshuismoeder, door haar direct aan te spreken, ‘Ja Jasmine, ik vroeg aan Joas of pakjesavond
gezellig was, gisteravond bij hun’. Gezinshuismoeder geeft een ontvangstbevestiging in regel 2
‘hmm’. Vervolgens vertelt Karine dat haar broertje Joas haar heeft verteld dat hij niets heeft
gekregen voor sinterklaas en zijn andere broertjes wel. Gezinshuismoeder stelt hier vervolgens een
verhelderende vraag over ‘kreeg hij niks?’. Hierop reageert Karine fel met ‘nee, kei zielig!’ en laat
haar mening hierover vervolgens duidelijk horen (r 5). Een andere puber mengt zich in het gesprek
door te vragen waar Karine het over heeft (r 6). Karine legt dit vervolgens aan haar uit. Deze puber
laat in regel 8 merken dit zielig te vinden, door ‘aah’ te zeggen. In regel 9 deelt Karine mee dat zij
voornemens is zelf een cadeautje te gaan kopen voor haar broertje Joas. Dit wordt in eerste instantie
goed ontvangen door gezinshuisvader, hij reageert met: ‘o dat is fijn’. Wanneer Karine erbij benoemt
dat ze van plan is om er dan bij te vertellen dat het van sinterklaas komt (r11) reageert
gezinshuisvader hier op met: ‘Nou dat moet je dus gewoon helemaal niet doen. Als je geen ruzie wil
thuis, dan zou ik dat maar niet doen’. (Het lijkt erop dat gezinshuisvader kennis heeft van de
verhoudingen tussen broertjes/zusjes en moeder). Hij laat hiermee op een directieve manier zijn
mening horen en waarschuwt haar voor de consequenties. Karine lijkt te snappen waar
gezinshuisvader op doelt, doordat ze zegt ‘dan zeg ik toch gewoon..,dat hoeft mama niet te weten’
(r13). Gezinshuisvader waarschuwt haar wederom door te zeggen dat broertje dit toch wel zal
vertellen en adviseert haar om dit ‘juist niet te doen’ (regel 14). Het pubermeisje van 14 jaar doet een
poging zich te mengen in het gesprek door te zeggen ‘dan zeg je..’ (r15). Hier wordt niet op
gereageerd. Tenslotte zegt gezinshuisvader nog een keer gebiedende wijs dat Karine zich niet met de
sinterklaascadeautjes moet bemoeien en biedt haar op een luchtige manier het alternatief op voor
hem anders een cadeautje te kopen. Pubermeisje van 14 haakt hier op in door te zeggen ‘of voor
mij’. Hiermee wordt deze conversatie afgesloten.
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Karine eet haar bord verder leeg en lijkt weinig tijd nodig te hebben om het gesprek op zich te laten
inwerken, doordat ze zich vrijwel direct weer kan mengen in een volgende conversatie. Haar
gezichtsuitdrukking is niet te zien op de beelden.

5.6.1 Contextuele reflectie op de interacties
Pm (17) spreekt verontwaardigd over haar moeder. Ze vindt het ‘kei zielig’ dat haar moeder geen
cadeautje voor haar jongste broertje heeft gekocht. Opvallend is dat gezinshuismoeder hier neutraal
op reageert door enkel een wedervraag te stellen en hier geen waardeoordeel aan te hangen,
hierdoor wordt er ruimte gecreëerd waarin Pm (17) haar moeder mag bekritiseren, zodat Pm(17)
haar verhaal openlijk kan vertellen, zonder haar moeder in bescherming te hoeven nemen. ‘Wanneer
een adolescent niet zeker is of zijn loyaliteit ten aanzien van zijn ouders erkend wordt, zal hij energie
steken in het beschermen ervan’ (Noordegraaf & Vierwind, 2012). GHM luistert naar de
‘beschuldigingen’ (r3), maar neemt er zelf geen deel aan. Zo ontstaat er ruimte in de
hulpverleningsrelatie om het tekort van moeder eerlijk te onderzoeken en kan het eventueel in
verbondenheid hersteld worden.
Ook blijkt uit de houding en reactie van gezinshuismoeder dat ze zich meerzijdig partijdig opstelt, ze
probeert recht te doen aan zowel moeder als dochter, door de ‘destructieve daad’ van moeder niet
te veroordelen en tegelijkertijd te luisteren naar het verhaal van dochter. Mogelijk leeft ze zich op
die manier in en doet ze haar best ieders investeringen te verkennen.
Wanneer Pm(14) benoemt van plan te zijn zelf een cadeautje voor haar broertje te kopen, wordt dit
in eerste instantie positief ontvangen: ‘ow dat is fijn’(r10), maar wanneer ze er vervolgens bij vertelt
dat ze er dan bij zal zeggen dat het van sinterklaas is (r11) adviseert ghv haar dit vooral niet te doen.
Het lijkt erop dat pm(14) hier de rol/verantwoordelijkheid (het kopen en geven van
sinterklaascadeautjes) van moeder wil overnemen, omdat ze mogelijk vindt dat haar moeder hierin
niet adequaat functioneert. GHV lijkt dit geparentificeerde gedrag te willen voorkomen, door haar te
adviseren dit niet te doen. Tegelijkertijd biedt hij haar een alternatief (r16) door gekscherend te
zeggen ‘koop dan maar een cadeautje voor mij!’.
Dit fragment leent zich ook om samen met de puber de intentie van moeders actie te onderzoeken
en vervolgens Pm (14) te helpen haar loyaliteit jegens haar broertje op een passende en gezonde
manier vorm te geven. Tevens hadden gezinshuisouders Pm(14) erkenning kunnen geven voor de
zorg voor haar broertje. ‘Daar moet je je gewoon helemaal niet mee bemoeien’(r16) , doet
vermoedelijk geen recht aan de puber.
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5.7 Gezinshuisouder is steunend aanwezig in de relatie puber en gezin van
herkomst
Gezinshuisouders zetten verschillende vaardigheden in om steunend aanwezig te zijn in de relatie
van de puber met zijn gezin van herkomst. In de beelden is terug te zien dat gezinshuisouders dit
doen door het gezin van herkomst te betrekken bij het leven van de puber en dat zij begeleidend
aanwezig is in de relatie van puber met zijn ouders, zij gebruiken onderstaande vaardigheden
hiervoor.

Interactievaardigheid

GHO is steunend aanwezig in de
relatie puber en gezin van
herkomst

Technieken
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk is als gezin van
herkomst achter de plaatsing staat
De GHO benoemt overeenkomsten en verschillen tussen puber
en gezin van herkomst
De GHO betrekt gezin van herkomst bij de puber
De GHO geeft tips aan puber over contact met gezin van
herkomst
De GHO geeft informatie over gezin van herkomst
De GHO begeleidt telefoongesprekken met gezin van herkomst

In meerdere fragmenten is te zien dat de gezinshuisouder aanwezig is wanneer de puber met zijn
gezin van herkomst belt. In sommige gevallen begeleidt de gezinshuisouder het telefoongesprek van
de puber, dit doen zij door bijvoorbeeld de puber te helpen met het vinden van
gespreksonderwerpen, of het begeleiden van het maken van praktische afspraken (GH4_081). In een
ander fragment zijn er uit één gezinshuis twee pubers die uit hetzelfde gezin komen (GH5_068;
GH5_069). Zij bellen samen in het bijzijn van de gezinshuismoeder, hun moeder. De
gezinshuismoeder helpt ze herinneren aan dingen die ze wilden vertellen en zorgt ervoor dat beide
pubers aan het woord komen. De gezinshuismoeder laat hier zien dat ze steunend aanwezig is,
omdat ze tijd en energie stopt in het begeleiden van het gesprek.
Fragment GH2_056 (zie 5.8) laat zien dat de gezinshuismoeder steunend aanwezig is door zich
positief te uiten over moeder tegenover de puber. In dit fragment vertelt de puber dat zijn moeder
gezegd heeft dat hij het getroffen heeft in het gezinshuis waar hij nu zit (r 91). De gezinshuismoeder
vertelt de puber hoe knap zij het vindt dat zijn moeder achter de plaatsing staat (r 94; 96; 98). Door
dit te benoemen weet de puber wat de gezinshuismoeder van zijn moeder vindt.
Een andere manier van steunend aanwezig zijn is het passend benoemen van verschillen en
overeenkomsten met andere gezinsleden van het gezin van herkomst van de puber. Door dit te doen
laat de gezinshuisouder zien dat hij kennis heeft van het gezin van herkomst. In één van de
fragmenten heeft de gezinshuisvader een gesprek met de puber over wat hij later worden wil
(GH2_166). De puber vertelt hier dat hij ‘niveau vier’ wil gaan doen, de gezinshuisvader vult aan dat
de zus van de puber dit ook gedaan heeft. Vervolgens vraagt de gezinshuisouder hoe zijn zus dit
heeft ervaren. Aan de hand van het maken van een vergelijking met de zus van de puber, geeft de
gezinshuisouder de puber een opening om hier verder over door te praten.
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Het volgende fragment heb ik gekozen om een aantal vaardigheden te illustreren.
Fragment GH1_074
Aan het eind van de maaltijd is dit gezinshuis gewend om een toetje te eten. Twee broers zijn de
afgelopen dagen bij moeder geweest en hebben van haar een overgebleven pak vla meegekregen
voor in het gezinshuis. Er ontstaat ophef, wanneer PJ 14 zijn broers aanwijst en meedeelt dat zij bij
hun moeder geen toetje hebben aangenomen. (In dit gezinshuis wonen 4 biologische broers/zussen
en verder geen andere gezinshuiskinderen).

1. Ghm

Mama zit vandaag in de toetjessponsering↓

2. Ghv

jaa↓, tegenwoordig krijgen wij toetjes↑

3. Pj14

Hun twee, [wijst naar j12 en j08] namen geen toetje

4. Ghm

Dan hoeft mama [onverstaanbaar] heel pak te kopen↑

5. Pj14

Ja,

6. PJ12

JAWEL! IK HEB WEL EEN TOETJE GENOMEN↑ !

7. Ghv

Waar HEB je het over? Is dit een goede reactie Duncan?↓

8. PJ12

Ja maar, ik heb wel een toetje genomen

9. Ghv

Maar is dit een goede reactie?↑

Dit fragment speelt zich af aan de eettafel. De toetjes zijn op tafel gezet en worden ingeschonken.
Gezinshuismoeder initieert het gesprek en betrekt moeder in het leven van de pubers, door te
benoemen dat de moeder van de pubers (dit zijn biologische broertjes) vandaag in de
‘toetjessponsering’ zit (r 1). Gezinshuisvader beaamt dit door te zeggen ‘Ja, tegenwoordig krijgen wij
toetjes’ (r 2) (twee broertjes zijn op bezoek geweest bij moeder en hebben een overgebleven pak vla
meegekregen voor in het gezinshuis). Hierop wijst Pj14 zijn twee broers aan en benoemt dat zij geen
toetje namen (hiermee doelt hij op het bezoek bij moeder) Mogelijk als verklaring waarom er toetjes
zijn overgebleven. Hierop reageert gezinshuismoeder door te zeggen dat moeder dan ook geen heel
pak hoeft te kopen (r 4). Pj14 bevestigd dit met ‘ja’ (r 5). Pj12 komt in verweer door met luide stem
te benoemen dat hij WEL een toetje heeft genomen (r 6). Gezinshuisvader lijkt zijn reactie niet te
kunnen plaatsen en vraagt hem op een verontwaardigde toon; ‘waar heb je het over?’ en stelt hem
vervolgens de reflectieve vraag; ‘Is dit een goede reactie Duncan?’(r 7). PJ12 geeft geen antwoord op
deze vraag, maar reageert met :’Ja maar, ik heb wel een toetje genomen’ (r 8). Hij lijkt het erg
belangrijk te vinden om dit te benadrukken. Wederom stelt gezinshuisvader hem de reflectieve vraag
of zijn reactie goed is (r 9), hier wordt niet meer op ingegaan.

5.7.1 Contextuele reflectie op de interacties
In dit fragment is te zien dat gezinshuisouders een positieve benadering hebben ten opzichte van de
moeder van de pubers (R1,2). ‘Elke positieve opmerking over ouders die begeleiders naar de cliënt
maken is een manier op hun triadische betrouwbaarheid te vergroten’ (Egberts, 2007). Ze
benadrukken dat ze de toetjes vandaag te danken hebben aan hun moeder, ze fungeren hier als
intermedieer tussen puber en ouders. Dit kan een manier zijn om deze kinderen hun gevoel voor de
juiste verhoudingen te laten zien, ze benadrukken als het ware de verticale loyaliteitslijn, door het
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gevende en zorgende aspect van moeder te benoemen. Door deze moeder te erkennen in haar
geven (de toetjes), kan zij op haar beurt weer de gezinshuisouders de ruimte geven om voor haar
kinderen te doen wat ze als professionals moeten doen. ‘Wanneer er wordt samengewerkt met
ouders, wordt er gebruik gemaakt van relationele hulpbronnen, omdat het werkt als een hefboom.
Een kleine investering leidt al tot positieve effecten bij cliënten’(Egberts, 2007).
In het tweede gedeelte van dit fragment (R. 3t/m6) vindt er een loyaliteitsuiting plaats van Pj12. Hij
wordt door zijn broertje ervan ‘beschuldigd’ dat hij bij zijn moeder thuis geen toetje heeft genomen,
terwijl zijn moeder dit voor hen had gekocht. Heftig verontwaardigd reageert hij hierop, door te
zeggen dat hij WEL een toetje heeft genomen. Zijn heftige reactie komt mogelijk doordat hij zich
door zijn broertje niet erkend voelt in de loyaliteit naar zijn moeder. Met zijn heftige reactie
verdedigt hij zijn loyaliteit naar moeder. ‘Wanneer een adolescent niet zeker is of zijn loyaliteit wordt
bescherm zal hij energie steken in het beschermen hiervan’(Noordegraaf & Vierwind, 2013).
Gezinshuisvader lijkt in eerste instantie de heftige reactie niet te kunnen plaatsten. Hij kiest ervoor
om niet op de inhoud van de discussie verder te gaan, maar stelt hem een reflectieve vraag over zijn
manier van reageren (r. 9). Je kunt uit de reactie van gezinshuisvader opmaken dat hij ‘de heftige
reactie’ van de puber niet plaatst als zijnde een loyaliteitsuiting. Wanneer gezinshuisvader deze
puber erkenning had gegeven voor de loyaliteit jegens moeder had er mogelijk een andere reactie
plaatsgevonden bij de puber.

5.8 Gezinshuisouder geeft uiting aan zijn gedachten over gezin van herkomst van
puber
In de videobeelden komt naar voren dat gezinshuisouders zich uiten naar de puber over het gezin
van herkomst. Dit gebeurd door bijvoorbeeld het benoemen van herkenning en het geven van
erkenning, of het geven van een indirect compliment voor ouders aan de puber. Dit alles kan de
gezinshuisouder doen door gepast humor in te zetten.

GHO geeft uiting aan zijn
gedachten over gezin van
herkomst van puber

De GHO geeft complimenten over gezin van herkomst
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk is als gezin van
herkomst achter de plaatsing staat
De GHO geeft erkenning aan gezin van herkomst
De GHO geeft herkenning aan gezin van herkomst
De GHO gebruikt humor over gezin van herkomst

In een aantal beelden is te zien dat de gezinshuisouder een compliment geeft aan puber over zijn
ouders. In (GH1_066) benoemt gezinshuismoeder dat ze het knap vindt dat de biologische moeder
over hun verleden in gesprek gaat met de pubers, ondanks de omstandigheden. In (GH2_064)
complimenteert gezinshuismoeder de moeder van de puber door te benoemen hoe netjes het huis
van moeder was opgeruimd. In andere fragmenten is erkenning en herkenning terug te zien,
bijvoorbeeld wanneer gezinshuismoeder benoemt dat het verdrietig is voor de moeder dat er een
familielid van haar is overleden (GH3_058), of wanneer de gezinshuismoeder het snapt dat moeder
later terug belt, omdat ze thuis van die 'kleine druktemakertjes' heeft rondlopen (GH2_063).
In fragment (GH2_056) wordt er humor toegepast. Het betreft hetzelfde fragment als in het kader is
uitgewerkt. De gezinshuismoeder benoemt bij de puber hoe knap ze het vindt dat moeder achter de
plaatsing staat. De puber zegt dan het volgende: ' Ja en dat jij zei ze is een vrouw met ballen vond ze
vond ze nou dat vond ze grappig dus dat zegt ze soms ook wel. En dan zegt ze ja ik ben echt een
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vrouw met ballen.' (GH2_056). De gezinshuismoeder moet hier om lachen en gaat hier op in. Later in
het gesprek zegt de gezinshuismoeder: ' Ja ,Im mama heeft ook wel gevoel voor humor, natuurlijk
wel grappig'. (GH2_056). Op deze manier laat de gezinshuismoeder zien wat haar gedachten zijn
over de biologische moeder en gebruikt ze hier humor bij.
In het onderstaande fragment komen aspecten hiervan tot uiting.
GH2_056
GHM en Pj(14) zijn aanwezig in de keuken, ze zijn samen. GHM is bezig de tafel af te ruimen en stopt
hiermee wanneer ze in gesprek raakt met PJ(14). Het fragment start met een terugblik van Pj (14) op
de dag dat zijn vader wegging.
70.

GHM

(onverstaanbaar) want hoe oud was je nou toen >toen pappa weg ging?↑
toen pappa en mama uit elkaar gingen?↑

71.

Puberj (14)

Ik was vijf en (1) Claudia was euh < 22

72.

GHM

>dus 22. Dus jullie schelen acht jaar. En jij was vijf. Dan was zij dertien↑.

73.

Puberj (14)

nou dat weet ik niet ja volgens mij, dat is wel oud al, dertien. Ja dat klopt
denk ik wel

74.

GHM

ja. dat kan↑

75.

Puberj (14)

en Gerrit is nu negentien.

76.
77.

GHM
Puberj (14)

Dus zij was dertien↑(1) en Gerrit (1)was euh> die was tien
ja

78.

GHM

en jij dan vijf en Marco was dan vier of zo ↓

79.

Puberj (14)

ja. Marco ging < net op school<. En dat was ook net met < kerst
(onverstaanbaar).

80.

GHM

°ja°

81.

Puberj (14)

hele aparte dag↓

82.

GHM

ja

83.

Puberj (14)

ja. mama’s grootste droom is nog wel↑ euh zeven kaarsen bij de
kerstboom van °ons° allemaal ↑

84.

GHM

ja

85.

Puberj (14)

ja en (onverstaanbaar) een kaart voor pappa maar (lacht)

86.

GHM

ja

87.

Puberj (14)

ja, maar dat we dan allemaal met kerst bij elkaar zijn, <dat s ’avonds
dan (1).(onverstaanbaar)

88.

GHM

ja. dat is ook niet makkelijk hoor.↑ Ik denk > dat is net zoals de moeder van
Arun die hier was geweest dat en euh dat is ook niet makkelijk weet je en ja
iedereen wil natuurlijk zijn kinderen dicht bij zich hebben.↑

89.

Puberj (14)

°ja°.

90.

GHM

ja

91.

Puberj (14)

maar mama zei ook wel jij hebt het <wel getroffen met je pleeggezin↓
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92.

GHM

maar weet > je weet je hoe knap dat is dat ze dat zegt!

93.

Puberj (14)

ja↑

94.

GHM

dat is ZO knap dat is echt waar! Dat je gewoon kunt zeggen van goh je hebt
het wel getroffen met de mensen waar je woont↑. Dat je dat tegen je eigen
kind kan zeggen. Er zijn natuurlijk ook heel veel moeders↓(1) die gewoon (.)
ja ja proberen om de opvoeders een beetje zwart te maken omdat ze het
eigenlijk gewoon zo moeilijk vinden.

95.

Puberj (14)

ja

96.

GHM

dat hun kind ergens anders woont. Dus dat is juist heel heel knap dat jou
moeder dat °zegt°.

97.
98.

Puberj (14)
GHM

ja en mama zei ook euhm (1)
°echt heel knap°

99.

Puberj (14)

toen zei ik ook ik heb het ook ja ik zei als eerst van ja ik vind het hier echt
heel leuk↑ en toen zei euh

100.

GHM

ja↓

101.

Puberj (14)

ik heb het naar mijn zin en mama zei toen ja die zei tegen mij vind jij dat
dat ook euh en toen zei ze ja ↓ik heb wel natuurlijk heb ik
het liefst dat je hier woont ↑maar (1) ik vind wel dat je dat dat het daar goed
en ik vind wel dat je het hebt getroffen ja. (1)want euh

102.
103.

GHM
Puberj (14)

ja weet je dat is echte liefde↓. Dat je iemand anders, dat je kind dat gunt↑
°ja°

104.
ook
105.

GHM
Puberj (14)

dat je je kind dat gunt↓, terwijl euh het wel zeer doet bij jezelf want dat is
liefde hè >dat je het je kind gunt terwijl het jezelf zeer doet
maar ze vindt het ook wel veilig hier, veilig gevoel voor haar dan↑

106.

GHM

ja↓

107.

Puberj (14)

want in andere (1) ja in waar ik allemaal in heb gezeten ja(1) sommige dingen
gingen niet goed. ↓

108.

GHM

ja↑

109.

Puberj (14)

En ja mama

110.

GHM

dat is voor haar ook lastig, dat is tuurlijk ook lastig

111.
daar
112.

Puberj (14)
GHM

ja. maar toen in mijn eerste pleeggezin heeft Roeli er voor gezorgd (1)dat ik
wegging. En na ja (1)mama zei ook al gelukkig
er gaat wel eens wat mis ja↓. ja

113.

Puberj (14)

praten zeg maar↓

114.
115.

GHM
Puberj (14)

ja! ↑dat je het kon vertellen.
want anders euh ja en hier euh ja °zei mama wel°.

116.

GHM

nou vind ik heel knap hoor. Ja. En weet je dan dan heb dan heb jij ook het
gevoel van nou ja het is oké dat ik hier woon zeg maar↓.

117.

Puberj (14)

°mmm°

gaat
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118.

GHM

En als en als mama zou zeggen > zo zo zijn er ook heel veel moeders die
gewoon heel veel commentaar gaan leveren op de opvoeders
doen dit niet goed> of doen dat niet goed.

119.

Puberj (14)

dat is ook niet leuk voor jullie!↑

120.

GHM

nee, maar ja↑ (.) dat weet je je moet dit werk niet gaan doen omdat

121.

Puberj (14)

nee maar als ↓

122.

GHM

omdat biologische ouders dan heel erg euh heel erg blij met je zijn of zo dan
moet je het werk niet gaan doen↑

123.

Puberj (14)

nee maar het is (onverstaanbaar) respect..

124.

GHM

dan is dit natuurlijk wel leuker. Dit is wel leuker. Dit is leuker voor ons hoor.↑
JAAAA zeker↑. Dus hoe jou moeder ermee omgaat is heel heel prettig voor
ons↑. Dan ben.. maar daar maar daar moet ik het natuurlijk niet van hebben
natuurlijk.> Wat het belangrijkste is is wel dat je dan dat jij dan denk o
mama vind het goed dat ik er woon

125.

Puberj (14)

ja

126.

GHM

en dan mag je dan mag je hier ook gewoon het naar je zin hebben. ↑

127.

Puberj (14)

ja↓

128.

GHM

D’r zijn natuurlijk ook kinderen die denken mama wil niet hebben dat ik
daar woon en die willen gewoon die die ja die sluiten zich daar euh daar voor
af. Dat hebben we bij Colette heel erg gezien. ↓Die moeder wilde gewoon
niet dat zij hier woonde.

129.

Puberj (14)

ja en dan euh↓(1)

130.

GHM

En dan mocht ze het hier ook niet leuk vinden. Ze mocht ons ook niet aardig
gaan vinden↓.

De puber neemt in dit fragment het initiatief voor dit gesprek4. De gezinshuismoeder geeft in dit
fragment erkenning, herkenning en complimenten aan het gezin van herkomst. In regel 88 geeft
gezinshuismoeder erkenning aan de moeder van pj(14). ‘dat is ook niet makkelijk hoor, iedereen wil
natuurlijk zijn kinderen dicht bij zich hebben’. Pj(14) bevestigd dit zacht met ‘ja’. Vervolgens benoemt
hij dat zijn moeder heeft gezegd dat hij het heeft getroffen met zijn pleeggezin (r 91). In regel 92
reageert gezinshuismoeder hier uitbundig op en zegt; ‘weet je wel hoe knap het is dat ze dit zegt?’.
De puber reageert wederom met ‘ja’ (r 93). Vervolgens benadrukt gezinshuismoeder nogmaals hoe
knap het is dat zijn moeder dit kan zeggen en geeft hier een toelichting bij door een vergelijking te
maken met moeders die hier anders over denken (r 94). De puber vertelt in regel 99 dat hij, als
reactie op zijn moeder, heeft gezegd dat hij het ‘hier echt leuk vindt’ en ‘ik heb het naar mijn zin’ (r
101). De moeder van de puber zou hebben gezegd dat ze natuurlijk wel het liefst heeft dat hij bij haar
woont, maar tegelijkertijd vindt dat het daar wel goed gaat (r 101). Gezinshuismoeder bestempelt dit
als ‘echte liefde’. Ze legt dit uit door te zeggen; ‘dat je het je kind gunt terwijl het zeer doet bij jezelf’
regel 104. In regel 107 t/m 109 vertelt de puber dat het ook wel eens in een gezinshuis niet goed is
gegaan. Gezinshuismoeder geeft hierop moeder wederom erkenning ‘dat is voor haar ook lastig, dat
is tuurlijk ook lastig’ (r 110). In regel 116 stelt gezinshuismoeder dat door de houding van moeder hij
4

Dit fragment is ingekort
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nu ook het gevoel heeft ‘dat het ok is’ dat hij hier woont. In regel 124 benadrukt ze dit nogmaals ‘en
dan denk jij van; o mama vindt het goed dat ik hier woon’. Puber bevestigd dit met ‘ja’(r125).
Tenslotte benoemt gezinshuismoeder dat deze houding van moeder niet vanzelfsprekend is en geeft
ze hiervan een voorbeeld (r 128 t/m 130).

5.8.1 Contextuele reflectie op de interacties
In dit fragment geeft GHM in regel 88 erkenning aan de moeder van pj(14). ‘dat is ook niet makkelijk
hoor, iedereen wil natuurlijk zijn kinderen dicht bij zich hebben’. Door de erkenning die ze hier geeft,
legt ze verbinding met moeder en geeft ze stem aan de familiale verbondenheid. Ook geeft GHM
betekenis aan de situatie, door te benoemen dat dit niet gemakkelijk moet zijn geweest voor
moeder.
GHM heeft empathie voor moeder en stelt zich hierdoor meerzijdig partijdig op. Met haar uitspraak
bevestigd ze de altijd aanwezig loyaliteit van moeder naar haar kinderen toe, waarmee ze moeder
recht doet en de triadische betrouwbaarheid vergroot. In regel 91 vertelt Pj(14) dat zijn moeder
heeft gezegd dat hij het heeft getroffen met zijn pleeggezin. Deze boodschap wordt direct door GHM
met open armen ontvangen, en door te benoemen dat het echt heel knap is van moeder om dit te
kunnen zeggen. Hiermee toont ze respect voor moeder en schept ze een loyale ruimte voor Pj(14).Nu
kan hij in alle vrijheid loyaal zijn en zijn moeder hierin bevestigen (r. 95) Door te benoemen dat het
niet vanzelfsprekend is dat ouders er zo over denken, geeft ze nogmaals aan welke ruimte moeder
hiermee geeft aan Pj14 en voorkomt ze dat hij hierdoor in een loyaliteitsconflict terecht komt. Dat
pj(14) in regel 101 bij zijn moeder kan bevestigen dat hij het naar ‘zijn zin’ heeft, getuigt van de loyale
ruimte die er zowel door moeder als gezinshuismoeder wordt geschept. De horizontale loyaliteit naar
zijn gezinshuismoeder lijkt niet in het gedrang te komen met de verticale loyaliteit naar zijn moeder
toe. Moeder geeft aan dat het wel haar voorkeur heeft om haar zoon bij zich te hebben (r. 101),
maar het belang dat het goed met hem gaat weegt zwaarder. Een daad van liefde, die alleen kan
ontstaan wanneer er sprake is van triadisch vertrouwen. In regel 126 ‘dan mag je het hier ook naar je
zin hebben’. Hier zien we dat moeder als het ware haar zoon toestemming geeft zich te mogen
hechten aan de gezinshuisouders. ‘Als ouders niet instemmen met de plaatsing, kan het kind in een
loyaliteitsconflict belanden. Ouders geven het kind dan geen toestemming om zich te hechten aan de
gezinshuisouders. De mate van loyaliteitsproblematiek is een voorspellende factor bij het uitplaatsen
van het kind (Christiansen et al., 2010). Gezinshuismoeder sluit af met een voorbeeld van een
gezinshuisjongere die geen toestemming kreeg van ouders zich te mogen hechten aan
gezinshuisouders, deze plaatsing is toen afgebroken.

5.9 Conclusie
Naar aanleiding van het bekijken van de beelden uit de vijf gezinshuizen kan ik concluderen dat er
vier interactionele vaardigheden zijn die de gezinshuisouders gebruiken, met betrekking tot het
omgaan met de existentiële loyaliteit van de puber. Deze vier interactionele vaardigheden zijn het
interesse tonen in de puber, het praten over broers en zussen, steunend aanwezig zijn met
betrekking tot het gezin van herkomst en het uiting geven van de gezinshuisouder aan de eigen
gedachten over het gezin van herkomst van de puber. In alle gezinshuizen kwamen deze
vaardigheden, in meer of mindere mate, terug. Elke gezinshuisouder voert deze interactionele
vaardigheden op een eigen manier uit. De essentie van de aanpak van de gezinshuisouders rondom
dit onderwerp is te vatten in de bovengenoemde en uitgewerkte interactionele vaardigheden. In het
volgende hoofdstuk zal ik mijn hoofdvraag beantwoorden.
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Hoofdstuk 6 Conclusie en aanbevelingen
6.1 Inleiding
Dit hoofdstuk zal antwoord geven op de hoofdvraag van dit onderzoek: ‘Welke interactionele
vaardigheden hebben gezinshuisouders nodig om aansluiting te bewerken bij jongeren uit
gezinshuizen, als het gaat om hun ouders?’ Reeds benoemt zijn er vanuit de videoanalyse vier
interactionele vaardigheden, die aansluiting bewerken bij pubers, wat betreft de omgang met
ouders, naar voren gekomen, meteen aantal bijbehorende technieken. In dit laatste hoofdstuk zal ik,
middels de opgedane kennis uit het literatuuronderzoek en de videoanalyse, per vaardigheid
conclusies beschrijven. Tenslotte zal ik een aantal aanbevelingen doen naar aanleiding van dit
onderzoek.

6.2 De gezinshuisouder toont interesse in gezin van herkomst van puber
‘Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, doordat het kind het leven kreeg van
zijn ouders. Hierdoor ontstaat er tussen hen een onomkeerbare band van wederzijdse rechten en
verplichtingen (Michielsen, van Mulligen, & Hermkes, 2010, pp. 20-21).
Interactionele vaardigheid
GHO toont interesse in gezin
van herkomst van puber

Technieken
De GHO praat door over gezin van herkomst
De GHO vraagt door over gezin van herkomst
De GHO initieert gesprek over gezin van herkomst
De GHO gaat in op initiatie gezin van herkomst door puber

Uit de videobeelden is gebleken dat het van belang is dat gezinshuisouders interesse tonen in het
gezin van herkomst van de puber. Een kind heeft informatie en uitleg nodig om de wereld te leren
begrijpen. Deze informatie en uitleg moet aansluiten bij de behoefte, belevingswereld, het
ontwikkelingsniveau en de aandacht van het kind. Hoe beter de kwaliteit van deze informatie hoe
meer deze bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind (Meij, 2011).
Dit heeft onder andere te maken met het feit dat gezinshuisouders op deze manier zicht hebben op
de leefwereld van de puber. Meij (2011) geeft aan dat dit van belang is bij de puberleeftijd, een kind
heeft informatie en uitleg nodig om de wereld te leren begrijpen, hoe beter de kwaliteit van deze
informatie, hoe meer deze bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Het kind kan met deze
informatie dan zelfstandig verder en krijgt het gevoel serieus genomen te worden, hierdoor kan zijn
eigenwaarde groeien . De opvoeder moet hierbij niet overkomen als een controleur (zie 4.11). Dit
kan de gezinshuisouder doen door in te gaan op een gesprek dat puber initieert. In fragment
GH3_062 (zie 5.6) wordt bijvoorbeeld een fragment beschreven waarbij de puber begint te vertellen
over zijn gezin van herkomst. De gezinshuisouder praat en vraagt hierover door. Daardoor lijkt er
oprechte interesse te zijn in de leefwereld van de puber. De gezinshuisouder kan ook zelf laten zien
dat hij open staat voor een gesprek over het gezin van herkomst, door zelf het gesprek te initiëren.
Wanneer de gezinshuisouder alles aan de kant legt om naar het verhaal van de puber te luisteren
laat hij zien dat hij er voor de puber is. Van der Pas noemt dit ‘er zijn’. Dit is voor de opvoeder vaak zo
vanzelfsprekend geworden dat hij het niet meer ziet, maar voor de puber is dit van belang, omdat hij
op deze manier veiligheid kan ervaren.
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In de literatuur komt naar voren dat een puber altijd verbonden zal blijven met zijn gezin van
herkomst. Nagy noemt de band tussen ouder en kind existentiële loyaliteit. Dit is een onverbrekelijke
band. In de beelden is te zien dat de gezinshuisouders, allen op een eigen manier, interesse tonen in
het gezin van herkomst van de puber. Bijvoorbeeld door te vragen naar de verjaardag van moeder in
fragment GH5_080, geeft de gezinshuisouder stem aan deze familiale verbondenheid en creëert hij
hier ruimte voor. Ook kan een gezinshuisouder een puber helpen, om gepast te geven aan zijn
ouders, wat uiteindelijk de puber kan helpen een eigen autonomie te ontwikkelen (zie 5.5).
Tevens is uit literatuur gebleken dat het van belang dat pubers de ruimte krijgen om ouders te
‘ontschuldigen’, te onderzoeken wat ouders hebben proberen te geven (zie 3.7), waarom dit mislukt
is en wat zij nog proberen te geven. Wanneer de gezinshuisouder regelmatig de jongere laat weten
dat zijn ouders proberen te investeren in de relatie, kan de jongere vertrouwen in zijn ouders
opbouwen. Vervolgens kan de jongere vertrouwen opbouwen in de relatie tussen hem en de
gezinshuisouder, omdat hij dan allereerst ruimte krijgt om loyaal te zijn naar zijn ouders. Om de weg
vrij te maken voor het uiten van loyaliteit is ontschuldiging nodig.

6.3 De gezinshuisouder betrekt broers en zusjes in het leven van puber
‘Weinig contact met ouders en broers en zussen zijn een belangrijke bron van ongeluk’, stellen Barber
& Delfabbro (2004) in paragraaf 2.6.
We hebben in de beelden gezien dat gezinshuisouders op verschillende manieren broertjes en zusjes
in het leven van de puber betrekken.
Interactievaardigheid
GHO betrekt broers en zusjes in
het leven van de puber

Technieken
De GHO heeft kennis over broers/zussen
De GHO praat door over broers/zussen
De GHO vraagt door over broers/zussen
De GHO gaat in op initiatie broers/zussen door puber
De GHO initieert gesprek over broers/zussen

Op basis van onderzoeksresultaten uit de literatuur naar interactionele vaardigheden komt naar
voren dat de omgeving waar kinderen in worden opgevoed een ‘thuis moet zijn , waar ze zichzelf
kunnen zijn en kunnen ontspannen (zie 4.5). Broertjes en zusjes horen ‘thuis’ in het leven van de
puber en dienen daarom, voor zover mogelijk en passend is, in het leven van de puber te worden
betrokken. Ook wordt er in paragraaf 4.6 geschreven dat wanneer de opvoeder de eigenheid van het
kind respecteert, het kind zich emotioneel ondersteund kan voelen en vervolgens zijn zelfstandigheid
kan bevorderen. De aanwezigheid van broertjes en zusjes hebben invloed op de ontwikkeling van
een kind en behoort daarom tot ‘de eigenheid van een kind’.
Ook de interactievaardigheid ‘informatie en uitleg geven’ speelt een rol hierin. Een kind heeft
informatie en uitleg nodig om de wereld te leren begrijpen, zo ook informatie over zijn broers en
zussen. Deze informatie en uitleg dient aan te sluiten bij de behoefte, belevingswereld, het
ontwikkelingsniveau en de aandacht van het kind. Hoe beter de kwaliteit van deze informatie hoe
meer deze bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Het kind kan met deze informatie dan
zelfstandig verder en krijgt het gevoel serieus genomen te worden, hierdoor kan zijn eigenwaarde
groeien (zie 4.6). In de beelden is dit verschillende keren terug te zien. De gezinshuisouder laat
bijvoorbeeld zien dat hij kennis heeft van de broer en zussen van de puber en tegelijkertijd door
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vraagt en informatie geeft (GH2_060, GH2_056, GH3_049). Door het spreken over broers en zussen
geeft de gezinshuisouder een opening aan de puber om over zijn gezin van herkomst te praten.
Hiermee geeft de gezinshuisouder ook de mogelijkheid aan de puber om openlijk loyaal te zijn en
over zijn gezin te praten. Uit de literatuur (zie 3.5) blijkt dat de band tussen boers en zussen bestaat
uit verworven loyaliteit. Deze band bevat echter ook een existentieel, onverbrekelijk aspect.
Niemand kan zijn broers en zussen uitkiezen of inruilen. Daarom is het van belang dat de
gezinshuisouder ruimte bieden aan broertjes en zusjes van de puber, zodat de puber verbonden kan
blijven met hen.

6.4 De gezinshuisouder is steunend aanwezig in de relatie puber en gezin van
herkomst
Interactievaardigheid

GHO is steunend aanwezig in de
relatie puber en gezin van
herkomst

Technieken
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk is als gezin van
herkomst achter de plaatsing staat
De GHO benoemt overeenkomsten en verschillen tussen puber
en gezin van herkomst
De GHO betrekt gezin van herkomst bij de puber
De GHO geeft tips aan puber over contact met gezin van
herkomst
De GHO geeft informatie over gezin van herkomst
De GHO begeleidt telefoongesprekken met gezin van herkomst

Uit de literatuur komt naar voren dat, een goede samenwerkingsrelatie tussen de gezinshuisouder
en de ouders van de puber, van groot belang is. Voor het kind is dit belangrijk, omdat het zich
vervolgens veilig kan hechten aan zijn gezinshuisouders, wetende dat de ouder goed contact heeft
met de gezinshuisouders en als het ware het kind toestemming geeft zich (ook) te mogen hechten
aan gezinshuisouders. Wanneer ouders niet instemmen met de plaatsing van het kind in een
gezinshuis, kan het kind mogelijk in een loyaliteitsconflict belanden. Ouders geven het kind dan, als
het ware, geen toestemming om zich te mogen hechten aan de gezinshuisouders. Ook wordt het
belang van een loyale, neutrale houding van gezinshuisouders ten opzichte van ouders benadrukt
gezinshuisouders een positieve benadering hebben ten opzichte van de moeder van de pubers (r1,2).
Elke positieve opmerking over ouders die begeleiders naar de cliënt maken is een manier op hun
triadische betrouwbaarheid te vergroten (zie 3.6). Voor de plaatsing van pubers in een gezinshuis is
het belangrijk dat ouders achter de plaatsing staan. De zekerheid van de plaatsing van het kind en de
mate waarin ouders kunnen instemming met de plaatsing, speelt een belangrijke rol in de
continuïteit en stabiliteit van de plaatsing . In de praktijk is dit niet altijd mogelijk, omdat het voor
veel ouders moeilijk is dat hun kind ergens anders wordt opgevoed. De gezinshuisouder kan echter
wel helpend zijn in de relatie tussen de puber en zijn gezin van herkomst. Wanneer er wordt
samengewerkt met ouders, wordt er gebruik gemaakt van relationele hulpbronnen, omdat het werkt
als een hefboom. Een kleine investering leidt al tot positieve effecten bij cliënten’ (Egberts, 2007). Dit
kan hij bijvoorbeeld doen door de ouders te betrekken bij de opvoeding van de puber. De Baat geeft
aan dat het voor ouders prettig is wanneer zij bij belangrijke gebeurtenissen worden betrokken,
zoals verjaardagen en feestdagen. Ook over belangrijke beslissingen kan worden overlegd met de
ouders. De gezinshuisouder kan de puber stimuleren om een positieve relatie met zijn gezin van
herkomst op te bouwen of te onderhouden. Hiervoor is het van belang dat de gezinshuisouder kijkt
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naar wat de puber nodig heeft (sensitiviteit) en hier op een passende manier op reageert
(responsiviteit) (zie 4.9 ) . Door verschillen en overeenkomsten tussen de puber en het gezin van
herkomst te benoemen, kan de gezinshuisouder er (mede) voor zorgen dat de relatie tussen de
puber en zijn gezin van herkomst goed onderhouden wordt. Wanneer de gezinshuisouder steunend
aanwezig is, kan dit een loyaliteitsconflict bij de puber voorkomen. Ook laat de gezinshuisouder met
deze houding zien dat hij er voor de puber is. Dit geeft de puber de kans om zich te gaan hechten aan
de gezinshuisouder. Wanneer dit een veilige hechting is, kan dit het internwerkmodel van de puber
positief beïnvloeden. In de focusgroepen gaven de gezinshuisouders aan dat het erg belangrijk is dat
de ouders achter de plaatsing staan. Dit vergroot de kans op en goed traject. Door steunend
aanwezig te zijn voor de puber als het gaat om de relatie met het gezin van herkomst, laat de
gezinshuisouder zien dat zij geen bedreiging zijn voor de ouders maar juist samen willen werken.
‘Wanneer een adolescent niet zeker is of zijn loyaliteit wordt bescherm zal hij energie steken in het
beschermen hiervan’(Noordegraaf & Vierwind, 2013). In de beelden is te zien dat in verschillende
gezinshuizen de gezinshuisouders de pubers helpen bij telefonische gesprekken met hun ouders.

6.5 De gezinshuisouder geeft uiting aan zijn gedachten over gezin van herkomst van
puber
Interactievaardigheid
GHO geeft uiting aan zijn
gedachten over gezin van
herkomst van puber

Technieken
De GHO geeft complimenten over gezin van herkomst
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk is als gezin van
herkomst achter de plaatsing staat
De GHO geeft erkenning aan gezin van herkomst
De GHO geeft herkenning aan gezin van herkomst
De GHO gebruikt humor over gezin van herkomst

Wanneer een gezinshuisouder zijn gedachten uit over het gezin van herkomst van de puber, is het
hierbij van belang dat de gezinshuisouder zich niet negatief uitlaat over de ouder. De puber zal
namelijk vanuit zijn loyaliteit zijn ouder vermoedelijk gaan verdedigen. Wanneer een adolescent niet
zeker is of zijn loyaliteit wordt beschermd zal hij energie steken in het beschermen
hiervan’(Noordegraaf & Vierwind, 2013). Daarnaast is het van belang dat dat de gezinshuisouder de
puber emotioneel ondersteunt. Van der Meij geeft aan dat de gezinshuisouder dit kan doen door
bijvoorbeeld te complimenteren. Deze complimenten kunnen dan ook over het gezin van herkomst
gaan. Volgens van der Meij creëert dit een gevoel van geborgenheid bij de puber. In de videobeelden
is bijvoorbeeld terug te zien dat een gezinshuismoeder een compliment aan de puber geeft over zijn
moeder. Hierbij geeft de gezinshuisouder aan dat ze het knap vindt dat de moeder achter de
plaatsing staat. De puber lijkt zich op deze manier prettig te voelen in het gezinshuis en lijkt een
gevoel van veiligheid te hebben. Hij zegt in dit fragment ook dat zijn biologische moeder het
belangrijk vindt dat hij veilig is in het gezinshuis. Dit gaat dus zowel om fysieke veiligheid als
emotionele veiligheid.
Volgens het contextuele gedachtengoed is het van groot belang dat gezinshuisouders zich ‘meerzijdig
partijdig’ opstellen, wat inhoud dat gezinshuisouders oog hebben voor alle partijen in het systeem
(het gezin) en geen oordeel uitspreekt. Zolang de jongere in een gezinshuis niet zeker is of zijn
loyaliteit ten aanzien van zijn familie door de gezinshuisouders erkend zal worden, zal hij daar
energie in steken en in zekere zin zijn familie blijven beschermen. Pas als de gezinshuisouder
duidelijk kan maken dat zij ook zorg hebben voor de anderen, kan de jongere mogelijk meer eigen
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ruimte innemen en contact krijgen met eigen emoties, noden en behoeften. Ook is het van belang
dat kinderen de ruimte krijgen om ouders te ‘ontschuldigen’, te onderzoeken wat ouders hebben
proberen te geven, waarom dit mislukt is en wat zij nog wel proberen te geven. Wanneer een kind
moet leven in de overtuiging dat zijn ouders vreselijke mensen zijn en zullen blijven, zal het kind
moed en vertrouwen ontnomen worden om zelf een andere ontwikkeling door te maken. Het kind
kan dan haast niet anders dan de conclusie trekken dat hij zelf ook een ‘vreselijk mens’ is.
Ontschuldigen is nodig voor een kind om positief naar zichzelf te kijken en belangrijk voor de
identiteitsontwikkeling. Wanneer de gezinshuisouder regelmatig de jongere laat weten dat zijn
ouders proberen te investeren in de relatie, kan de jongere vertrouwen in zijn ouders opbouwen.
Vervolgens kan de jongere vertrouwen opbouwen in de relatie tussen hem en de gezinshuisouder,
omdat hij dan allereerst ruimte krijgt om loyaal te zijn naar zijn ouders. Om de weg vrij te maken
voor het uiten van loyaliteit is ontschuldiging nodig.
Wanneer een jongere tekort is gedaan door iemand uit zijn context, bijvoorbeeld zijn moeder, blijft
hij toch verbonden met haar en vandaaruit loyaal. Het is daarom noodzakelijk dat hulpverleners
respect tonen en erkenning geven aan de wezenlijke bestaanselementen van de hulpvrager. Dan
wordt onze relatie met de hulpvrager betrouwbaar en stimuleert het de dialoog tussen familieleden.

6.6 Tot slot
Al met al valt het op dat gezinshuis niet zozeer doorvragen en dat er in de beelden vrijwel geen
gebruik wordt gemaakt van het stellen van verbindende vragen. Gezinshuisouders doen hun best
een loyale ruimte te creëren, maar dit is zeker nog en punt van aandacht. Ook worden
loyaliteitsuitingen lang niet altijd gezien of herkend en lopen pubers hierdoor erkenning mis

6.7 Schematisch overzicht
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, zijn er vanuit de videoanalyse vier interactionele vaardigheden,
die aansluiting bewerken bij pubers, wat betreft de omgang met ouders, naar voren gekomen, met
daarbij behorende technieken. Een schematisch overzicht hiervan vind u in de onderstaande tabel.
Interactionele
vaardigheden
GHO geeft uiting aan zijn
gedachten over gezin van
herkomst van puber

Gezin van
herkomst

GHO betrekt broers en
zusjes in het leven van de
puber

GHO is steunend
aanwezig in de relatie

Technieken/vaardigheden
De GHO geeft complimenten over gezin van herkomst
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk is als gezin
van herkomst achter de plaatsing staat
De GHO geeft erkenning aan gezin van herkomst
De GHO geeft herkenning aan gezin van herkomst
De GHO gebruikt humor over gezin van herkomst
De GHO heeft kennis over broers/zussen
De GHO praat door over broers/zussen
De GHO vraagt door over broers/zussen
De GHO gaat in op initiatie broers/zussen door puber
De GHO initieert gesprek over broers/zussen
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk is als gezin
van herkomst achter de plaatsing staat
De GHO benoemt overeenkomsten en verschillen tussen
puber en gezin van herkomst
De GHO betrekt gezin van herkomst bij de puber
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puber en gezin van
herkomst

GHO toont interesse in
gezin van herkomst van
puber

De GHO geeft tips aan puber over contact met gezin van
herkomst
De GHO geeft informatie over gezin van herkomst
De GHO begeleidt telefoongesprekken met gezin van
herkomst
De GHO praat door over gezin van herkomst
De GHO vraagt door over gezin van herkomst
De GHO initieert gesprek over gezin van herkomst
De GHO gaat in op initiatie gezin van herkomst door
puber

Dit betreft de alledaagse interacties van gezinshuisouders, maar geeft nog niet direct antwoord op
mijn hoofdvraag. We hebben op de camerabeelden kunnen zien welke technieken en vaardigheden
gezinshuisouders gebruiken. Deze vaardigheden zijn voortgekomen uit specifieke beelden en wil niet
per definitie zeggen dat dit ook op elke situatie van toepassing zijn, ook timing is hierbij van belang.
Om mijn hoofdvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden heb ik er daarom voor gekozen, deze
vaardigheden en technieken aan te scherpen, naar aanleiding van de verdiepende analyse die ik op
de beelden heb gedaan in combinatie met mijn opgedane theoretische kennis over dit onderwerp.
Dit aangescherpte tabel is uiteindelijk het resultaat van een koppeling tussen de theorie en de
praktijk en kan gelezen worden als aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk van gezinshuisouders in
interactie met pubers.

6.8 Aanscherpingen tabel
Interactionele
vaardigheden
GHO geeft uiting aan
zijn gedachten over
gezin van herkomst
van puber

GHO betrekt broers
en zusjes in het leven
van de puber

Technieken/vaardigheden

Aanscherping/Valkuil

De GHO geeft complimenten over gezin van
herkomst
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk
is als gezin van herkomst achter de plaatsing
staat
De GHO geeft erkenning aan gezin van
herkomst

Hiermee kun je pubers ook
voor het hoofd stoten
Dit is erg specifiek
geformuleerd en daarom
lastig toepasbaar.
Erkenning en herkenning is
vermoedelijk lastig te
onderscheiden voor
gezinshuisouders
idem

De GHO geeft herkenning aan gezin van
herkomst
De GHO gebruikt humor over gezin van
herkomst
De GHO heeft kennis over broers/zussen
De GHO praat door over broers/zussen
De GHO vraagt door over broers/zussen
De GHO gaat in op initiatie broers/zussen
door puber
De GHO initieert gesprek over broers/zussen
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk
is als gezin van herkomst achter de plaatsing
staat

Het gebruik van humor is niet
altijd gepast.
Deze bewoordingen zijn vrij
Algemeen en daardoor lastig
overdraagbaar; je kunt
bijvoorbeeld zowel
positief als negatief spreken
over broers en zussen.
Dit is te specifiek
geformuleerd en daarom
lastig toepasbaar.
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GHO is steunend
aanwezig in de
relatie puber en
gezin van herkomst

GHO toont interesse
in gezin van
herkomst van puber

De GHO benoemt overeenkomsten en
verschillen tussen puber en gezin van
herkomst
De GHO betrekt gezin van herkomst bij de
puber
De GHO geeft tips aan puber over contact
met gezin van herkomst
De GHO geeft informatie over gezin van
herkomst
De GHO begeleidt telefoongesprekken met
gezin van herkomst

De GHO praat door over gezin van herkomst
De GHO vraagt door over gezin van
herkomst
De GHO initieert gesprek over gezin van
herkomst
De GHO gaat in op initiatie gezin van
herkomst door puber

Dit kan ook juist de afstand
vergroten tussen puber en
gezin van herkomst.

Het geven van tips is niet
altijd gewenst.
De bedoelde informatie dient
wel een doel te hebben.
Het heeft mijn voorkeur dit
breder te verwoorden, omdat
er niet enkel bij
telefoongesprekken
begeleiding gewenst is.
.

6.9 Aanpassingen tabel
Hieronder scherp ik de formuleringen uit de andere tabel (de technieken die we hebben gezien bij de
gezinshuisouders) aan, in taalkundig en inhoudelijk opzicht. Daarnaast voeg ik technieken toe op
basis van mijn analyse van de literatuur (zoals besproken in mijn theoretisch kader). Ik heb een aantal
technieken geherformuleerd, samengevoegd of taalkundig aanpast gedaan, zodat de inhoud
helderder wordt en het meer betekenis geeft aan de theorie. Dit levert een vernieuwde tabel op.
Ook heb ik een extra tabel opgenomen, waarin ik een basishouding voor gezinshuisouders beschrijf,
ter aanbeveling voor de gezinshuizen.
De GHO betrekt de ouders in de begeleiding van hun kind
De GHO heeft kennis over ouders en kennen de intenties van
ouders
GHO investeert in de relatie met
De GHO helpt ouders om ‘positieve ouderervaringen’ op te
ouders
doen
De GHO heeft empathie voor zowel ouder als puber
De GHO geeft erkenning aan ouders
Motivatie aanpassingen: Uit de literatuur en de analyse van de beelden komt naar voren dat het
voor ouders prettig is wanneer zij bij belangrijke gebeurtenissen worden betrokken, zoals
verjaardagen en feestdagen en dat er met hen wordt overlegd bij het maken van belangrijke
beslissingen. Op deze manier kunnen zij ‘positieve ouderervaringen opdoen en blijven ze als ouder
betrokken en zichtbaar voor de puber. Ook is het van groot belang dat gezinshuisouders de
omstandigheden van ouders kennen van waaruit zij met hun geschiedenis en onrecht hebben
gehandeld en hiermee de intenties van ouders kennen. Een puber blijft verbonden met zijn ouders
en vandaaruit loyaal. Het is daarom van belang dat gezinshuisouders respect tonen en erkenning
geven aan zowel de puber als zijn familie. Dat maakt de ‘hulpverleningsrelatie’ betrouwbaar en
stimuleert de dialoog tussen familieleden De gezinshuisouder kan de puber stimuleren om een
positieve relatie met zijn gezin van herkomst op te bouwen of te onderhouden. Hiervoor is het van
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belang dat de gezinshuisouder kijkt naar wat de puber nodig heeft en hier op een passende manier
op reageert (zie 3.7, 3.9, 4.9 en 6.4 ).
GHO helpt de puber zijn loyaliteit op een passende en gezonde
manier vorm te geven
GHO geeft puber de ruimte om ouders te mogen bekritiseren
GHO is steunend aanwezig in de
De GHO spreekt in relationele termen met puber
relatie van puber en zijn ouders
De GHO erkent eventuele tekortkomingen van ouders zonder
daarbij de band te beschadigen.
De GHO in ondersteunend aanwezig in gesprekken met ouders
en puber
Motivatie aanpassingen: Uit de literatuur komt naar voren dat het van belang is dat de
hulpverlener oog heeft voor alle partijen in het systeem (het gezin) en hierover geen oordeel
uitspreekt. De hulpverlener leeft zich op die manier in ieders positie in en verkent ieders
investeringen. Dat houdt in dat de hulpverlener bereid moet zijn en betrokkenheid moet voelen
om de geschiedenis, ook wel de context genoemd, van alle betrokkene te leren kennen. Op deze
manier kan de hulpverlener in een ieder de menselijkheid zien en aanvoelen.
Door het stellen van verbindende vragen, kunnen gezinshuisouders jongeren motiveren om de
stap te zetten naar een dialoog met hun ouders, zodat zij vervolgens weer kunnen werken aan
zelfvalidering en zich mogelijk beter kunnen verbinden met ouders (zie 3.6, 4.10, 3.10 en 5.7).
De GHO heeft kennis over broertjes en zusjes van puber
De GHO ondersteunt in de relatie van broertjes en zusjes met
GHO betrekt broers en zusjes in
puber
het leven van de puber
De GHO biedt ruimte aan broertjes en zusjes in het leven van
puber
Motivatie aanpassingen Weinig contact met ouders en broers en zussen zijn een belangrijke bron
van ongeluk voor uithuisgeplaatste jongeren. Daarnaast is het helpend als de gezinshuisouder
kennis heeft over de broers en zussen en is het soms nodig dat een gezinshuisouder ondersteund in
de relatie van broers en zussen (zie 2.6, 5.6).
De GHO geeft puber erkenning voor zijn geven en zorg met
betrekking tot zijn gezin van herkomst
GHO heeft kennis over het gezin
De GHO besteed aandacht aan wat ouders geven/ positieve
van herkomst van puber
kanten van ouders
GHO kent de omstandigheden van ouders van waaruit zij met
hun geschiedenis en onrecht, gehandeld hebben en onderzoekt
samen met puber de intenties van ouders
Motivatie aanpassingen: Wanneer een puber tekort is gedaan door iemand uit zijn context, blijft
hij toch verbonden met degene en vandaaruit loyaal. Het is daarom noodzakelijk dat
gezinshuisouders erkenning geven aan de wezenlijke bestaanselementen van de hulpvrager. Dan
wordt onze relatie met de hulpvrager betrouwbaar en stimuleert het de dialoog tussen
familieleden. Zolang de jongere in een gezinshuis niet zeker is of zijn loyaliteit ten aanzien van zijn
familie door de gezinshuisouders erkend zal worden, zal hij daar energie in steken en in zekere zin
zijn familie blijven beschermen. Pas als de gezinshuisouder duidelijk kan maken dat zij ook zorg
hebben voor de anderen, kan de jongere zich misschien meer laten gaan, eigen ruimte innemen en
contact krijgen met eigen emoties, noden en behoeften.
Ook is het van belang dat pubers de ruimte krijgen om te onderzoeken wat ouders hebben
proberen te geven, waarom dit mogelijk is mislukt en wat zij nog wel proberen te geven. Wanneer
een kind moet leven in de overtuiging dat zijn ouders vreselijke mensen zijn en zullen blijven, zal
het kind moed en vertrouwen ontnomen worden om zelf een andere ontwikkeling door te maken.
Het kind kan dan haast niet anders dan de conclusie trekken dat hij zelf ook een vreselijk mens is.
Het onderzoeken van intenties van ouders is nodig voor een puber om positief naar zichzelf te
kijken en belangrijk voor de identiteitsontwikkeling (zie 3.7, 3.8, 3.10 & 3.11).
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6.10 Basishouding Gezinshuisouder
Hieronder beschrijf ik de tabel ‘basishouding voor gezinshuisouders’, ter aanbeveling voor de
gezinshuisouders.
De GHO gaat uit van de altijd aanwezige loyaliteit van puber
De GHO stelt zich meerzijdig partijdig op
Basishouding
De GHO heeft kennis van loyaliteiten en loyaliteitsconflicten
GHO
Meerzijdige partijdigheid is een basishouding binnen het contextuele gedachtengoed, waarbij de
hulpverlener oog heeft voor alle partijen in het systeem (het gezin) en geen oordeel uitspreekt.
Loyaliteit is een zijnsgegeven en dus altijd aanwezig, het is daarom van groot belang dat
gezinshuisouders hier bewust van zijn en hier kennis van hebben, om zo loyaliteitsconflicten te
beperken (zie 3.10, 3.5, 3.6).

6.11 Aanbevelingen voor vervolg onderzoek
Er is niet eerder onderzoek gedaan in gezinshuizen aan de hand van videoanalyse. Deze manier van
onderzoek doen biedt meer mogelijkheden dan alleen het onderzoeken van interactionele
vaardigheden. Door middel van zowel literatuur- als praktijkonderzoek is er een unieke koppeling
gemaakt. Naar aanleiding van dit onderzoek zou ik de volgende aanbevelingen willen doen;

•

•

•

Vervolg onderzoek naar biologische kinderen in gezinshuizen (op de videobeelden was
soms zeer opvallend gedrag van biologische kinderen waar te nemen, van zeer aanwezig
tot extreem teruggetrokken. In de literatuur wordt genoemd dat kinderen in
gezinshuizen extra aandacht nodig hebben, terwijl op de videobeelden vaak was terug te
zien dat het de biologische kinderen waren die om extra aandacht vroegen).
Vervolgonderzoek naar de invloed van verschillende loyaliteiten in gezinshuizen op
gedrag, wat betreft biologische kinderen (existentiële loyaliteit) en gezinshuiskinderen
(verworven loyaliteit). Tot mijn verbazing leken biologische kinderen vaker de grenzen bij
hun ouders op te zoeken, dan de gezinshuiskinderen. Ik ben er nieuwsgierig naar
geworden of het verschil in loyaliteit hier van invloed op is.
Vervolgonderzoek naar biologische broertjes en zusjes van gezinshuiskinderen als
hulpbron. Op de beelden werd soms zichtbaar hoe broertjes of zusjes elkaar beter leken
te begrijpen dan de gezinshuisouders, dit lijkt onderschat te worden.

6.11.1 Overige aanbevelingen
Educatie/ scholing over loyaliteit aan gezinshuisouders . Mogelijk door de training die wordt
gemaakt naar aanleiding van het overkoepelende onderzoek.
Interviews houden met zowel de gezinshuisouders als de puber, om nadere informatie te
vergaren over intenties en gevoelens van bepaalde handelingen en acties van zowel de
gezinshuisouders als de pubers. Op deze manier wordt de context van het handelen
duidelijker.
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Het spreken in relationele termen/ het stellen van verbindende vragen, dit komt vrijwel niet
terug in de videobeelden, terwijl dit volgens de literatuur een grote meerwaarde kan
hebben.
Streven naar meer ouderbetrokkenheid en samenwerken met biologische ouders in
gezinshuizen. Het belang hiervan wordt meerdere malen in de literatuur onderstreept.

6.12 Discussie
Helaas is er (nog) weinig specifieke literatuur bekend is gezinshuizen, daarom heb ik voor dit
onderzoek ook gekeken naar literatuur over pleegzorg. Dit geeft een minder volledig beeld van
loyaliteit en interactionele vaardigheden binnen gezinshuizen.
Door alleen het bekijken van de beelden zijn de intenties en gevoelens van de gezinshuisouders en
de pubers soms onduidelijk, ook waren de beelden soms lastig te analyseren doordat er alleen in een
afgebakende tijdsperiode opnames zijn gemaakt, hierdoor ontbrak soms informatie om de context
van een conversatie volledig te kunnen begrijpen.
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Bijlage 1 Totaaloverzicht kernlabels, sublabels en dimensies

Sublabels

Dimensies

Aantal

Gezinshuisouder benoemt wat het verhaal van de jongere 2
Zelfonthulling van de puber door met hem/haar doet
Gezinshuisouder vertelt over zijn eigen leven
0
zelfonthulling van de
gezinshuisouder
Gezinshuisouder geeft zijn eigen mening over wat de
8
jongere vertelt

Zelfonthulling

Gezinshuisouder geeft
bevestiging aan de jongere
waardoor de jongere tot
zelfonthulling komt

Gezinshuisouder bemoedigt de jongere door het
uitspreken van vertrouwen in de jongere (op de persoon
gericht)

3

Gezinshuisouder stelt de jongere gerust in een situatie
(op de situatie gericht)

4

Gezinshuisouder complimenteert de jongere op gedrag

1

Gezinshuisouder leeft zich in in de belevingswereld van
de jongere

1

Gezinshuisouder geeft theoretische uitleg bij het verhaal
Gezinshuisouder geeft de jongere van de jongere
psycho-educatie waardoor de
Gezinshuisouder geeft een voorbeeld van een
jongere tot zelfonthulling
soortgelijke situatie

3
3

Gezinshuisouder vult de jongere aan vanuit zijn eigen
ideeën

1

Gezinshuisouder interpreteert Gezinshuisouder denkt mee met de jongere
wat de jongere zegt waardoor de
jongere tot zelfonthulling komt
Gezinshuisouder belicht verschillende kanten van het
verhaal van de jongere

6
3

Gezinshuisouder vraagt door op wat de jongere vertelt

13

Gezinshuisouder vraagt om opheldering over wat de
jongere vertelt

8

Vindingrijkhe
id

1
Gezinshuisouder toont interesse Gezinshuisouder maakt non-verbaal tijd vrij voor de
in de jongere waardoor deze tot jongere
zelfonthulling komt
Gezinshuisouder haalt dingen uit eerdere gesprekken met 5
de jongere aan

Gezinshuisouder sluit aan bij de
jongere of versterkt de relatie
met behulp van humor

Gezinshuisouder start een gesprek met een jongere

11

Gezinshuisouder vraagt naar gevoel van de jongere

1

Relatie versterken door samen een grapje te maken over
een derde

3

Relatie versterken door fysiek of verbaal plagen

5

Ongerijmd aansluiten bij interesse van jongere

2
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Gezinshuisouder gebruikt humor
om eigen uiting of uiting van de
jongere te relativeren

Gezinshuisouder gebruikt humor
om de jongere iets te leren

Aansluiten bij jongere door meegaan in taalgebruik
jongere

1

Aansluiten bij jongere door met humor reageren op
uiting jongere

4

Aansluiten bij uiting jongere door deze te herhalen

1

Correctie gevolgd door relativerende humor (sarcasme)

1

Correctie gevolgd door humor (grapje)

1

Relativeren uiting (compliment) jongere door ironische
opmerking

1

Relativeren eigen uiting door gebruik van humor

1

Begrip bewerkstellingen door projecteren situatie op
situatie jongere

1

Toestemming geven door grapje (hoort eigenlijk bij
regels/feedback?)

1

Compliment door positief gespeelde verbazing
Gezinshuisouder gebruikt humor Feedback op gedrag door cynisme
voor het geven van feedback aan
Feedback op gedrag door overdreven imitatie
de jongere
Feedback op negatief gedrag door grapje
Controleren van gedrag door overdreven herhaling,
ironie

Gezin van herkomst

Controleren van gedrag door grapje

De GHO geeft complimenten over gezin van herkomst
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk is als gezin
Gezinshuisouder geeft uiting aan van herkomst achter de plaatsing staat
zijn gedachten over gezin van
De GHO geeft erkenning aan gezin van herkomst
herkomst van puber
De GHO geeft herkenning aan gezin van herkomst
De GHO gebruikt humor over gezin van herkomst
De GHO heeft kennis over broers/zussen
De GHO praat door over broers/zussen
Gezinshuisouder spreekt over
De GHO vraagt door over broers/zussen
broers en zusjes van puber
De GHO gaat in op initiatie broers/zussen door puber
De GHO initieert gesprek over broers/zussen
De GHO geeft aan dat het knap en belangrijk is als gezin
van herkomst achter de plaatsing staat

Gezinshuisouder is steunend
aanwezig in de relatie puber en
gezin van herkomst

1
1
1
1
1
1

5
1
3
3
1
2
3
5
4
4
1

De GHO benoemt overeenkomsten en verschillen tussen
puber en gezin van herkomst

2

De GHO betrekt gezin van herkomst bij de puber
De GHO geeft tips aan puber over contact met gezin van
herkomst

3
2

De GHO geeft informatie over gezin van herkomst
De GHO begeleidt telefoongesprekken met gezin van
herkomst

2
3

De GHO praat door over gezin van herkomst
Gezinshuisouder toont interesse
De GHO vraagt door over gezin van herkomst
in gezin van herkomst van puber

7
11

Regels
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De GHO initieert gesprek over gezin van herkomst

9

De GHO gaat in op initiatie gezin van herkomst door
puber

10

Herhalen van gemaakte afspraak
Afspraken maken
Maken van een nieuwe afspraak
Zoeken naar uitzondering op de regel
Compliment geven
Waarderen van de puber
Omgaan met waarden en normen
Gedrag bespreken/ negatief waarderen
Algemene waarden benoemen (aanleren)
Bevelen iets te doen
Sanctie op gedrag geven
Consequentie van bepaald gedrag bespreken
Reactie gezinshuisouder op
negatief gedrag
Waarschuwen
Spiegelen van gedrag
Confronteren met gedrag
Aanspreken op eigen verantwoordelijkheid
Aansporen tot nadenken over eigen gedrag
Uitspreken van verwachtingen van gezinshuisouder
Verwachtingen formuleren
Suggestie doen voor ander gedrag
omtrent het gedrag
GHO vraagt om toegeven van bepaald gedrag,
confronteren met gedrag
Bespreken op metaniveau, zoeken naar samen leren
Overig
Overdrijven van gedrag (Jij doet altijd..)
Controle van (al dan niet) afgesproken gedrag
Terugkomen op eerder gemaakte afspraken
Gedrag relateren aan regels en Aanspreken op nalaten van afspraak
afspraken
Regel benadrukken
Tot een compromis komen
Complimenten/herhalen van complimenten (+
bevestiging van compliment)

6
7
1
1
3
1
3
7
2
4
4
3
2
3
1
2
3
1
1
1

4
1
1
1
1

18

Feedback

Bespreken van positief gedrag

Bespreken van negatief gedrag

Benadrukken en stimuleren van prestaties
Uitnodigen/aansporen tot benoemen van prestaties
Benoemen/aanspreken van/op ongewenst gedrag
Benadrukken van oplossing die mogelijk was (je had
vanmorgen kunnen scheren)

1
1
3
1

Begrenzen van gedrag
Overdrijven om tot een punt te komen
Consequenties van gedrag
Benoemd bepaald gedrag van de puber expliciet
Waarschuwen
Bevestiging vragen van kind of het begrepen wordt
Bevelen iets te doen

1
2
1
1
1
1
2
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Inzicht in gedrag
aansporen/stimuleren

Overig

Algemeen

Aandachtsverdeling

Overig

Adviseren

Betrokkenheid

Financieel
Meningsvorming

Gedrag inzichtelijk maken (oorzaak-gevolg)
Gevolg benadrukken
Preventief benoemen van gevolg van mogelijk negatief
gedrag

4
3
2

Aansporen tot zelfstandigheid
Aansporen tot nadenken over eigen handelen
Suggestie voor oplossing/gedrag (+ herhalen van
suggesties)

1
1
6

Bijbrengen van waarden
Algemene normen en waarden
Persoonlijke normen en waarden
Vragen om uitleg
Wat gezinshuisouders anders kunnen doen
Uitspreken van verwachtingen
Activiteiten
Omgeving
Onderzoek
Openheid/Privacy
Planning
Rituelen
Activiteiten
Aankleding, kleding, bril tatoeage etc.
Negeren
Planning
Financieel
Planning
Sekse, bespreken van seksegerelateerde vraagstukken
Aankleding
Activiteiten
Bedanken/complimenten
Elkaar ontzien
Eten
Leeftijdsadequaat verstandshouding, interactie van
ouder kind met GHO over kleinere kinderen.
Leefwereld
Medisch
Organisatie GH
School
Sekse
Uitgaan
Vertrouwen
Welzijn
GSM
Zorgtoeslag
Educatie

1
1
3
2
2
2
2
1
5
1
4
4
3
1
1
1
3
1
1
5
4
2
2
3
1
1
1
2

2

3
6
2
1
1
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Participatie

Toekomst

Vraagactivatie

Gevangenis
Kwaliteit van leven
Medisch
Ouderenzorg
Racisme
Relaties
Watergebruik
Activiteiten
Computers
Eten
Huiswerk
Non-verbale stimulans
Taken
Inkomen
School
Woonsituatie
Activiteiten
Medisch

1
1
1
1
2
1
1
3
2
3
3
1
3
1
2
2
2
2
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Bijlage 2 Kernlabelschema 'Gezin van herkomst'

Kijkkader

Sublabels
GHO geeft uiting
aan zijn
gedachten over
gezin van
herkomst van
puber

Gezin van
herkomst

GHO spreekt over
broers en zusjes
van puber

GHO is steunend
aanwezig in de
relatie puber en
gezin van
herkomst

GHO toont
interesse in gezin
van herkomst van
puber

Dimensies

Transcript

De GHO geeft complimenten over gezin
van herkomst

GH1_082; GH2_056;
GH2_064; GH3_059;
GH5_068
GH2_056;

De GHO geeft aan dat het knap en
belangrijk is als gezin van herkomst
achter de plaatsing staat
De GHO geeft erkenning aan gezin van
herkomst
De GHO geeft herkenning aan gezin van
herkomst
De GHO gebruikt humor over gezin van
herkomst
De GHO heeft kennis over broers/zussen
De GHO praat door over broers/zussen
De GHO vraagt door over broers/zussen
De GHO gaat in op initiatie
broers/zussen door puber
De GHO initieert gesprek over
broers/zussen
De GHO geeft aan dat het knap en
belangrijk is als gezin van herkomst
achter de plaatsing staat
De GHO benoemt overeenkomsten en
verschillen tussen puber en gezin van
herkomst
De GHO betrekt gezin van herkomst bij
de puber
De GHO geeft tips aan puber over
contact met gezin van herkomst
De GHO geeft informatie over gezin van
herkomst
De GHO begeleidt telefoongesprekken
met gezin van herkomst
De GHO praat door over gezin van
herkomst
De GHO vraagt door over gezin van
herkomst

GH1_072; GH2_056;
GH2_063
GH1_072; GH2_056;
GH3_058
GH2_056;
GH2_056; GH2_060
GH2_056; GH3_059;
GH4_082
GH2_056; GH2_060;
GH3_049; GH3_062;
GH4_082
GH2_056; GH3_049;
GH3_059; GH3_062;
GH2_060; GH2_057;
GH4_083; GH4_082
GH2_056;

GH2_056; GH2_060

GH1_072; GH4_081;
GH5_068;
GH3_062; GH5_068;
GH4_083; GH5_80;
GH2_057; GH4_077;
GH5_068;
GH1_077; GH1_072;
GH2_056; GH2_064;
GH3_059; GH4_077;
GH4_082
GH1_072; GH2_056;
GH2_064; GH2_063;
GH2_060; GH3_056;
GH3_058; GH3_062;
GH4_082; GH5_75;
GH5_80
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De GHO initieert gesprek over gezin van
herkomst

De GHO gaat in op initiatie gezin van
herkomst door puber

GH1_072; GH1_074;
GH2_064; GH2_063;
GH2_060; GH2_057;
GH4_083; GH4_082;
GH5_80
GH2_056; GH3_049;
GH3_056; GH3_058;
GH3_059; GH3_062;
GH4_068; GH4_077;
GH5_70; GH5_75;
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Bijlage 3 ‘Legenda bij transcripten’
Legenda transcripten
Benaming
Fragment GH4_082
Ghv
Ghm
Pj(18)
Pm (17)
J(9)

M(10)

Bio J (21)

Uitleg
GH4 staat voor gezinshuis 4 en fragment 082.
Gezinshuisvader
Gezinshuismoeder
Puberjongen van 18 jaar oud
Pubermeisje van 17 jaar oud
Jongen van 9 jaar oud (is niet meegenomen in dit
onderzoek omdat het onderzoek gericht is op
pubers. )
Meisje van 10 jaar oud. ( is niet meegenomen in
dit onderzoek omdat het onderzoek gericht is op
pubers.
Biologische zoon van 21 jaar (is niet meegenomen
in dit onderzoek omdat het onderzoek niet
gericht is op biologische kinderen )
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Bijlage 4

‘Transcriptieconventies5’

Gesprekorganisatie
(1.5)

Een stilte met een duur van het aantal aangegeven secondes, hetzij binnen een uiting
van eenzelfde spreker (beurt-intern), hetzij tussen de beurten van twee
opeenvolgende sprekers (beurt-extern).

(.)

Stilte korter dan 0,4 seconden.

tekst=

Er is geen waarneembare stilte tussen de beurten van twee op elkaar volgende

=tekst2

sprekers, of tussen opeenvolgende uitingseenheden van dezelfde spreker.

[spreker1

Deze twee gespreksdeelnemers beginnen tegelijkertijd een beurt.

[spreker2
sp[reker1

Een tweede spreker begint tijdens de beurt van de huidige spreker, en wel

[spreker2

precies op het punt waarop het haakje staat.

spr[eke]r1

De tweede, sluitende haak ‘]’ geeft het punt aan waarop de uiting van de

[ja:]

tweede spreker ophoudt (relatief ten opzichte van de uiting van de eerste spreker).

Prosodie
.

De punt wijst op een dalend intonatieverloop aan het eind van het betreffende
uitingsdeel.

,

De komma wijst op een licht stijgend intonatieverloop.

?

Het vraagteken wijst op een sterk stijgende intonatie aan het einde van het
betreffende uitingsdeel (het hoeft hier niet om een vraag te gaan).

!

Uitroepteken: de spreker produceert het betreffende uitingsdeel met een
uitroepachtige prosodie.

↑

Toonbeweging omhoog (voor de aanduiding van een lokale toonbeweging, voor de
duur van één lettergreep, of binnen een lettergreep).

↓

Toonbeweging omlaag.

5

Bijna geheel overgenomen uit transcriptiesconstructies uit: Mazeland, H. (2003). Inleiding in de conversatie-analyse.
Bussum: Uitgeverij Coutinho: binnenkant kaft.

P a g i n a | 71
accent De onderstreepte lettergreep of klank is geaccentueerd.
re::kken

De betreffende (mede-)klinker is opvallend langer dan ‘normaal’ is voor deze spreker.

LUID

De in hoofdletters geschreven tekst wordt relatief luid uitgesproken.

°zacht°

Relatief zacht uitgesproken uiting(sdeel); als een fragment steeds zachter wordt, dan
markering met twee afsluitende rondjes: °steeds zacht°°.

afbre-

De spreker houdt plotseling in, en breekt de productie van een woord of

afbreke-

uitingsdeel abrupt af (er is een duidelijke articulatorische breuk).

>

De tekst die volgt, wordt relatief sneller uitgesproken (afsluitingsteken: < ).

<

Idem, relatief langzamer (afsluitingsteken: > ).

Geluidsproductie
.hHh

Duidelijk waarneembare inademing; elke h staat voor een duur van ongeveer 0,2 van
een seconde. De hoofdletter H staat voor een relatief luidere inademing of een deel
daarvan.

Hh

Hoorbare uitademing.

l(a(h)chend

Een h tussen ronde haken in het woord geeft aan dat het woord lachend wordt
uitgesproken.

*krakerig*

Krakerig.

((snuift))

Karakterisering van een non-verbale activiteit, of andere opvallende verschijnselen
((hoest, kucht, ironisch)).

Transcriptieproblemen
()

Spreker zegt iets dat de transcribeerder niet kan verstaan (de lengte tussen haakjes is
een globale aanduiding voor het aantal gemiste lettergrepen, 3 tekenposities per
lettergreep).

(iets)

De transcribeerder is er niet zeker van dat de tussen haakjes vermelde tekst een
correcte weergave is van de gesproken tekst.

[Klaasen]

De oorspronkelijke naam is vervangen door een formeel en inhoudelijk vergelijkbare
vorm (in verband met anonimiseren van de opname).

