Professioneel Ouderschap in gezinshuizen

Nieuwsbrief 4/4 | Juni 2015
Beste lezer,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief over het onderzoek

‘Professioneel Ouderschap in Gezinshuizen’. Wat is de tijd snel
gegaan en wat hebben we samen veel geleerd!
Het onderzoek draaide om uithuisgeplaatste jongeren die
noodgedwongen in een gezinshuis wonen. Gezinshuizen
zijn bedoeld om een kind tot volwassenheid een veilige plek te
bieden. Helaas komt ongepland vertrek vooral onder pubers (te)
vaak voor. Daarom onderzocht het consortium de afgelopen 2,5
jaar de centrale vraag ‘hoe maak je goed aansluiting met pubers

met gedragsproblemen, zodat je hen ook daadwerkelijk kunt
gaan begeleiden in hun volwassen worden?’.
In deze nieuwsbrief staan de onderzoeksresultaten centraal, met
vier interviews gericht op Onderzoek, Onderwijs en Praktijk. We
spreken Ellen Schep over de resultaten. Martine Lukasse vertelt
hoe de resultaten worden geïmplementeerd in het onderwijs. Ron
en Anje vertellen over hun ervaringen als gezinshuisouders en als
laatste vertelt Willy Drenth over haar werk als gezinsbegeleider

+ factsheet
Wat is een gezinshuis?
Een gezinshuis is een vorm van residentiële zorg. Officiële zorg
omdat in een gezinshuis een professional werkt die een salaris
of vergoeding voor arbeid ontvangt. Maar ook omdat een kind
verblijft in een gezinssetting waar sprake is van 24-uurs zorg.
Een gezinshuis is een woonvorm waarin door (een)
gezinshuisouder(s) op professionele wijze vorm wordt gegeven
aan verzorging, behandeling, opvoeding en begeleiding van een
variërend aantal kinderen. Deze kinderen worden geplaatst en
opgenomen in het eigen gezin van de gezinshuisouder(s).
Er zijn in Nederland drie constructies waarin gezinshuizen opereren.
1. Er is een zorgaanbieder die de gezinshuisouder(s) in dienst
neemt d.m.v. een arbeidsovereenkomst.
2. Gezinshuizen in de vorm van franchise.
3. Gezinshuizen die volledig zelfstandig opereren onafhankelijk
van een zorgaanbieder of franchiseorganisatie.
Er zijn in Nederland ongeveer 68 (regionale) zorginstellingen die
gezinshuizen aanbieden. Samen hebben ze inmiddels 587
gezinshuizen, waar 1728 kinderen ‘inhuis’ zijn geplaatst.
Het aantal gezinshuizen is het afgelopen jaar gestegen met 22,5%.

bij Intermetzo.

Meer weten of de volledige factsheet gezinshuizen bekijken?
www.gezinspiratieplein.nl
www.inhuisplaatsen.nu

Veel leesplezier!

Het Gezinspiratieplein is een initatief van een drietal organisatie in
Jeugddorp De Glind: Rudolphstichting, Gezinshuis.com en Intermetzo.

Martine Noordegraaf, lector Jeugd&Gezin, CHE

+ ONDERZOEK

‘Op videobeelden krijg je echt het alledaagse leven te zien’
Ellen

Schep

is

onderzoeker

binnen

het

project

Professioneel Ouderschap in Gezinshuizen. Ook is ze
docent op de Christelijke Hogeschool Ede en bezig met een
promotieonderzoek dat aansluit op het onderzoeksproject
Professioneel Ouderschap. ‘Ik merk steeds meer dat het echt
met elkaar in verband staat, dat werkt motiverend!’. We
spreken Ellen over de laatste fase van het onderzoek, de
resultaten en haar promotieonderzoek.

In de tweede fase van het onderzoek, deden jullie video observaties
in gezinshuizen. Hoe is dat gegaan?
‘We hebben fase 2 goed met de organisaties voorbereid.
Belangrijke vragen die we hebben besproken: Welke gezinshuizen
kunnen we filmen? Wát moeten we dan filmen om een antwoord
te krijgen op onze onderzoeksvraag? En ook vroegen we ons af hoe
het technisch moest: als je video observaties maakt en je rent achter
iedereen aan, beïnvloed je situaties. Dat was wel een puzzel. Al snel
besloten we te filmen tijdens de maaltijden, zodat er structuur
is en iedereen goed in beeld kan komen. We merkten tijdens de
focusgroepen ook dat er tijdens een maaltijd veel gebeurt.’

Ellen Schep

Hoe merkte je dat?
‘Tijdens de focusgroepen merkten we dat veel van de thema’s
waar gezinshuisouders over praten, plaatsvonden of aan bod
kwamen tijdens de maaltijd. Gesprekken met de jongeren,
ruzietjes, gesprekken over school, praten over ouders… Ook is
dát het moment waarop iedereen elkaar ziet en spreekt in een

gezinshuis. Voor het filmen is het ook een mooi moment omdat je
de camera stabiel neer kunt zetten en zelf niet aanwezig hoeft te
zijn. De gezinshuisouders hebben zelf drie weken lang elke avond
de camera aan en uit gezet. En in één gezinshuis heeft één van de
jongeren dat gedaan.’
Wat kwam er uit die videobeelden?
‘Meer informatie dan we hadden durven dromen. Wat me echt
heeft verrast is dat er zoveel mooie dingen uitkwamen, waar
gezinshuisouders zelf ook verrast over waren. Ze zeiden vaak ‘jullie
willen bij ons filmen, maar
‘Op filmbeelden zie je
ik ben benieuwd of je wel
wat vindt, want we doen letterlijk wat er gebeurt.
maar wat’. Maar het is zo We ontdekten heel veel.’
mooi dat we echt een
inkijk kregen in het gezin, in plaats van er alleen óver praten zoals
in een interview. Je ziet letterlijk wat er gebeurt en soms meer dan
dat gezinshuisouders zelf doorhebben, omdat ze er zelf middenin
zitten. Uiteindelijk zijn er vijf interactionele vaardigheden
uitgekomen en een categorie ‘overig’ waar we mooie fragmenten
in plaatsten die we niet kwijt wilden raken.’
Kun je kort de vaardigheden benoemen?
‘Ja. De eerste vaardigheid is zelfonthulling, hoe zorgt een
gezinshuisouder ervoor dat de jongere tot zelfonthulling komt?
Daarmee bedoelen we dat de jongere iets van zichzelf deelt
of blootgeeft wat te maken heeft met gevoel of beleving. De
tweede is het omgaan met regels. Ook best een ingewikkelde in
die puberteit. Je wilt als gezinshuisouder de puber loslaten, maar
je bent ook verantwoordelijk, je wilt ze beschermen. We zagen
gezinshuisouders op verschillende manieren met regels omgaan
en deze met de jongeren bespreken. Dan de biologische ouders,
het gezin van herkomst. Hoe wordt daarmee omgegaan? Dit heeft
een grote plek in de gezinshuizen en het was mooi en leerzaam om
te zien hoe gezinshuisouders hier met de jongeren over in gesprek
gaan en vorm aan de relatie geven. Feedback geven aan jongeren.
Hoe beoordelen Gezinshuis ouders het gedrag van de jongere en
geven ze dat terug?

Vindingrijkheid/humor. We zagen gezinshuisouders zo vaak op
een heel creatieve manier problemen oplossen of contact maken
met de jongeren Daar wilden we meer over weten, hoe doen
ze dat, hoe zijn ze vindingrijk in relatie met de puber? Dat is de
vaardigheid vindingrijkheid.’
Zijn deze vaardigheden aan te leren?
‘We hebben de technieken af kunnen kijken en aanwezen bij
ervaren gezinshuisouders, maar we zijn ons er ook van bewust
dat je die niet één op één kunt kopiëren of aanleren. Het moet
bij jou als persoon passen. Hier zijn de mensen die de trainingen
vormgeven mee aan de slag gegaan. Er zijntrainingen ontwikkeld
vanuit e resultaten van het onderzoek: voor studenten, voor
gezinshuisouders zelf en voor begeleiders van gezinshuisouders
en.’
Dit onderzoek had als doel de ongewenste uitval van pubers in
gezinshuizen te helpen beperken. Is dit doel bereikt?
‘De onderzoeksresultaten zijn echt praktisch toepasbaar
en leveren bruikbare tools op voor gezinshuisouders en
ook voor groepsleiders of andere hulpverleners, in het
omgaan met pubers. We hebben echt kunnen bijdragen aan
kennisontwikkeling hierover. Hopelijk gaat dat ook bijdragen aan
een succesvollere plaatsing van jongeren, zodat er meer jongeren
tot volwassenheid in een gezinshuis kunnen blijven wonen.
Tegelijk hebben we ontdekt dat er soms randvoorwaarden zijn
waardoor het niet lukt een jongere in huis te houden. Er lijkt veel
te gebeuren in het opbouwen van een relatie tussen de jongere

en de gezinshuisouders. Dat is onder andere de reden waarom
ik mijn promotieonderzoek heb gericht op het thema hechting.’
Wat ga je precies onderzoeken?
‘Aan de hand van dit onderzoek, waarin we 400 uur filmmateriaal
hebben verzameld, wil ik onderzoeken hoe hechting eruit ziet
tussen puber en gezinshuisouder. Hier is nog niet veel over
bekend. Mijn onderzoeksvraag is: Hoe doet gehechtheid zich voor
in professionele opvoedrelaties en op welke wijze bewerkstelligen
gezinshuisouders gehechtheid in interactie met adolescenten in
gezinshuizen? Ik wil kijken of ik kan ontdekken in de beelden hoe
hechting eruit ziet in interactie. Zowel non-verbaal als verbaal.
Om een aanzet te geven om kennis te verzamelen over hoe ‘doe’
je hechting. En kun je dat leren als beginnend gezinshuisouder?’
Onderzoek roept dus ook weer nieuwe vragen op?
‘Absoluut, we gaan ons komend jaar bezinnen op welke vraag de
beste vraag is voor vervolgonderzoek.’
Heb je nog iets dat je kwijt wilt over dit onderzoek?
‘Ja, we noemen het professioneel ouderschap en tegelijkertijd
zijn gezinshuisouders met hun hele zijn toegewijd aan dit werk,
de zorg voor deze jongeren. Ik vind het mooi dat ook als dingen
niet altijd volgens het boekje gaan, het dat niet betekent dat het
niet werkt. Het is juist de kracht van het gewoon jezelf zijn en je
eigen persoonlijkheid meenemen in de relatie met de kinderen
en jongeren, wat kansen biedt en een warm thuisgevoel geeft.’

+ ONDERWIJS

‘Het is belangrijk om je als professional kwetsbaar op te stellen’
Martine Lukasse is docent Pedagogiek op de CHE en
betrokken bij het lectoraat en heeft binnen dit onderzoek
de training voor studenten ontwikkeld. Martine is daarmee
de schakel tussen onderzoek en onderwijs. Door middel
van deze training kunnen studenten Sociaal Pedagogische
Hulpverlening en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
zich specialiseren in de richting kind, jeugd en opvoeding.
‘We werken met good practices. We zeggen tegen studenten:
ga gewoon wat filmen, eet situaties, spelletjes, wandeling,
naar bed brengen… Het gaat er niet om dat zij een probleem
hebben, maar dat jij als student de situatie gaat analyseren’
Je ontwikkelt een training, kun je daar iets over vertellen?
‘Binnen de minor Pedagogiek ontwikkelen we een programma
voor opvoedingsondersteuning, waarbij studenten praktisch aan
de slag gaan met wat je kunt doen om ouders te ondersteunen
in de opvoeding. Binnen de training geven we de vaardigheden
uit dit onderzoek een plek. We sluiten aan op training die we al
hadden binnen de minor. Die hebben we helemaal op de schop
genomen en ‘ge-update’. Door dit onderzoek is de bestaande
training nog toegepaster geworden, met de meest recente kennis
uit het onderzoek.’

De interactionele vaardigheden uit het onderzoek komen terug in
de training, kun je daar iets meer over vertellen?
‘Waar we mee starten is vindingrijkheid. Dat gaat om in hoeverre
ouders met behulp van een grapje, humor een situatie keren. Een
voorbeeld dat mij aansprak uit de focusgroepen was een moeder
die met een aantal pubers aan tafel zit. Eén van de jongeren moet
naar boven, maar wil niet weg – je pakt zo’n puber natuurlijk niet
meer op. Dus zegt ze tegen de rest: ‘pak je spullen we gaan naar de
McDonalds.’ Dat vind ik zo’n topper hè, want dat kind zat alleen
thuis met het eten.

Vindingrijkheid is dus meer dan humor. Het is ook het onverwachte
waardoor je iemand van z’n a propos krijgt. De studenten maken
allemaal een filmopname vanuit een gezin dat ze kennen en dan
zoeken ze naar vindingrijkheid in de beelden.
Een tweede is het omgaan met regels. Welke regels stel je. In het
project heb je vooral met adolescenten te maken. Onze studenten
mogen ook een gezin met jongere kinderen nemen. Welke regels
zijn passend in welke leeftijdssituatie? Welke regels zie je daar, al
dan niet impliciet? Ze bevragen ouders daarop. Welke afspraken
hebben jullie? Kinderen in basisschoolleeftijd krijgen natuurlijk
hele andere regels.
Feedback geven en ontvangen is ook één van de vijf. En
zelfonthulling. Als je iets van jezelf vertelt of wat je zelf ooit hebt
gedaan dat je een jongere uitnodigt om ook over de brug te komen
om te zeggen waar hij mee zit of wat hij lastig vindt.’
Dat is best persoonlijk, om als professional toe te passen!
‘Ja, je kunt soms als professional aansluiting vinden bij een
jongere of ouder door iets van je eigen leerproces te laten zien.
Ik herinner me nog dat ik als gezinswerker werkte en ouders vaak
vroegen ‘heeft u zelf kinderen?’. Die had ik nog niet en dat vond ik
heel lastig. Ik dacht: ‘ja, weet ik veel’. Maar dan vertelde ik wat ik
op de opleiding had geleerd en hoe ik dat graag samen met hun
naast hun eigen ervaring wilde leggen. Om vervolgens te kijken

ouders.’
Hoe komt het dat dat zo moeilijk is voor studenten?
‘Ik denk dat het met hun eigen ontwikkeling te maken heeft. Het is
een leeftijdsfase waarin je denkt ‘ik kan de hele wereld aan, ik leer
dit en dan kan ik het’. Maar je bent levenslang aan het leren. Je kunt
veel kennis hebben, maar als je geen persoonlijke aansluiting weet
te maken gaat het langs de ander heen.’
Dus dat is een belangrijke vaardigheid, naast aandacht methodiek
in de opleiding?
‘Ja, methodiek krijgt veel aandacht. Terwijl uit onderzoek blijkt
dat dat een relatief klein gedeelte bijdraagt aan het professionele
handelen. Ouders en jongeren geven terug dat ‘de klik’ er moet zijn,
aansluiting.’
Vraagt dat iets van de opleiding?
‘Ja. Je hebt nog steeds een opleiding nodig en alle facetten in de
opleiding, ook het methodisch werken en kunnen verantwoorden
zijn belangrijk. Maar hoe kun je met die kennis en ervaring de
aansluiting vinden bij iemand die veel praktijkervaring heeft? Dat
is voor zowel gezinshuisouders als studenten belangrijk: blijven
reflecteren. Wat doe ik, wat is het gevolg, wil ik dat ook, wat past
daarbij…. Het continu naar jezelf durven kijken is het spannendst,
maar ook belangrijk om het werk vol te houden. Als we studenten
kunnen meegeven: je gaat hier straks van school met bagage en
kennis, blijf kijken waarom je doet wat je doet. Blijf vanuit jezelf die
hulpverlening bieden.’

‘Naar jezelf kijken is het

Martine Lukasse

Even terug naar de training: spannendst, maar ook het
studenten moeten zelf belangrijkste om dit werk
gaan filmen en aan de slag
te kunnen volhouden.’
met video observatie?
‘Ja, dat is helemaal nieuw. Het is ook wel spannend om te filmen,
omdat je dat moet vragen natuurlijk. Maar dan hebben ze wel
eigen materiaal waarmee ze kunnen werken. We werken met
good practices. Dus ze gaan gewoon wat filmen zoals eetsituaties,
spelletjes, een wandeling, naar bed brengen… Het gaat er niet
om dat de ouders een probleem hebben, maar dat studenten de
situatie gaan analyseren. Welke methodische stappen zie je, welke
vaardigheden zie je? In jaar drie, als ze zelf stage lopen, willen we
hen zichzelf de vraag laten stellen ‘hoe doe IK dat?’. Omdat ze op
hun stage zelf met jongeren werken.’

hoe we samen tot een oplossing konden komen. Soms hebben
mensen jouw ervaringen nodig om op ideeën te komen voor wat
misschien bij hen ook kan werken. Volgens mij werkt dat zo ook bij
zelfonthulling. Je vertelt iets van jezelf waarmee je laat zien ‘ik sta
niet boven je, ik heb ook dingen geleerd, ik heb niet altijd alles slim
aangepakt’. Daardoor creëer je openheid.’
Dan moet je je wel kwetsbaar durven opstellen als student en
professional
‘Ik denk dat het heel belangrijk is om te leren als student en je
kwetsbaar op te stellen als professional. Om naast de jongere en
zijn opvoeders te gaan staan en er niet boven te staan als iemand
die het wel weet. Veel studenten vinden dat moeilijk. ‘We worden
ergens voor opgeleid, dan kunnen we advies geven…’ Dat is ook
zo. Je hebt professionele bagage die je mag inzetten, anders doe
je de opleiding niet. Maar door je kwetsbaar op te stellen en iets
van je eigen ontwikkeling te laten zien, creëer je ook openheid bij

Ben je bewust bezig om ze in onderzoeksvaardigheden te trainen?
‘Dat is officieel een bijresultaat, maar dat gebeurt wel natuurlijk.
Ik ben er misschien iets meer op gespitst, omdat ik ook het vak
Onderzoeksvaardigheden geef. Het mooie is dat ze in dat vak
leren op het gebied van interviewen, terwijl het hier gaat om
videobeelden analyseren: een andere tak van sport. Dus we oefenen
dat heel bewust ja. Hoewel ik het niet benoem als ‘onderzoek’.
Waarom niet?
‘Nou, meestal vinden studenten het achteraf heel leuk om
te doen en ze geven aan echt anders te hebben leren kijken.
Maar soms heeft onderzoek de bijklank van te theoretisch of te
wetenschappelijk, zeker voor de mensen die ‘lekker het werkveld
in willen’. Terwijl we heel erg gericht zijn op praktijkonderzoek en
juist willen zoeken naar wat wérkt in die praktijk, wat daar leeft.
Vaak zeggen studenten na het afstuderen: ‘dit was zo ons eigen
onderwerp en we hebben het zo leuk gevonden, nú zie ik de
meerwaarde’.

+ PRAKTIJK I

‘Wij geloven in de kracht van onvoorwaardelijke presentie’
Ron en Anje zijn gezinshuisouders in Jeugddorp De Glind.
Naast hun vier (inmiddels) volwassen zoons voeden
ze vier kinderen in tienerleeftijd op in hun gezinshuis.
Anje is in dienst bij jeugdzorgorganisatie Intermetzo als
gezinshuisouder en Ron is medewerker Safe (voorheen
‘gezinsvoogd’) bij Bureau Jeugdzorg.
Ron en Anje zijn betrokken bij het onderzoek en hebben
onder andere een videocamera in huis gehad om de
maaltijden te filmen. ‘Als je weet dat je gezien wordt, dan
ga je ook anders werken, je gaat beter je best doen. Dat geldt

Anje en Ron

eigenlijk ook voor kinderen, die gezien worden.’
Waarom zijn jullie betrokken geraakt bij het onderzoek?
Ron: Toen ze ons vroegen om aan die video opnames mee te
doen, vertelden ze ons dat het ging over de uitval van kinderen
uit gezinshuizen en het beperken daarvan. Juist omdat in de
praktijk blijkt dat als kinderen in de puberteit komen, het dan
ook vaak ‘einde oefening’ in het gezinshuis was. Dat zien we vrij
veel gebeuren. Anje en ik vinden het jammer dat kinderen hun
puberteitsjaren niet in een gezinshuis kunnen hebben, want het
helpt ze in een goede start naar volwassenheid. Dat was voor ons
een reden om mee te doen.

je bewust bent van middelen die je kunt inzetten en die zich
als werkend hebben bewezen. Bijvoorbeeld: het succes van de
uitstroom wordt voor een groot gedeelte bepaald door hoe kritisch
je bent bij de instroom. Als je bij de kinderen die binnenkomen
zorgt dat zij impliciet en expliciet toestemming ervaren van
hun ouders om in een gezinshuis te komen, dan ben ik ervan
overtuigd dat je meer succes hebt bij uitstroom. Maar dat vraagt
om een specifieke manier van werken van een organisatie en een
gezinshuis. Dat maakt ons en de kinderen minder afhankelijk van
geluk en/of toeval.’

Hebben jullie zelf ervaringen met kinderen die niet bij jullie konden
blijven?
Anje: ‘We hebben betrekkelijk weinig voortijdige uitval gehad
in de afgelopen jaren, er is altijd wel een goede match tussen de
kinderen en ons. Dat is ook wel een kwestie van geluk of toeval’.
Ron: ‘Geluk speelt natuurlijk altijd een rol, maar je mag zeker in
professionele setting niet van geluk en toeval afhankelijk worden.
We hebben ons bewust een manier eigen gemaakt, gericht op het
binnenboord houden van pubers.’
Anje: Ja dat klopt. Wij zetten in om de ouders van de kinderen
achter de plaatsing te laten staan, dat is heel belangrijk. Wij hebben
zoiets van: je hebt een eigen vader en moeder en die respecteren
wij en daar stemmen we goed mee af. Ze moeten ook regelmatig
naar huis, juist omdat ze daar na hun 18e weer naar terug moeten.’
Ron: Het is belangrijk dat je als gezinshuisouder en/of hulpverlener

Voor het onderzoek zijn
er
video
observaties tegenwoordig. Hier mogen
gedaan bij 6 gezinshuizen, ze gewoon zijn.’
waaronder bij jullie. Hoe
was dat?
Anje: We moesten er wel even over nadenken, niet zozeer dat het
allemaal opgenomen werd, maar het was een hele lange tijd, wel
1 of 2 maanden.

‘Kinderen moeten zoveel

Was het wennen?
Ron: Ja. De eerste keer hebben we naar elkaar gekeken: oei, dit is
niet echt de beste opname. Dit gaan we even wissen. Dat doe je in
het begin, maar op een gegeven ogenblik ben je het gewend en
staat dat ding gewoon te draaien.
Anje: Ja, we wenden er snel aan en de kinderen ook. Maar het blijft
lastig, je voelt en je weet dat je wordt opgenomen. Dat voelt wel
minder vrij.
Uit het onderzoek zijn vijf interactionele vaardigheden gekomen.
Herkennen jullie jezelf hierin?
Anje: ‘Ja, ze passen wel allemaal in het rijtje van wat je als
gezinshuisouder zou moeten doen.’
Ron: Ik mis wel één ding dat niet alleen essentieel is in een
gezinshuis maar in al het verkeer tussen mensen onderling. Dat
is zichtbaarheid. Je moet zichtbaar zijn voor de ander. Je moet
aanwezig zijn in de ruimte. Dan hoef je verder niks te zeggen. Wij
geloven sterk in de kracht van onvoorwaardelijke presentie.

Is dat dan ook de basis van gezinshuizen?
Anje: Ja, dat is ook het verschil met een groepsleider.
Ron: Ja, dat je er bent, altijd. 24 uur per dag. 7 dagen per week.
Waarom begonnen jullie een gezinshuis, uit idealisme?
Anje: ‘We komen uit de pleegzorg, dat hebben we 15 jaar
gedaan. Dat was wel vanuit een soort idealisme. ‘Het gaat goed
met m’n eigen kinderen, we kunnen er nog wel een bij hebben’.
Of het hebben van een gezinshuis echt idealistisch is… we
staan wel met beide benen op de grond. Want je geeft alles op
als gezinshuisouders: je huis, je omgeving, je gaat echt ergens
wonen. Alleen idealisme, daar doe je het niet op.’
Wat dreef jullie dan om alles op te geven?
Ron: ‘We doen het ook omdat we het leuk vinden om met
kinderen om te gaan en omdat het ook weleens lukt. Het werk dat
ik doe valt voor een deel samen met sterke punten van mezelf,
maar ook van ons samen, in de relatie die Anje en ik met elkaar
hebben. Dit doet natuurlijk wel een redelijk appèl op je relatie.’
Je moet het allebei willen?
Anje: ‘Ja, dat is echt zo. Je moet het allebei willen. Het vraagt veel
reflectie en dat is goed, want het houdt je scherp.’
Ron: ‘Ik wil nog iets zeggen over dat er een verschil tussen
pleegzorg en gezinshuizen. Dat raakt ook wel een beetje de
reden waarom we deze stap hebben gezet. Als pleegouder werk
je vaak op intuïtie – ‘zo heb ik m’n eigen kinderen opgevoed’.

Maar als gezinshuisouder moet je daar nog iets aan toevoegen.
Je moet je als gezinshuisouder bewust zijn dat er balans is tussen
afstand en nabijheid.’
Anje: ‘Ja, zeker. Dat is moeilijk, maar wel nodig. Want als het goed
gaat, heb je de kinderen voor jaren en dan bouw je wel wat op
met elkaar.’
Ron: ‘En in dat spel van afstand en nabijheid naar dat kind en daar
zit ook een uitdaging in als gezinshuisouder. Dat je soms ook niet
reageert als Anje of als Ron, maar dat je bewust een ‘rol’ speelt die
ten dienste staat van de ontwikkeling van het kind.’
Is dat de essentie van professioneel opvoeden?
Ron en Anje: ‘JA.’
Ron: ‘We hebben de afgelopen jaren veel ontwikkeld om er achter
te komen wat probleemgedrag is en hoe dat te behandelen.
Er is veel geïnvesteerd in orthopedagogen en psychologen.
Die zijn allemaal gericht op behandelen. Maar kinderen die
hier komen, komen uit een kromme opvoeding, dat leidt tot
gedragsverstoring. Dat kind wordt vervolgens behandeld alsof er
iets mis is met het kind. Nee, je biedt het kind de gelegenheid om
weer te mogen profiteren van adequaat opvoeden.’
Anje: ‘Ja, en rust, reinheid en regelmaat.’
Ron (lachend): ‘Ja, dat zei je moeder ook altijd’.
Anje: ‘Kinderen moeten in het algemeen zoveel tegenwoordig…
En hier mogen ze gewoon ‘zijn’.’

+ praktijk II

‘Humor? Als je geen humor hebt kun je dit werk niet doen.’
‘Willy Drenth is gezinsbegeleider in de gezinshuizen van
Intermetzo. Ze begeleidt gezinshuisouders in hun dagelijkse
taak als opvoeder en doet dat zichtbaar met plezier. Ze is
bijna klaar met haar vervolgstudie orthopedagogiek en is
al sinds de start nauw betrokken bij dit onderzoek. ‘Ik vind
het heel interessant, want er is nooit zo’n praktijkonderzoek
geweest naar gezinshuizen. Het is goed dat de theorie in de
praktijk is getoetst.’

Het aantal gezinshuizen groeit!
‘Ja, vorige week was de eerste week was dat we níet een startend
gezinshuis hadden. Ze komen als paddenstoelen uit de grond.’
Hoe komt dat?
‘Veel woongroepen moeten sluiten. De overheid zegt: kinderen
moeten eerst zoveel mogelijk in huis blijven wonen, daarna is de
volgende stap een pleeggezin, dan een gezinshuis en dán pas
woongroepen. Alles schuift een gradatie op. We merken dat er veel
groepen dichtgaan en omgevormd worden tot gezinshuizen.’

Dit onderzoek ging over pubers die toch niet in gezinshuizen
kunnen blijven. Herken je dat probleem?
‘Ja. In 2013 meer dan in 2014. Het heeft wat mij betreft voornamelijk
te maken met het loslatingsproces van de gezinshuisouders. Dit is
meer een gedachte vanuit mijn praktijk en niet wetenschappelijk
onderzocht. Deze jongeren hebben vaak zoveel meegemaakt dat
de gezinshuisouders bang zijn om de jongeren los te laten en ze
proberen in het veilige nest te houden. Maar wij zeggen dan: laat
juist los, want tot hun 18e kun je het nog in goede banen leiden.

Nú kun je dan nog in gesprek gaan. Met het begeleidingsteam en
ook met gezinshuisouders willen we daar meer bij stilstaan. ‘
Uit het onderzoek blijkt dat er vijf vaardigheden zijn die cruciaal
zijn in succesvolle interactie tussen gezinshuisouders en pubers.
Sluit dat aan bij jouw dagelijkse praktijk?
‘Ja. Het geven en ontvangen feedback is heel belangrijk en het
kunnen reflecteren op je eigen handelen. De jongere geeft namelijk
ook feedback aan gezinshuisouders, ook al is dat soms onbewust.
Als professionele gezinshuisouder moet je daar iets mee. Je moet
dat opmerken en kunnen reflecteren op jezelf.
Wat betreft de vaardigheid omgaan met regels: flexibel zijn en
niet rigide is al jaren onze regel. Ook het gezin van herkomst is
belangrijk, voornamelijk bij loyaliteitsconflicten van het kind.
En humor… daar valt en staat alles mee. Als je geen humor hebt,
kun je dit niet doen. Als een jongen bijvoorbeeld helemaal in de
stress zit of boos is en je dan even een grapje tussendoor maakt
of iets zegt dat op een situatie slaat, dan kan dat soms echt het
ijs breken. Dan begint de jongere toch te lachen. Als je altijd
serieus bent of nergens de humor van inziet, wordt het wel heel
saai. Dat vinden jongeren ook vaak niet leuk. Humor is nodig voor
het doorbreken van spanningen, verdriet, boosheid en het brengt
natuurlijk gezelligheid en een goede sfeer…’

Kun je gezinshuisouder worden als je net bent afgestudeerd?
‘Ik denk dat dat heel lastig is. Je hebt studenten die zelf uit
een pleeggezin komen of ervaring hebben met ouders die
pleegkinderen in huis hebben. Ze zijn er daardoor mee bekend.
Maar als je er nooit mee te maken hebt gehad, je jong bent en
volop in het leven staat... Dan kun je dat nog niet goed beseffen
en je voorbereiden op zo’n stap. Er moet een knop omgaan in je
hoofd: ik ben eraan toe om me open te stellen. Sommigen hebben
dat al op 25 jarige leeftijd, we hebben bijvoorbeeld ook een jong
stel dat gezinshuisouders wil worden. Maar het zijn meestal toch
wat oudere stellen...’
Waar zit voor jou de balans tussen persoonlijkheid, persoonlijke
situatie en competenties?
‘Ik denk dat het gezinshuisouderschap opvoedtechnisch prima
aan te leren is. Maar 24/7 een jongere of kind in huis nemen, dat
kan niet iedereen. Dat heeft ook te maken met dingen inleveren.
Bijvoorbeeld: als ik onder de douche vandaan kom, denk ik nergens
over na en loop ik van de douche naar de slaapkamer. Maar een
gezinshuisouder kan dat
niet. Je moet overal over
‘Als gezinshuisouder moet
nadenken en rekening
je overal over nadenken en
mee
houden.
Heel
vaak vragen mensen rekening mee houden’
aan mij: ‘joh, word ook
gezinshuisouder’. En ook al vind ik opvoeden heel leuk en mijn
partner ook, toch ik zou geen gezinshuisouder willen zijn. Het is
echt een manier van leven waarbij je je privé leven opgeeft. En dat
kan niet iedereen.’

WIlly Drenth

Hoe komt het dat gezinshuisouders dat wel doen en willen?
‘Omdat zij bereid zijn om dat stukje van hun leven wel op te geven.
Omdat zij hun huis, hun hart, leven opstellen voor jongeren die
het minder hebben, die niet bij hun ouders kunnen opgroeien.
Die bereidheid is stap 1 om dit werk te kunnen doen. Daarnaast
is het natuurlijk belangrijk kennis hebben van de doelgroep en
problematiek.’
Tot slot, zaten er verrassingen bij de onderzoeksresultaten?
‘Nee, niet echt, maar wel een eye opener. Er is nu een term
gegeven aan iets waar ik zelf nooit op zou komen: zelfonthulling.
Het principe wordt inderdaad veel toegepast. Maar er is nu een
label gehangen aan iets wat mensen met intuïtief toepassen. Dat
werkt niet alleen bij jongeren zo, maar ook bij volwassenen. Als jij
voorbeelden geeft van hoe jij het beleeft, dan geeft dat begrip bij
de tegenpartij en gaan zij vaak ook een stapje doen. Zo krijg je echt
contact. Ik pas het ook toe in mijn eigen werk.’

+colofon
Christelijke Hogeschool Ede
Binnen de Christelijke Hogeschool Ede is plaats voor zes lectoraten. Het lectoraat Jeugd
en Gezin valt onder de Academie voor Sociale Studies en richt zich op het brede (werk)
veld van de psychosociale hulpverlening aan Jeugd en Gezin en wil door middel van
dit onderzoek graag een bijdrage leveren aan de professionalisering van hulp aan
jongeren in opvoedingssituaties en aan hun ouders / opvoeders; in dit geval, de praktijk
van gezinshuizen. Martine Noordegraaf is verbonden aan dit onderzoek als lector en
hoofdonderzoeker. Danielle van de Koot en Ellen Schep zijn onderzoekers binnen het
project.
Intermetzo
Intermetzo is een provinciale jeugdzorginstelling werkzaam in zowel de provincie
Utrecht als Gelderland. Intermetzo is er voor kinderen en jongeren met complexe en
meervoudige problematiek en hun ouders. De hulpverlening van Intermetzo wordt
zowel ambulant als residentieel aangeboden.

Gezinshuis.com
Gezinshuis.com ontwikkelt duurzame gezinsvormen voor uithuisgeplaatste kinderen
en jongeren. Wij starten ze in samenwerking met jeugdzorgaanbieders en gemeentes.
Duurzame gezinsvormen zijn onder andere gezinshuizen. De gezinshuizen zijn
franchisenemers; Gezinshuisouders opereren als kleinschalige ondernemers en geven
vorm en inhoud aan hun gezinshuis, gebaseerd op hun eigen krachten en vermogen.
Gezinshuis.com is verbonden aan dit onderzoek als werkveldpartner.
Universiteit Utrecht
Universiteit Utrecht levert met haar minor Algemene Sociale Wetenschappen (ASW)
kennis van maatschappelijke, actuele sociale vraagstukken en gebruikt daarbij een
interdisciplinaire benadering. Bij ASW is speciale aandacht voor de adolescentie. Prof.
dr. Carol van Nijnatten is expert op het gebied van interactie-onderzoek en kenner van
de Jeugdzorg.

Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en
opvoedingsvraagstukken. Het project is voor het NJi van belang omdat het nieuwe
kennis en hulpmiddelen oplevert voor de sector binnen haar programmalijn effectieve
jeugdzorg. Het NJi brengt kennis in van jeugdbeleid en instrumentarium. Daarnaast
heeft het NJi informatiekanalen die zullen worden benut.
Overige deelnemers:
Hogeschool van Amsterdam
Combinatie Eindhoven
Rudolph Stichting

SIA
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door gelden van SIA.
Voor overige projecten, bezoek www.innovatie-alliantie.nl/projectenbank
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