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Een beschrijvend onderzoek naar contextuele concepten die constructieve samenwerking van ouders en gezinshuisouders bevorderen
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GHM: Dat werkt voor jou, dat is gewoon fijn.
Moeder: Wij hebben bijna van twee werelden één gemaakt.
(GH7_480-481)
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SUMMARY

In this research, the interaction between parents and family home parents during evaluation
talks is described and contextually interpreted and suggestions are given to family home
parents. The aim of this research is to gain insight into what is happening, in particular
contextually, in the interaction between parents and family home parents and what possible
contextual interventions are to improve or strengthen the cooperative relationship. It is known
that a constructive cooperation relationship between parents and family home parents reduces
the chance of a breakdown - premature relocation. The following main question is leading: How
can interactions between parents and family home parents in evaluation talks be understood
from the contextual approach and which contextual interventions can be used to improve and /
or strengthen the evaluation talks and the cooperation relationship between parents and family
house parents in general?
In order to answer this question, a literature study has been done that focuses on constructive
elements of a cooperative relationship within foster care and family home care, in general and
from contextual theory. Subsequently, 11 transcripts of recorded conversations were
thematically analyzed and described. Good and less good practices have been formulated and
presented to experts along with the description of the interactions through semi-structured
interviews.
It has become clear that, contextually speaking, many good things happen in the interactions.
For example, attention is paid to loyalties, parents are positioned as parents and appreciation is
expressed towards them. Family home parents are often biased in a multilateral way and shared
parenting is taking place. However, there are also missed opportunities. Missed opportunities
because several times the possibility of connecting interventions aimed at the relationship
between parents and young people is ignored. Awareness of the importance of binding rather
than splitting actions is therefore one of the recommendations made in addition to the practical
guidance in this study.
Keywords:
Family home parents - parents - cooperative relationship - contextual theory - interaction
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SAMENVATTING

In dit onderzoek wordt de interactie tussen ouders en gezinshuisouders tijdens
evaluatiebesprekingen beschreven en contextueel geduid en worden er handreikingen gedaan
aan gezinshuisouders. Het doel van dit onderzoek is zicht te krijgen op wat er, met name
contextueel gezien, gebeurt in de interactie tussen ouders en gezinshuisouders en wat mogelijke
inzetbare contextuele interventies zijn om de samenwerkingsrelatie te verbeteren of versterken.
Bekend is namelijk dat een constructieve samenwerkingsrelatie tussen ouders en
gezinshuisouders de kans op een breakdown -voortijdige uitplaatsing- vermindert. De volgende
hoofdvraag is hierbij leidend: Hoe kunnen interacties tussen ouders en gezinshuisouders binnen
evaluatiebesprekingen worden begrepen vanuit de contextuele benadering en welke contextuele
interventies zijn inzetbaar om zowel de evaluatiebesprekingen als de samenwerkingsrelatie
tussen ouders en gezinshuisouders in bredere zin te verbeteren en/of versterken?
Om hier antwoord op te krijgen is een literatuurstudie gedaan die gericht is op constructieve
elementen van samenwerkingsrelaties binnen pleeg- en gezinshuiszorg, in het algemeen en
vanuit de contextuele theorie. Vervolgens zijn 11 transcripten van opgenomen gesprekken
thematisch geanalyseerd en beschreven. Goede en minder goede praktijken zijn geformuleerd
en samen met de beschrijving van de interacties middels half-gestructureerde interviews
voorgelegd aan experts.
Duidelijk is geworden dat er, ook contextueel gezien veel goede dingen gebeuren in de
interacties. Zo is er oog voor loyaliteiten, worden ouders gepositioneerd als ouders en wordt er
waardering richting hen uitgesproken. Ook stellen gezinshuisouders zich vaak meerzijdig
partijdig op en wordt gedeeld opvoederschap vormgegeven. Er is echter ook sprake van gemiste
kansen. Verschillende keren wordt er namelijk voorbij gegaan aan de mogelijkheid tot
verbindende interventies gericht op de relatie tussen ouders en jongere. Bewustwording van het
belang van verbindende in plaats van splitsende acties is dan ook een van de aanbevelingen
naast de praktische handreikingen die worden gedaan in dit onderzoek.
Sleutelwoorden:
Gezinshuisouders – ouders- samenwerkingsrelatie – contextuele theorie – interactie
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VOORWOORD

Het verslag dat voor u ligt is het resultaat van mijn onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het
lectoraat Jeugd & Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. Het resultaat van lezen, graven,
het opsporen van vondsten en sparren met experts. Van zwoegen, zweten en het even niet meer
weten. Het onderzoek heeft mij laten zien dat het aloude spreekwoord haar waarde niet heeft
verloren: Het zijn de kleine dingen die het doen. Woorden hebben altijd kracht. Dit geldt voor
gezinshuisouders, maar eigenlijk voor iedereen. Ook is mijn bewondering voor
gezinshuisouders gegroeid. Wat een opdracht en verantwoordelijkheid hebben zij. Maar ook
wat een kans, om een schakel te zijn in het doorbreken van roulerende rekeningen, om ouders
die soms ‘5-0 achterstand hebben’ toch weer tot hun recht te laten komen. Ik hoop dat dit
onderzoek hen hierin praktisch verder helpt.
Ik dank mijn begeleidster dr. Elsbeth Visser-Vogel die met haar vrolijkheid, betrokkenheid,
positiviteit en scherpte met mij meelas onderweg. Na ieder contact, vatte ik, dankzij jouw
inspiratie, weer moed om verder te gaan.
Ik dank de experts die mee wilden werken aan het onderzoek door middel van het meelezen
met de beschrijvingen en met duiden van geformuleerde ‘goede en minder goede praktijken’.
Mw. Yvonne van Aartsen, mw. Nelly Bakhuizen, mw. Hanneke Meulink-Korf en docent Albert
van Dieren, jullie bijdragen waren scherp en verdiepend en doorspekt van veel ervaring in het
contextuele denken. Ik heb ontzettend gewaardeerd dat en hoe jullie mee hebben gedacht en
heb genoten van de gesprekken met jullie! Dank-jullie-wel en ik hoop dat jullie nog veel
(contextueel) licht mogen verspreiden en een schakel zullen zijn in heling van dat wat gebroken
is.
Het idee was dat ik vooral overdag aan mijn onderzoek kon werken op de dagen die ik daarvoor
gereserveerd had. De omstandigheden veranderden echter in maart vanwege corona zodat de
laatste drie maanden van mijn onderzoek onze kinderen veel thuis waren. Zij hadden onderwijs
nodig, mijn eigen klas moest aangevuurd en aangestuurd worden op afstand en daarnaast
hadden mijn cliënten extra ondersteuning nodig. Dit in combinatie met het werken aan dit
onderzoek, was geen eenvoudige uitdaging en ik heb dan ook wat nachtelijke uren aan de
keukentafel doorgebracht met mijn laptop. Ik ben daarom dankbaar dat deze leuke maar pittige
klus, tot een afronding is gekomen. Ik dank mijn man Wouter voor de ruimte en stimulans die
ik van hem kreeg om aan dit onderzoek te werken. Dank voor je waardevolle meedenken hierin
aan alle kanten! Ik zie er naar uit om weer voor de buitenkachel met je bij te praten en weer
samen dingen te ondernemen met de kinderen.
Mijn moeder, vriendinnen & moeders uit de wijk dank ik heel erg voor hun meedenken en
opvangen van de kinderen op momenten dat er weer een ‘deadline’ aankwam. Zonder jullie
was ik nog niet op dit punt gekomen. Vanaf nu staan de deuren van de Petunia weer helemaal
open!
Hanny den Hoed-van Horssen
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INLEIDING

1.1 Aanleiding
Onderzoek, uitgevoerd voor het Gezinsinspiratieplein (z.d.), wijst uit dat er in 2018 22,6% meer
gezinshuizen waren dan in 2016; in 2018 was er sprake van 3118 ‘inhuisgeplaatste jeugdigen’
(Wunderink, 2018). Door middel van zorg in gezinshuizen wordt jongeren die niet veilig
kunnen leven bij hun familie van herkomst, een stabiele thuisomgeving geboden (Nesmith,
Patton, Christophersen & Smart, 2017). Tegelijkertijd wordt gepoogd de banden met het gezin
van herkomst te behouden, omdat binding met de familie noodzakelijk is voor de goede
ontwikkeling van een kind (Mahat-Shamir, 2018).
Vanuit het lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE, loopt momenteel een onderzoeksproject ‘Jouw
Gezin, Mijn Zorg?’ In dit project wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop
gezinshuisouders en biologische ouders met elkaar samenwerken.
Van de gezinshuisouders maakt 65% mee dat plaatsingen voortijdig worden afgebroken;
uitplaatsing (Gardeniers & De Vries, 2012). Het doel om stabiele en constante zorg te bieden
wordt dan niet behaald en er is kans op hertraumatisering en meer psychopathalogie in de
volwassenheid.
Een belangrijke factor voor het al dan niet slagen van een langdurige plaatsing, is de kwaliteit
van de samenwerkingsrelatie tussen ouders en gezinshuisouders (Konijn, Admiraal, Baart, Van
Rooij, Stams, Colonessi, Lindauer, & Assink, 2018). Goed contact tussen ouders en
gezinshuisouders blijkt een beschermende factor te zijn voor probleemgedrag (McWey, 2010).
Onderlinge spanningen daarentegen worden als schadelijk voor de jongere gezien
(Chateauneuf, 2018).
De wederzijdse relatie tussen jongere, ouders en gezinshuisouders wordt gesymboliseerd door
de dynamische driehoek. Als de werelden binnen deze driehoek niet in balans zijn met elkaar,
kan er ‘stagnatie optreden’ (Van Mulligen, Gieles & Nieuwebroek, 2011, p. 151) in de
ontwikkeling van de jongere, omdat de loyaliteiten binnen de dynamische driehoek met elkaar
botsen. Loyaliteit wordt binnen de contextuele benadering gezien als onverbrekelijke band
tussen kinderen en ouders (Boszormenyi-Nagy, 2005). Wanneer de jongere niet openlijk loyaal
kan zijn richting zijn ouders, tijdens het verblijf in het gezinshuis, brengt dit onzichtbare
loyaliteit met zich mee wat in relaties destructief kan doorwerken (Michielsen, Van Mulligen
& Hermkens, 2010). Dat het erkennen van deze loyaliteit door gezinshuisouders van groot
belang is, onderstreept Ivan Boszormenyi-Nagy (hierna aangeduid met Nagy), grondlegger van
de contextuele benadering, wanneer hij zegt dat ‘het ontkennen van loyaliteit haar kracht eerder
versterkt, dan vermindert’ (Boszormenyi-Nagy, 2005, p. 30).
Bij de plaatsing van de jongere is het dus raadzaam goed in het oog te houden dat de jongere
door middel van existentiële loyaliteit verbonden is met zijn ouders. Ook andere concepten
vanuit de contextuele benadering zouden van betekenis kunnen zijn in het begrijpen van
9

onderlinge interacties tussen ouders en pleegouders. Zo duidt de contextuele theorie erkenning
en respect voor de ander als voorwaarde voor een open dialoog, dat zou leiden tot
wederkerigheid en betrokkenheid (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 2005).
In dit onderzoek, wat deel is van eerder genoemd project, wordt specifiek onderzocht op welke
wijze de contextuele benadering kan bijdragen aan constructieve samenwerking tussen ouders
en gezinshuisouders. Het onderzoek richt zich op de analyse van de interacties tussen ouders
en gezinshuisouders tijdens de evaluatiebesprekingen en wat deze interacties vanuit de
contextuele benadering kunnen betekenen voor de onderlinge relatie en samenwerking.
1.2 Probleemstelling
Wij weten dat een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders en gezinshuisouders bijdraagt aan
de stabiliteit van de plaatsing van de jongere in een gezinshuis. In de praktijk blijkt echter dat
deze samenwerkingsrelatie regelmatig onder druk staat vanwege moeite in de samenwerking
met ouders wat niet zelden uiteindelijk tot een breakdown leidt. Wij weten nog niet hoe de
contextuele theorie bij kan dragen aan het begrijpen van interacties tussen ouders en
gezinsouders -wat de samenwerkingsrelatie versterkt- en wat vanuit de contextuele benadering
versterkende interventies of handreikingen zouden kunnen zijn.
1.3 Vraagstelling
Hoe kunnen interacties tussen ouders en gezinshuisouders binnen evaluatiebesprekingen
worden begrepen vanuit de contextuele benadering en welke contextuele interventies zijn
inzetbaar om zowel de evaluatiebesprekingen als de samenwerkingsrelatie tussen ouders en
gezinshuisouders in bredere zin te verbeteren en/of versterken?
1.4 Deelvragen
1. Wat is er vanuit de (onderzoeks)literatuur en contextuele literatuur bekend over
constructieve samenwerking van ouders en gezinshuisouders binnen de dynamische
driehoek?
2. Hoe ziet de interactie tussen ouders en gezinshuisouders er tijdens evaluatiebesprekingen
(contextueel) gezien uit?
3. Welke ‘goede en minder goede praktijken’ zijn er te vinden in de evaluatiegesprekken
tussen ouders en gezinshuisouders en hoe worden deze door experts (contextueel)
geduid?
4. Welke handreikingen kunnen er, op grond van de analyse van de evaluatiegesprekken,
vanuit contextueel perspectief worden gedaan aan gezinshuisouders om de
samenwerkingsrelatie te verbeteren en/of versterken?
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1.5 Belangrijke begrippen
Gezinshuisouders: Ouders die (meestal) samen aan het hoofd van een gezinshuis staan. In het
theoretisch kader worden ook pleegouders genoemd, omdat veel gebruikte literatuur niet
specifiek over gezinshuizen gaat, maar over pleegzorg in het algemeen. Deze literatuur is ook
van toepassing op gezinshuisouders. In de resultaathoofdstukken worden gezinshuisouders
aangeduid met GHO.
Ouders: Hiermee worden de biologische ouders van de -in het gezinshuis geplaatste- jongere
bedoeld.
Jongere: Hiermee wordt de pleegjongere bedoeld die (tijdelijk) in het gezinshuis woont; in alle
gevallen adolescenten tussen twaalf en achttien jaar.
Evaluatiebespreking: Bij jaarlijkse evaluatiegesprekken zijn zowel de ouder(s) als de
gezinshuisouders aanwezig evenals betrokken hulpverleners. Bij tien van de elf gesprekken is
de jongere zelf deels aanwezig.
1.6 Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het beschrijven en contextueel duiden van
interactiepatronen tussen ouders en gezinshuisouders zoals die binnen de evaluatiebesprekingen
plaatsvinden en op basis hiervan handreikingen beschrijven ten behoeve van gezinshuisouders
en het betreffende werkveld, die bijdragen aan een goede samenwerkingsrelatie tussen ouders
en gezinshuisouders, teneinde de bestendigheid van plaatsingen van jongeren in gezinshuizen
te bevorderen.
1.7 Professionalisering
Onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg’ als geheel gaat om samenwerkingsrelaties van
gezinshuisouders en ouders. Ik hoop dat bevindingen uit dit deelonderzoek mogen bijdragen
aan een value-based norm voor constructieve samenwerking binnen gezinshuiszorg. Dit is
echter niet een setting die direct aansluit bij mijn dagelijkse beroepspraktijk. Ik verwacht
evenwel dat resultaten ook interessant kunnen zijn voor de samenwerking met ouders. Hoe
kunnen leerkrachten vanuit de contextuele benadering begrijpen wat er gebeurt wanneer een
ouder bijvoorbeeld star lijkt? Wat gebeurt er in de dialoog als er erkenning wordt gegeven voor
inzet?
Ik zie ernaar uit inzichten n.a.v. het onderzoek te delen met zowel mijn collega’s in
onderwijsland als in hulpverlening.
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ONDERZOEKSMETHODEN

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke keuzes er gedurende het onderzoek zijn gemaakt.
Achtereenvolgens komt het type onderzoek aan bod en de onderzoeksmethoden per deelvraag,
waarin ook de respondenten worden geïntroduceerd. Verder wordt de manier beschreven
waarop om is gegaan met validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek, wordt het verloop
van het onderzoek toegelicht evenals de manier van analyseren.
2.2

Kwalitatief onderzoek

Dit onderzoek is kwalitatief van aard, dat wil zeggen dat de onderzoeker in het veld het
onderzoek uitvoert (Verhoeven, 2011) om de werkelijkheid te kunnen begrijpen. Om de
interacties vanuit de contextuele theorie te kunnen begrijpen en te versterken, is gekozen voor
kwalitatief onderzoek. Verder heeft het onderzoek een beschrijvend karakter, omdat het de
situatie van interacties in gezinshuizen tijdens evaluatiegesprekken beschrijft (Baarda, Bakker,
Boullart, Fischer, Julsing, Peters & Van der Velden, 2018). Voor de opzet en uitwerking van
het onderzoek is gebruik gemaakt van het Basisboek Kwalitatief Onderzoek (Baarda et al, 2018)
en het boek Thematische Analyse (Verhoeven, 2020). De handreikingen die met dit onderzoek
worden verkregen, kunnen worden gebruikt om het probleem van breakdowns in gezinshuizen
terug te dringen. Dit maakt het onderzoek praktijkgericht (Boeije, 2008).
Dit (deel)onderzoek is onderdeel van een grotere casestudie, en is uitgevoerd in opdracht van
het lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE. Een casestudie omvat slechts enkele situaties en is er
niet op gericht om iets over de case zelf te zeggen, maar om te generaliseren naar vergelijkbare
situaties. De transcripties van elf evaluatiebesprekingen in gezinshuizen dienen als data voor
dit deelonderzoek. De selectie van de gezinshuizen, de evaluatiebesprekingen en het
transcriberen hebben in een eerder stadium van het onderzoeksproject plaatsgevonden. De
evaluatiebesprekingen zijn onderdeel van een ‘rijke case’ en kunnen derhalve veel relevante
informatie opleveren (Baarda et al, 2018, p. 69).
2.3

Onderzoeksmethoden per deelvraag

2.3.1 Deelvraag 1
Om antwoord te krijgen op deelvraag 1 (Wat is er vanuit de (onderzoeks)literatuur en
contextuele literatuur bekend over constructieve samenwerking van ouders en gezinshuisouders
binnen de dynamische driehoek?) is een literatuurstudie gedaan, resulterend in een theoretisch
kader. Hierbij is gezocht is via de databanken Google Scholar, SpringerLink, Research Gate en
Narcis op de volgende zoektermen: gezinshuizen, gezinshuisouders, samenwerkingsrelaties,
pleegzorg, interactionele vaardigheden, breakdown, biologische ouders, dynamische driehoek,
12

existentiële loyaliteit, gespleten loyaliteit, deloyaal, dilemma’s, dialoog, erkenning, ouders als
partner, meerzijdige partijdigheid, loyaliteitsconflict, foster care placement, foster parents
needs, continued contact, relationship, parent-child relationship, contextual therapy applied,
contact visits foster parents, parental involvement, collaboration and conversations, empathy.
Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van oorspronkelijke bronnen en er is vooral gezocht naar
onderzoeksliteratuur gericht op de relatie tussen pleegouders en ouders omdat dit dicht bij de
samenwerkingsrelatie van ouders en gezinshuisouders ligt. Van laatst genoemde doelgroep is
nauwelijks wetenschappelijk onderzoek voorhanden, omdat dit een vrij recente ontwikkeling
is.
Het theoretisch kader is tot stand gekomen door bestudering van de literatuur en heeft
gefungeerd als kijkkader om bestudeerde interacties te kunnen analyseren (Baarda et al, 2018).
De literatuurstudie heeft houvast gegeven voor interpretatie van begrippen door de onderzoeker.
Door middel van de literatuurstudie is zicht gekomen op eerder onderzoek met vergelijkbare
vraagstukken en is er meer zicht gekomen op de (contextuele) begrippen (Baarda et al, 2018,
p.23) Omdat er veel wetenschappelijke (internationale) artikelen gevonden zijn die passen bij
het thema, zijn deze systematisch geanalyseerd en gecodeerd, om dicht bij de hoofdvraag te
blijven. Open en axiale codering heeft geleid tot het formuleren van kernlabels, die zijn
opgenomen in bijlage 1 en gebruikt bij de Thematische Analyse (deelvraag 2).
2.3.2 Deelvraag 2
Door middel van Thematische Analyse is antwoord gegeven op de tweede deelvraag: Hoe ziet
de interactie tussen ouders en gezinshuisouders er tijdens evaluatiebesprekingen (contextueel)
gezien uit? Thematisch Analyse is geschikt om patronen in gegevens te ontdekken, gegevens
te ordenen en te interpreteren (Verhoeven, 2020). De eerder opgenomen en getranscribeerde
gesprekken zijn eerst open en daarna thematisch (axiaal) geanalyseerd. Om structuur en
patronen zichtbaar te maken zijn de transcripten in fragmenten verdeeld. Er zijn codes
verzameld op verschillende niveaus. Deze codes zijn met elkaar in verband gebracht en
gegroepeerd. Om deze niveaus te kunnen onderscheiden is er met kleurcodes gewerkt. Na het
fragmenteren en coderen in de ontdekkingsfase is er gethematiseerd en gereviseerd in de
reductiefase. Aan de hand van het kijkkader vanuit de literatuurstudie is tot slot selectief
gecodeerd. De thema’s en bijbehorende onderverdeling zijn inzichtelijk gemaakt door middel
van (sub)labelschema’s en worden in het resultatenhoofdstuk beschreven. Naast de beschrijving
van gevonden (contextuele) concepten, zijn de door de onderzoeker ‘goede en minder goede
praktijken’ geformuleerd, die te vinden zijn in de uitkomstentabel (bijlage 5).
De onderzoeksvraag en de onderzoeksdoelstelling hebben als leidraad gediend bij de
Thematische Analyse.
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2.3.3 Deelvragen 3 en 4
Om deelvragen 3 (Welke ‘goede en minder goede praktijken’ zijn er te vinden in de
evaluatiegesprekken tussen ouders en gezinshuisouders en hoe worden deze door experts
(contextueel) geduid?) en 4 (Welke handreikingen kunnen er, op grond van de analyse van de
evaluatiegesprekken, door experts vanuit contextueel perspectief worden gedaan aan
gezinshuisouders om de samenwerkingsrelatie te verbeteren en/of versterken?)
te
beantwoorden zijn bij vier experts half-gestructureerde diepte-interviews afgenomen. Deze
manier van interviewen leent zich voor doorvragen naast de thema’s en fragmenten waar gericht
op bevraagd wordt (Baarda et al, 2018). De interviewleidraad (bijlage 4) is tot stand gekomen
in samenspraak met de begeleider en richt zich vooral op de duiding van de geformuleerde
‘goede en minder goede praktijken’ en in lijn hiermee op handreikingen die experts kunnen
geven.
Er is via de mail aan de volgende contextueel geschoolde experts en therapeuten gevraagd of
zij hun medewerking zouden willen verlenen: Yvonne Aartsen, (manager bij Entrea
Lindenhout), Hanneke Meulink-Korf (universitair docent en contextueel (leer)therapeut), Nelly
Bakhuizen (familietherapeut) en Albert van Dieren (contextueel therapeut, supervisor en
docent). Een week voor het interview is de voorlopige analyse (resultaten deelvraag 2) inclusief
interviewvragen met hen gedeeld via de mail.
In eerste instantie zou het interview middels een focusgroepgesprek plaatsvinden. Maar om de
experts voldoende ruimte te geven en vanwege ontwikkelingen rondom het coronavirus, is er
gekozen voor telefonische half-gestructureerde diepte-interviews.
De duidingen van experts zijn getranscribeerd en verwerkt in de resultaten van deelvraag 3.
Citaten van experts zijn aangeduid (nummer expertgesprek en regelnummer) en terug te vinden
in de transcripten die als bijlage in het bronnenboek zijn opgenomen. Vraaggesprekken met
experts hebben bijgedragen aan een meer genuanceerde interpretatie van de praktijk van
samenwerkingsrelaties vanuit het contextuele gedachtegoed.
Tijdens de expert-interviews is er behalve de duiding en weging van de analyse, gericht
gevraagd naar handreikingen. De experts zijn hierbij specifiek bevraagd op contextuele
interventies passend bij de thema’s die zichtbaar zijn geworden tijdens de data-analyse en de
duiding van de goede en minder goede praktijken.
2.4

Validiteit en betrouwbaarheid

Omdat de manier van gegevens verzamelen bij kwalitatief onderzoek min of meer subjectief is,
is gebruik gemaakt van verschillende manieren van dataverzameling om de validiteit te
verhogen. Naast literatuurstudie en thematische analyse van de data, is de analyse door experts
gewogen middels telefonische diepte-interviews en zijn er datasessies bijgewoond. Op deze
manier heeft peer debriefing plaatsvonden. Hierdoor is sprake van methodetriangulatie
(Baarda, 2013).
Alle interviews zijn getranscribeerd en de transcripten zijn gelabeld omwille van de
betrouwbaarheid. Zowel de transcripten als de open en axiale (thematische) codes als de
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schematische weergave van de (sub)labels zijn opgenomen als bijlage (bijlage 2 en 3) en in het
bronnenboek. Het bekijken en het analyseren van het de beelden en audio is gedaan onder
begeleiding van een onderzoeksbegeleider vanuit het lectoraat. Bij wijze van peer debriefing
(Baarda et al, 2018) heeft ook de opdrachtgever hierin meegekeken. Ook door middel van twee
data-sessies met experts en mede-studenten, is de intersubjectiviteit vergroot en de ‘interobservatorbetrouwbaarheid verhoogd (Baarda et al, 2018, p. 223). Door middel van member
check met de opdrachtgever is meegekeken op juistheid van concepten en indeling van
kernlabels en sublabels. (Verhoeven, 2020). De data-sessie zijn ter inspiratie bijgewoond, maar
niet opgenomen. Er is inductief te werk gegaan omdat er op basis van waarnemingen algemene
handreikingen zijn gedaan (Baarda et al, 2018, p. 248). Door geanalyseerde interacties
regelmatig letterlijk te citeren is geprobeerd dicht bij de bron te blijven.
Wat de gesprekken met de experts betreft moet worden opgemerkt dat ook de experts hun eigen
interpretatie geven, zij het gebaseerd op de contextuele theorie in combinatie met jarenlange
ervaring uit de praktijk. Dit onderzoek is controleerbaar, inzichtelijk en herhaalbaar te noemen
vanwege bovenstaande punten.
In het kader van het onderzoeksproject is de focus voor dit deelonderzoek gelegd op de
interacties tussen ouders en gezinshuisouders. Alle eventuele namen in de transcripten en
bijlagen zijn geanonimiseerd omwille van de privacy van de betrokkenen.
2.5

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van oktober 2019 tot en met juni 2020. De literatuurstudie
heeft plaatsvonden vanaf oktober tot en met december. Vervolgens zijn de transcripten van de
evaluatiebesprekingen geanalyseerd en beschreven en zijn er afspraken gemaakt met experts.
In april en mei zijn expertinterviews afgenomen, getranscribeerd en verwerkt in de resultaten.
Rapportage van conclusie en discussie zijn in mei beschreven.
Er waren meerdere geformuleerde ‘goede en minder goede praktijken’ die niet allemaal door
alle experts konden worden geduid. Daar is in de loop van het onderzoek een keuze in gemaakt.
Met mw. Bakhuizen is een tweede keer afgesproken omdat een uur te kort bleek om recht te
doen aan de duiding van een deel van het materiaal. De laatste geïnterviewde expert (Van
Dieren) heeft vooral situaties voorgelegd gekregen die nog niet eerder zijn geduid door experts.
Sommige ‘goede en minder goede praktijken’ zijn blijven liggen vanwege tijdsgebrek. Omdat
er geen sprake was van een focusgroep hebben experts niet direct op elkaar kunnen reageren,
de onderzoeker heeft soms echter wel visie van voorgaande experts gedeeld, waar betreffende
expert op heeft kunnen reageren.
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CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN IN DE SAMENWERKINGSRELATIE

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag wat vanuit de literatuur bekend is over
constructieve samenwerking tussen ouders en pleegouders. Omdat er beperkt wetenschappelijk
onderzoek gedaan is naar samenwerking van gezinshuisouders en ouders en de situatie
vergelijkbaar is met pleegouders en ouders, is gebruik gemaakt van onderzoek dat zowel
pleegouders als gezinshuisouders betreft. Om dicht bij de bronnen te blijven wordt de benaming
‘pleegouders’ gebruikt wanneer het onderzoek daarover gaat.
Een goede relatie tussen pleegouders en ouders vergemakkelijkt de acceptatie van de plaatsing
door zowel het kind als de ouders en verhoogt daarom de kans op een positief resultaat (Konijn
et al., 2018). Ook wordt het recht op gezinsleven en de betrokkenheid van ouders bij
besluitvorming onderbouwd door internationale mensenrechtenverklaringen. Onderzoek wijst
echter uit dat niet altijd rekening wordt gehouden met de rechten van de ouder (Larkins, 2013).
Ouders ervaren in de marge te zitten (Humpreys & Kiraly, 2011).
3.2

Gedeeld opvoederschap

Ouders van pleegkinderen blijven altijd de ouder van hun kind, ook al wordt een groot deel van
de opvoeding overgenomen door pleegouders. Ouders willen met respect worden behandeld,
nemen graag deel aan het leven van hun kind en denken graag mee in besluitvorming. Zij stellen
het op prijs wanneer zij goed geïnformeerd worden over de situatie van hun kinderen waardoor
het voor hen makkelijker is om goed contact te hebben met hun kinderen (Hojer, 2009).
Gedeelde zeggenschap bevestigt ouders in hun ouderschap. Ook blijkt dit het vertrouwen van
ouders te vergroten terwijl het spanning vermindert (Nesmith et al., 2017). Ouders willen horen
dat hun kind voor altijd deel uitmaakt van hun leven en gezin en dat zij nog steeds belangrijk
zijn in het leven van hun kind (Gerring, Kemp & Marcenko, 2008).
Gedeeld opvoederschap stelt ouders in staat de band met hun kinderen te onderhouden, hun
opvoedingsvaardigheden te verbeteren en hun ouderlijke verantwoordelijkheden te blijven
uitoefenen (Poirier & Simard, 2006). Een sterke samenwerkingsrelatie leidt daarom niet alleen
tot veiliger opvoederschap, maar ook tot sterkere verbindingen tussen ouder en jongere (Gerring
et al, 2008).
Ook Van der Pas benadrukt dat ‘ernstig disfunctionerende ouders het beste worden geholpen
als ze zo spoedig mogelijk, heel nu en dan, goede ouders zijn. Niets is zo heilzaam voor een
ouder en niets creëert zo grondig een oude onbalans als de kleinste ervaring zelf een goede
ouder te zijn’ (Van der Pas, 1996, p.198). Dit onderschrijft de Contextuele Benadering, waar
het volgende hoofdstuk over handelt.
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3.3

Dynamische driehoek

De betrokken partijen in pleegzorg weerspiegelen een dynamische driehoek. Omdat achter
iedere jongere ouders staan, zijn pleegouders per definitie onderdeel van de driehoek (Egberts,
2007). Handhaving van een positieve relatie binnen de dynamische driehoek vereist aanpassing
aan beide kanten. Enerzijds vraagt het van pleegouders dat zij openstaan voor ouders; dat zij
hun bijdragen herkennen en hun beperkingen accepteren, het oordeel vermijden en het feit
accepteren dat jongeren mogelijk worden blootgesteld aan een andere levensstijl wanneer zij
contact hebben met hun eigen ouders. Anderzijds vraagt het van ouders dat zij behalve de
acceptatie van de plaatsing, ook erkennen dat pleegouders betekenis kunnen krijgen voor hun
jongere en dat zij toestemming geven om een relatie met hen te ontwikkelen (Chateauneuf,
2017).
3.4

Opbouw samenwerkingsrelatie

Waar sommige ouders al kort na de plaatsing vertrouwen hebben in het pleeggezin, geldt voor
de meeste pleeggezinnen dat er gewerkt moet worden aan een relatie van vertrouwen (Hedin,
2015).
Het is begrijpelijk dat bij het begin van de uithuisplaatsing, negatieve gevoelens en gevoelens
van machteloosheid een rol spelen bij ouders. Dit noemt Van der Pas (2003) ‘ouderlijke
kwetsbaarheid’ (Van der Pas, 2003, p.24). Ouders van uithuisgeplaatste jongeren voelen zich
extra kwetsbaar doordat ze worden geobserveerd en beoordeeld. Naast een gevoel van
onvermogen, ervaren ouders dat zij minder verbonden zijn met hun kinderen en zien zij dat hun
kinderen zich hechten aan andere volwassenen. Zij hebben een angst om nabijheid met kinderen
te verliezen. Ouders geven aan dat zij geen invloed meer hebben op de manier waarop hun
kinderen worden grootgebracht. Daarnaast geeft de onduidelijkheid over rollen en
verwachtingen hen stress (Nesmith et al., 2017). In dit contact van krachtige emoties hebben
pleegouders interacties met ouders. Wanneer pleegouders bewust vanaf het begin inzetten op
samenwerking, ervaren ouders vermindering van angstgevoelens en kwetsbaarheid (Nesmith et
al., 2017).
Eerdere ervaringen van ouders binnen samenwerkingsrelaties met professionals kunnen de toon
zetten voor de samenwerkingsrelatie binnen de driehoek. Het helpt om ouders die verhalen te
laten vertellen. De verantwoordelijkheid voor het initiëren van zo’n positief proces ligt in het
begin vooral bij het pleeggezin en is cruciaal wanneer je het voor ouders makkelijker wilt maken
om hun ‘kostbaarste bezit aan jou toe te vertrouwen’(Egberts, 2007, p. 48; Hedin, 2015).
3.5

Empathie en respect

Berrick en Skivenes (2012) deden onderzoek onder pleegzorgwerkers naar goede kwaliteiten
van pleegouders en concludeerden dat voorbeeldige pleegouders gevoelens en uitdrukking van
empathie richting ouders uitstralen, zich bewust zijn van de waarde van de ouder-kind relatie
en respect voor de ouders hebben. Deze voorbeeldige pleegouders streven ernaar pro-actief het
ouderschap te delen met ouders door zich flexibel op te stellen richting ouders wanneer zij hun
behoeften in het ouder-kindcontact aangeven (Berrick & Skivenes, 2012). Ook andere
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onderzoeken wijzen uit dat ‘hoge mate van empathie en gevoeligheid’ (Chateauneuf, 2017,
p.77) leidt tot de meest succesvolle samenwerkingsrelatie en daarmee plaatsingen.
Voorbeeldige pleegouders begrepen volgens Nesmith (2017) hoe een verstoring in de ouderkindrelatie bijdraagt aan het gevoel van falen voor ouders en dat het daarom cruciaal voor
ouders is om betrokken te blijven bij de zorg voor hun kinderen.
Empathie lijkt noodzakelijk; wanneer pleegouders negatieve percepties hebben van de ouders
van het kind, zou dit het vermogen om deel te nemen aan gedeeld ouderschap kunnen
belemmeren (Geiger, 2016). Batson (2011) definieert empathie als het vermogen voor een
persoon om de ‘interne toestand van de ander’ nauwkeurig te begrijpen wat resulteert in de
wens om op een zorgzame manier te reageren (Bateson, 2001). Het vermogen om iemands
gedrag te scheiden van iemands waardigheid als mens is moeilijk en wordt door pleegouders
toch benadrukt als essentieel voor het werken met ouders als partners. Het vinden van
gelijkwaardigheid en manieren om aan te sluiten bij ouders vergroot het vermogen om op
menselijk niveau te verbinden (Geiger, 2016). Veerkrachtige pleegouders leken in staat ouders
te zien als mensen die fouten hebben gemaakt en vaak verminderde kansen hebben gehad.
Hiermee worden intergenerationele patronen erkend en herkend (Geiger, 2016). Dit sluit aan
bij de contextuele benadering waar het volgende hoofdstuk verder op in gaat.
3.6

Gelijkwaardigheid en vertrouwen

Onderzoek van Hojer (2009) wijst uit dat ouders geneigd zijn zich minderwaardig te voelen ten
opzichte van pleegouders die twijfels lijken te hebben bij de opvoedingsvaardigheden van de
ouders. Ouders ervaren stigmatisering wanneer ze als slechte ouders worden gezien. Dit
belemmert hen in de interactie met pleegouders en maakt hun relatie niet gelijkwaardig (Hojer
2009). Gerring en collega’s (2008) stellen dat ouders die al worstelen met het label ‘ongeschikt’
geen verdere schuld of stigma zouden moeten ervaren. Ook Poirier (2006) toont aan dat er
sprake is van verminderde ouderbetrokkenheid en samenwerking wanneer ouders ervaren dat
pleegouders een negatieve houding t.o.v. hen hebben.
Wanneer er echter sprake is van respect en vertrouwen, voelen ouders zich veilig om hun
verdriet te uiten over de uithuisplaatsing zonder angst voor schuld of oordeel (Gerring et al.,
2008). Vertrouwen en openheid blijken de basis te zijn van een gezamenlijk project waarin
beide ouders zichzelf als partners kunnen ervaren (Gerring et al., 2008).
Wanneer pleegouders ouders als gelijkwaardig zien en hen aanspreken in hun rol als ouders van
het kind of de jongere, ontstaat er ruimte voor dialoog.

‘And I think foster parents want to blame them, rather than understand them. And I think it’s
important that we (foster parents) step back and take the time to meet those people (biological
parents), because they are people too. And they may have trauma that they’ve experienced that
they haven’t dealt with that is now preventing them from being good parents themselves… And
we need to work with them as a part of a team’ (Geiger, 2016, p.3775).
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3.7

Behoefte aan ondersteuning

Pleegouders blijken behoefte te hebben aan ondersteuning om de samenwerkingsrelatie met
ouders vorm te geven (Poirier, 2006). Onderzoeken van Baker (2013) en Gerring (2008) en
Nesmith (2017) bevestigen dat rollenspellen in de voorbereidende training helpend zouden
kunnen zijn. ‘Rollenspellen helpen om de eigen primaire reactiemechanismen te herkennen en
te hanteren’ (Egberts, 2007, p. 154). Aan pleegouders zouden manieren kunnen worden getoond
om invloed met ouders te delen (Nesmith et al, 2017). Gerring (2008) onderstreept de waarde
van face-to-face contacten waarbij afgestemd kan worden over de gedeelde
verantwoordelijkheid voor het kind dat van zowel pleegouders als ouders afhankelijk is
(Gerring et al, 2008). Baker (2013) noemt de mogelijkheid van co-ouderschapsklassen die
ingezet kunnen worden om pleegouders en ouders te helpen functioneren als partners (Baker,
Mehta & Chong, 2013). Onderlinge interacties zouden genezing van de plaatsingsbreuk als doel
moeten hebben. (Gerring et al, 2008).
3.8

Slot

Geconcludeerd kan worden naar aanleiding van het eerste deel van de literatuurstudie dat een
empathische houding, gebaseerd op respect en gelijkwaardigheid met de daarbij passende acties
die gedeeld ouderschap voorstaan, belangrijk is voor een constructieve samenwerkingsrelatie
binnen pleeg- en gezinshuiszorg. Zowel ouders als pleegouders ervaren dat er aan bepaalde
voorwaarden moet worden voldaan wil de samenwerkingsrelatie binnen de dynamische
driehoek kans van slagen hebben. Pleegouders dienen open te staan voor ouders en hun
levensverhaal terwijl ouders de jongere idealiter ruimte dienen te geven om een relatie met
pleegouders te ontwikkelen. Persoonlijke ontmoeting en investeren in de relatie van
partnerschap aan het begin van het samenwerkingstraject blijken cruciale aspecten voor een
langdurige en constructieve samenwerking.
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CONTEXTUELE ELEMENTEN IN DE SAMENWERKINGSRELATIE

4.1

Inleiding

Contextuele therapie richt zich op het herstellen en verbeteren van relaties, waarbij wordt
uitgegaan van een menselijke neiging tot wederzijdse zorg en belangrijke beschikbare middelen
binnen familierelaties (Van der Meijden & Noordegraaf, 2018). In dit hoofdstuk zal worden
ingegaan op de vraag wat er vanuit de contextuele literatuur bekend is over constructieve
samenwerking binnen de driehoek waar jongere, ouders en pleegouders deel van uitmaken.
4.2

Erkenning van loyaliteiten binnen de dynamische driehoek

Met het oog op de optimale ontwikkeling van de jongere is het nodig dat zowel ouders als
pleegouders elkaar een plek geven binnen de dynamische driehoek. Wanneer dat gebeurt, kan
de jongere zich gaan verbinden. Zonder krediet van ouders is het moeilijk om als pleegouder
optimaal te functioneren in de driehoek. Het krediet vanuit de pleegouder is echter van even
wezenlijk belang. Onderzoek wijst uit dat pleegouders er niet altijd van bewust zijn dat ook zij
zelf pleegkinderen kunnen betrekken in een loyaliteitsconflict (Baker, 2013).
Het is van belang te onderkennen dat de pleegjongere existentieel (door geboorte) verbonden
is aan zijn ouders en dat er daarom sprake is van primaire loyaliteit. Ontkenning daarvan kan
leiden tot een verstoring in de relatie en daarmee tot een verstoring in de dynamische driehoek
(Van den Eerenbeemt & Oele, 1987). Wanneer pleegouders de band met de ouders niet
erkennen of er op een onjuiste manier mee omgaan, kan de jongere in een loyaliteitsconflict
komen (Onderwaater, 2009). Nagy, de grondlegger van de contextuele benadering stelt dat het
van noodzakelijk belang is dat de pleegjongere uiting kan geven aan deze ‘zijnsloyalteit’
(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986) die hem bestaansgrond geeft, naast de uitingen ten
gevolge van de verworven loyaliteit richting zijn pleegouders. Op deze manier is er sprake van,
zo stelt Nagy, dialoog, en wordt er vertrouwen verkregen, omdat de pleegjongere richting beide
partijen loyaal kan zijn.
Wanneer pleegouders dus een gepast loyaal-zijn naar ouders kunnen toestaan, komt dit de
relatie tussen de pleegjongere en zijn ouders ten goede. Het informeren bij ouders hoe het met
hen gaat en het aanbieden van zorg zijn voor de pleegjongere manieren om openlijk loyaal te
zijn en hiermee vrijheid te ervaren. Al vrezen pleegouders het tegenovergestelde, de relatie
tussen hen en de pleegjongere zal verbeteren, doordat de jongere vrijheid ervaart (Van den
Eerenbeemt & Oele, 1987) en het van zijn pleegouders krijgt wat hij nodig heeft (Onderwaater,
2009).
4.3

Dialoog

Een betrouwbare relatie heeft volgens Nagy alles te maken met een betrouwbare dialoog. Dit
houdt in dat mensen bereid zijn om werkelijk naar elkaar te luisteren en om open te staan voor
wat de ander vraagt (Dillen, 2004). Het ontmoeten van de ander en het rekening houden met
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elkaars belangen zouden centraal moeten staan in de dialoog. Menselijke motivatie en gedrag
kunnen alleen worden begrepen als men met elkaar in dialoog is. Nagy ziet, in navolging van
Buber, de onderlinge dialoog als middel om tot genezing te komen (Boszormenyi-Nagy &
Krasner, 1986).
4.4

Meerzijdig partijdige houding

De essentie van de contextuele benadering is een meerzijdig partijdige houding t.o.v. de
betrokken partijen binnen de dynamische driehoek, met als doel de optimale ontwikkeling van
de jongere (Oele, 1987). Meerzijdige partijdigheid beschermt tegen het eenzijdig aangetrokken
voelen tot één persoon (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 2005) en helpt om de realiteit van het
relationele netwerk en loyaliteiten te weerspiegelen. Het geeft besef dat het alleen zinvol is om
met behoeften en belangen van pleegjongeren om te gaan wanneer er aandacht wordt besteed
aan hun lange termijn-relatie met hun ouders en familie (Boszormenyi-Nagy, 2000).
Uiteindelijk wil iedere ouder een goede ouder zijn stelt van der Pas (Van der Pas, 2003). Nagy
onderstreept dit door de verwachting dat familieleden ‘om elkaar geven en iets voor elkaar
doen’ (Boszormenyi-Nagy & Krasner, 2005, p. 348). Tegelijk zegt Nagy dat hij ouderschap de
‘meest veeleisende toets van volwassen verantwoordelijkheid’ vindt. (Boszormenyi-Nagy &
Krasner, 2005, p. 411) Wanneer deze facetten worden aanvaardt, kan er ruimte komen voor het
verhaal van de ander.
4.4.1 Empathie
Door meerzijdige partijdigheid worden de natuurlijke reacties en gevoelens van
verontwaardiging beteugeld. Daarmee is empathie een onderdeel van meerzijdige partijdigheid.
Empathie tonen en het vermogen om de affectieve verlangens van de ander op te merken is
volgens Nagy een van de eerste vereisten als het gaat om de betrouwbaarheid van de relatie
(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986).
4.4.2 Krediet geven en erkennen van inzet
Krediet geven is een ander aspect van meerzijdige partijdigheid en bestaat uit erkenning en
aanvaarding van het onrecht dat de ander heeft ervaren. Wanneer het kwetsbare kind in de ouder
wordt gezien, helpt dit om de ouder nabij te zijn als pleegouder. Met de erkenning die ouders
binnen de samenwerkingsdriehoek wordt gegeven, komt ruimte om krediet te geven aan
aspecten die wel liefdevol en betrouwbaar waren (Hargrave, Pfitzer & Michielsen, 2005). Deze
erkenning is erop gericht dat de ouder in actie komt, oog krijgt voor de pijn en kwetsing van de
jongere en zoekt naar mogelijkheden om het ouderschap adequaat in te vullen (Oele, 1987).
Houding en techniek van meerzijdige partijdigheid zijn noodzakelijk om effectief binnen het
kader van de driehoek te kunnen samenwerken Dat vraagt ‘kennis en gevoeligheid voor de
werking van loyaliteit’ (Egberts, 2007, p. 93) en is erop gericht de betrouwbaarheid in de
samenwerkingsrelatie te vergroten met als gemeenschappelijke doel: de ontwikkeling van het
kind’ (Weterings, 1998, p.86) .
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4.5

Oog voor destructief recht en roulerende rekening

Roulerende rekening gaat over de neiging van ouders om hun eigen gebrek aan zorg om te
zetten in onrechtvaardige claims richting hun kinderen (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1984).
Omgaan met destructief recht is voor pleegouders een van de meest moeilijke facetten van het
samenwerken in de driehoek (Egberts, 2007). De meest effectieve interventie in dit geval is om
partijdigheid te tonen naar eigen slachtofferschap in het verleden en het opdoen van goede
ouder-ervaringen. De verschuiving van de focus op het slechte-ouder gedrag naar het eigen
lijden in de jeugd, opent meestal het perspectief van de identificatie met het uitgebuite kind
(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986).
Binnen de contextuele benadering wordt gepoogd de roulerende rekening te stoppen. ‘Therapie
is nooit in staat de mate van verdiende destructief gerechtigde aanspraak ongedaan te maken,
maar probeert iemand te helpen minder te leunen op destructief recht’(Boszormenyi-Nagy,
2000, p. 37). Meerzijdige partijdigheid is een krachtige houding in deze. De pleegouders
moeten vastbesloten zijn de menselijkheid in ouders te ontdekken (Egberts, 2007) met het oog
op de volgende generatie en het doorbreken van destructieve patronen.
4.6

Ouders als hulpbron

Nagy ziet zowel ouders als ook verdere familie als hulpbron wanneer hij stelt dat ‘de familie de
ontstaansplek van fundamentele hulpbronnen en relationele keuzemogelijkheden is, zelfs
wanneer sprake is van ernstige, schokkende tekortkomingen bij enkele gezinsleden en zelfs
wanneer de familie als sociale institutie de plaats is geweest van flagrant onrecht, aan vrouwen,
kinderen en ook mannen aangedaan’ (Boszormenyi-Nagy 2000). Goede samenwerking met
ouders betekent dat er bewustwording is van de rijkdom aan en het gebruiken van deze
relationele hulpbronnen.
4.7

Balans van geven en ontvangen

Niet zelden zijn pleegkinderen gewend veel te geven en te zorgen voor hun eigen ouders.
Sommige pleegouders reageren hier sterk op door de tekorten die het kind geleden heeft op te
willen vullen. Zo kan het van een ‘actieve gever’ een ‘passieve ontvanger’ worden (Van den
Eerenbeemt, 2009, p. 118). Contextuele benadering echter moedigt het actieve gepaste geven
en het zich open stellen voor het geven en ontvangen van de ouders aan; dit wordt de meest
nuttige interventie genoemd door van der Meijden (Van der Meijden, 2018). Dit is van
essentieel belang omdat zo de onzichtbare loyaliteit van het kind aan de biologische ouders
wordt omgezet in zichtbare loyaliteit. Daarnaast hoeft hij zich op deze manier niet deloyaal te
voelen wanneer hij van zijn pleegouders de zorg accepteert die zijn ouders hem niet kunnen
geven (Weterings, 1998). Hierdoor kan mogelijk destructief gedrag later, worden voorkomen
(Onderwaater, 2009). Hiermee is de contextuele benadering preventief te noemen. Wanneer
pleegouders de jongere steunen in het vormgeven van de loyaliteit richting zijn ouders, wordt
de relatie met de pleegouders ook versterkt; hij ervaart namelijk dat zijn pleegouders zijn
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rugdekking zijn om de relatie met zijn ouders vorm te geven (Van den Eerenbeemt, 2009). Dit
werkt zelfvaliderend en de jongere leert passend geven. Wanneer de balans van geven en
ontvangen in beweging is, wordt er vrijheid in verbondenheid ervaren.
4.8

Slot

In literatuurstudie deel twee komt naar voren dat het erkennen van existentiële loyaliteit van
cruciaal belang is. Dit ligt volgens de contextuele benadering, samen met rechtvaardigheid en
betrouwbaarheid, aan de basis van een constructieve samenwerkingsrelatie, waarin pleegouders
een prominente plek toekennen aan ouders en hen zien als belangrijke hulpbronnen. Een
meerzijdig partijdige houding is hierin onmisbaar en helpt bij het geven van erkenning voor
geleden onrecht en het krediet geven voor inzet. Dit kan leiden tot ontschuldiging van ouders
waardoor de balans van geven en ontvangen in beweging komt.
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BESCHRIJVING INTERACTIES TIJDENS EVALUATIEGESPREKKEN

5.1

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de interacties weer zoals deze plaatsvinden tijdens
evaluatiegesprekken. De gesprekken zijn bekeken en beluisterd en de transcripten zijn
geanalyseerd zoals beschreven in het methode-hoofdstuk. De beschrijving wordt geïllustreerd
door citaten uit de besprekingen. De schematische weergave van de kern- en sublabels per
gezinshuis, waarin de waarnemingen te vinden zijn die horen bij onderstaande beschrijvingen,
is opgenomen in de bijlage (bijlage 2). Dit hoofdstuk beschrijft eerst twee algemene thema’s
die voorkomen in de besprekingen. Daarna zullen contextuele concepten worden beschreven.
5.2

Gedeeld opvoederschap

Uit de analyse blijkt dat veel elementen van gedeeld opvoederschap terugkomen in alle
evaluatiebesprekingen met ouders. Gedeeld opvoederschap krijgt vooral vorm door informatie
uit te wisselen. Ouders worden geïnformeerd, maar vragen zelf ook herhaaldelijk om
informatie. Daarnaast krijgt het gedeeld opvoederschap vorm in het wederzijds aanvullen van
elkaar. Dit komt in vrijwel alle besprekingen voor. Opvoeders versterken elkaar en ouders
versterken GHO richting jongere wat samen met de goedkeuring vanuit ouders van belang is
voor het slagen van de plaatsing van de jongere.
GHV: Maar dan is het wel fijn dat je dan nog een back up hebt, zowel hier als bij je moeder
(GH5_1501-1502)
Ouders en GHO denken regelmatig samen na over te nemen beslissingen of het gedrag wat de
jongere laat zien. GHO vragen ouders of zij bepaald gedrag herkennen, wat het gedeeld
opvoederschap versterkt. Opvoeders komen zo tot dialoog en ouders kunnen op deze manier
worden geholpen om ook hun eigen kwetsbaarheid te laten zien. Dit leidt in sommige gevallen
tot het geven van (opvoedings)tips naar elkaar toe. Het normaliseren van het gedrag van de
jongere door GHO komt in meer dan de helft van de besprekingen voor. Ook in het benaderen
van jongere blijken ouders en GHO elkaar op een positieve manier te versterken, wat de relatie
binnen de dynamische driehoek ten goede komt, en daarmee de loyale ruimte voor de jongere.
5.3

Opbouw samenwerkingsrelatie

De GHO die deelnemen aan de evaluatiebesprekingen lijken zich ervan bewust dat de relatie
met de ouders en familie van belang is binnen de dynamische driehoek. Zo vragen GHO ook
naar situaties thuis of hoe de contacten met andere familieleden zijn. In sommige gevallen delen
ouders vanuit zichzelf informatie vanuit de privé-situatie. Niet altijd wordt er ingegaan op
gevoelens van ouders wanneer zij deze delen. In één bespreking wordt er niet ingegaan op de
visie van vader, maar wordt vooral de visie van GHO ertegenover gezet. Vader lijkt zich niet
gehoord te voelen en raakt gefrustreerd. Hierop wordt hij verzocht de ruimte te verlaten. Er is
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te weinig bekend van de context om dit te kunnen duiden. Wel wordt duidelijk dat GHO bij het
relativeren van gevoelens van ouders of het verwoorden van hun eigen visie zich doorgaans
positief opstellen t.o.v. de ouders. Ook worden ouders erkend in hun rol als ouders en wordt
‘het moederhart’ van een ouder genoemd.
GHM: Misschien is dat voor jou ook nog een geruststelling (naam moeder), want ik kan me
jouw moederhart wel voorstellen, dat je denkt wat zullen we nou beleven zeg. Maar kijk, (naam
jongere) is jouw kind, maar hij is natuurlijk ook een deel van ons gezin geworden en wij laten
onze eigen kinderen die zelfstandig zijn en al zelf kinderen hebben, verliezen we ook niet uit het
oog en wat ons betreft…(GH2_838-842)
Eén van de besprekingen betreft een gesprek met zowel de huidige als de nieuwe GHO omdat
de jongere van gezinshuis wisselt. In dit gesprek valt op dat er veel aspecten voorkomen die
kunnen meewerken aan de opbouw van de relatie met de nieuwe ouders en de jongere. Het
gebruik van het woordje ‘we’ of ‘wij’ lijkt symbool te staan voor het ervaren van het samen
optrekken als opvoeders wat positief te duiden is als het gaat over het samenwerken binnen de
dynamische driehoek.
Verschillende keren wordt er ook expliciet gevraagd naar hoe de samenwerking wordt ervaren.
In alle gevallen wordt hier matig positief tot heel positief op gereageerd. Desgevraagd wordt
door één van de GHO wordt de ‘gelijkwaardigheid’ van de samenwerking benoemd, waarbij
beide opvoedparen dezelfde visie delen en de lijn uitzetten. Ook geven ouders aan dat ze het
prettig vinden als zaken met hen worden overlegd. Niet in alle gevallen wordt dit zonder meer
bevestigd. De achtergrond kan heel legitiem zijn, daarvoor is de context niet duidelijk.
Meerdere GHO’s stellen zich tenslotte beschikbaar op door dit expliciet te noemen of terug te
geven aan ouders wanneer zij aangeven de steun te waarderen die zij van de GHO krijgen.
5.4

Erkenning loyaliteiten driehoek

Bekend is dat zowel krediet van ouders als van GHO van belang zijn voor de jongere om zich
optimaal te kunnen ontwikkelen binnen de dynamische driehoek. Bewustwording van de ruimte
die elkaar moet worden gegeven is een belangrijke factor en kan een loyaliteitsconflict
voorkomen. Tal van waargenomen interacties raken aan erkenning van loyaliteiten binnen de
dynamische driehoek. Zo wordt de relatie of band tussen de jongere en zijn ouders in veel
gesprekken aangehaald of onderstreept door GHO.
GHM: Nee, maar het is heel logisch, jullie zijn haar ouders. Je wilt natuurlijk op de hoogte
blijven hoe het met haar gaat. Dat snap ik ook ja. (GH9_485-486)
Een enkele keer werkt de GHO aan de relatie tussen ouders en jongere door te waarderen hoe
zij samen dingen oppakken of beleven of worden ouders hierin aangemoedigd. Meerdere malen
worden ouders als ouders erkend en gepositioneerd door GHO en GHO weten heel zorgvuldig
hun woorden te wegen als zij onder woorden brengen dat de jongere in de eerste plaats kind
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van zijn eigen ouders is. Na deze erkenning vanuit GHO worden er in de regel ook vanuit de
kant van de ouders woorden gegeven aan de ‘gegroeide’ relatie tussen jongere en GHO.
GHM: Ja, moet ik meer doen van (naam GHV). Maar zullen we bij (naam jongere) natuurlijk
hetzelfde gevoel houden. Ook al is hij in eerste plaats jouw kind…
Moeder: Maar ook wel een beetje van jullie (GH2_848-852)
Soms geven ouders echter uit zichzelf aan dat zij ruimte geven aan de band tussen jongere en
GHO en ervan genieten dat zij hier mooie dingen zien gebeuren. Ook geven ouders aan dat zij
hopen dat de jongere goed contact zal blijven houden, ook als jongere ouder wordt. Deze
aspecten, al dan niet samen met de expliciete goedkeuring die met woorden wordt
gegeven/bekrachtigd, maakt de samenwerkingsrelatie binnen de dynamische driehoek krachtig.
Het is opmerkelijk dat in de dimensie van de relatie tussen de jongere en zijn familie loyaliteiten
soms ook niet erkend worden. In het volgende hoofdstuk zal daar verder op worden ingegaan.
5.5

Dialoog

De kern van de dialoog, volgens Nagy gericht op de intergenerationele context, vindt plaats op
dieper niveau tussen mensen en is daardoor aan de oppervlakte niet direct waarneembaar. Deze
dieper liggende dialoog is echter pas dan bereikbaar als aan meerdere dimensies wordt voldaan
waaronder bevestigen en doorvragen. Bevestiging worden veelvuldig gegeven in de
evaluatiebesprekingen, door GHO, maar ook andersom. Soms gebruiken zij daarin dezelfde
woorden ter bevestiging van de ander. Ook vragen vooral GHO door op wat ouders vertellen
over bijvoorbeeld hun gevoelens of hun visie. GHO leggen zichzelf uit wat betreft de aanpak
die zij kiezen m.b.t. de jongere. Soms helpen opvoeders elkaar in het verwoorden van zaken.
Ouders geven aan dat zij het fijn vinden om te sparren met GHO en geven daarbij aan dat zij
van GHO verwachten dat deze zelf daarin de grenzen aangeven. In het gesprek waar zowel
huidige als toekomstige GHO aanwezig zijn, wordt expliciet gevraagd naar verwachtingen van
ouders.
Moeder: Nou, sowieso zeg maar de betrokkenheid. Ja, dat hebben we dus met die andere
pleegouders was dat niet zo. En we zijn één keer op school uitgenodigd toen. Dat was van
(naam broer) toen. Maar zoals ja, hun ja…Wat heel fijn was dat hun ja, open zijn, ja hoe moet
ik het zeggen? Ja, open en het voelde ook gelijk goed. Zoals bijvoorbeeld nou, (naam dochter)
had onlangs haar hoofd bezeerd. Dat zijn allemaal van dingetjes en dan bel ik ze op weet je.
GHV Nieuw: Even overleggen met elkaar.
GHM Nieuw: Dat je weet…
Moeder: Ja, maar ook uitnodigingen voor school, verjaardagen.’ (GH9_443-448)
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Werkelijk luisteren en open staan voor de ander lijkt niet in alle gevallen vanzelfsprekend te
zijn. Zo wordt er lang niet in alle gevallen doorgevraagd op datgene wat de ouder vertelt, ook
niet als er onvrede wordt ervaren door ouders of als zij hun visie delen. Zo wordt er niet
doorgevraagd wanneer moeder aangeeft dat iets voor haar niet eerlijk voelt of wanneer vader
moeite heeft met de visie van professionals.
5.6

Meerzijdige partijdigheid

Een meerzijdig partijdige houding is belangrijk in het werken met gezinshuisouders en
jongeren. Het voorkomt het eenzijdig aangetrokken weten tot een partij en het bevordert de
onderlinge relaties binnen de dynamische driehoek en daarmee de ontwikkeling van de jongere.
Wanneer GHO vragen naar hoe het voor de niet-aanwezige ouder is, is dit een onderdeel van
meerzijdige partijdigheid. Ook leven GHO zich meermaals in andere gezinsleden in en vragen
zij naar het welzijn of het onderlinge contact met brussen of partner van aanwezige ouder. Zo
vraagt GHO bijvoorbeeld of de aanwezige ouder denkt dat haar niet-aanwezige partner het vol
kan houden en vragen GHO naar overeenkomsten van jongere met brussen. In bijna de helft
van de gesprekken verwoordt GHO één of meerdere malen het perspectief van de jongere. Dit
versterkt het samen opvoederschap en doet recht aan de jongere. Meermalen krijgt GHO hierin
bijval van ouders. Uiteindelijk komt dit dus ten goede aan de samenwerkingsrelatie binnen de
dynamische driehoek.
Empathie is een onderdeel van meerzijdige partijdigheid en een van de vereisten voor
betrouwbare relaties volgens de contextuele theorie. In verschillende besprekingen wordt er
vooral door GHO empathisch gereageerd. GHO geven dan bijvoorbeeld woorden aan de dingen
die lastig zijn voor ouders. Wanneer ouders hun gevoelens uiten of hun kwetsbaarheid tonen,
wordt er empathisch gereageerd door GHO. Het lijkt erop dat empathische reacties van GHO
leidt tot het meer delen vanuit ouders. Er wordt eenmaal gevraagd door GHO of het ouders
heeft geholpen hun kwetsbaarheid te tonen.
Moeder: Heb ik jou ook nog nooit verteld.
GHM: Nee. Ik schrik hier ook van, ik word hier echt wel…Ja. Dat komt wel binnen.
Moeder: Daar komt dat schuldgevoel vandaan.
GHM: Misschien lucht het ook wel op dat je het een keer kwijt bent. Dat je het gezegd hebt.
(GH11_2073-2103)

5.7

Erkenning / krediet

Krediet geven is ook een onderdeel van de meerzijdig partijdige houding en bestaat onder
andere uit de erkenning van het onrecht dat de ander heeft ervaren. Erkenning houdt ook in dat
je de ander ziet in zijn geven aan elkaar of in zijn pogingen tot geven. In de evaluatiegesprekken
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gaat het niet direct om krediet voor geleden onrecht, maar wordt er wel veel erkenning gegeven,
zowel richting ouders, als richting GHO. Het valt op dat vooral ouders veel gewaardeerd
worden door GHO, met name in de keuzes die zij maken, in de oplossingen die zij bedenken
en in hoe zij allerlei zaken -zoals de omgang- hebben geregeld. Meerdere keren verwoorden
GHO dat ouders het goed doen. Ouders ontvangen ook meermalen erkenning en waardering
voor wat zij doen voor bijvoorbeeld de andere ouder, die niet bij hen woont. Ook krijgen ouders
begrip van GHO voor teleurstellingen en frustraties en de dingen waar zij tegenaan lopen in de
opvoeding van de jongere. Op deze manier wordt erkenning gegeven en wordt ouder als ouder
gepositioneerd en gewaardeerd. Ook op andere momenten worden ouders als ouders erkend,
bijvoorbeeld wanneer GHO tegen ouders zeggen dat bepaald gedrag van jongere echt een
compliment voor ouders is of wanneer GHO aan ouders vragen hoe zij iets positiefs met jongere
voor elkaar hebben gekregen.
In één gesprek wordt expliciet verwoord dat ouders en GHO elkaar erg waarderen. In hetzelfde
gesprek zeggen ouders GHO echt te ervaren als steun. In meerdere gesprekken wordt minder
expliciet verwoordt dat ouders blij zijn dat jongere bij GHO woont.
GHO verwoorden gevoelens van ouders en daarmee krijgen ouders begrip van GHO en
versterken opvoeders elkaar in het opvoederschap. Expliciete aandacht in de vorm van
erkenning voor het geven van ouders wordt echter niet gevonden.
Zowel ouders als GHO gebruiken een enkele keer het woordje ‘we’ en benoemen dan elkaars
positieve kanten. Hiermee lijken zij elkaar krediet te geven.
GHM: Dat werkt voor jou, dat is gewoon fijn.
Moeder: Wij hebben bijna van twee werelden een gemaakt. (GH7_480-481)
5.8

Ouders als hulpbron

Tijdens evaluatiebesprekingen positioneren GHO ouders meermalen als ouders door hen te
bemoedigen keuzes of beslissingen te maken voor en met hun jongere of het initiatief te nemen
richting jongere. Ook positioneren GHO ouders door aan te geven dat de jongere het contact
met zijn familie heel belangrijk vindt en te vragen naar opvoedervaringen van ouders met
brussen van jongere. Verder wordt gevraagd naar succeservaringen in de opvoeding en vragen
GHO hierin om tips of visie van ouders. Daarnaast vragen GHO ouders mee op te voeden en
op deze manier versterken GHO ouders in hun opvoederschap. GHO laten ouders weten dat het
voor de jongere belangrijk is dat hij bepaalde dingen juist van ouders hoort, zoals het zich geen
zorgen hoeven te maken. In een ander gesprek komt naar voren dat moeder jongere helpt in de
communicatie met GHO.
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Moeder: Wat dat betreft is ze wel losser gekomen. Want je hebt echt een periode gehad dat ze
echt niks tegen jou zei. Dan moest alles via mij.
GHV: Ja, dan kwamen er briefjes onder de deur vandaan. (GH5_505-511)
Deze gezinshuisvader erkent dat de communicatie met jongere moeilijk is geweest na het
wegvallen van de gezinshuismoeder en geeft moeder terug dat zij daarin nodig was. In een
volgend gesprek helpt de ouder zijn jongere in de interactie met de GHO, door de jongere aan
te moedigen vooral eerlijk te zijn. In ditzelfde gesprek geeft gezinshuismoeder aan dat ze in een
impasse zit met jongere en ze vraagt hierin hulp van moeder, of zij hierin met haar mee wil
denken.
Eén keer komt het voor dat moeder haar visie geeft en dat GHO hier meteen afkeurend op
reageert. GHO lijkt hierin het belang van jongere op het oog te hebben.
5.9

Balans van geven en ontvangen zichtbaar

In de gesprekken komen veel elementen terug die wijzen op de zichtbaarheid van de balans van
geven en ontvangen. Eerder genoemde elementen en dimensies werken vaak positief door op
de balans van geven en ontvangen, zo wordt in interacties met duidelijke erkenning voor
loyaliteiten de balans van geven en ontvangen zichtbaar.
De balans van geven en ontvangen is daarom vaak gekoppeld aan een ander thema omdat de
inhoud van dat thema effect heeft op de balans van geven en ontvangen, de vierde dimensie in
het model van de contextuele theorie.
Ouders blijken te zien en benoemen wat jongere doet en geeft.
Moeder: En dan zijn er heel vaak keren geweest dat (naam jongere) echt haar best doet.
‘Mama, dan gaan we eerst dit doen, taart bakken, dan gaan we Netflix kijken, waardoor we zo
min mogelijk last van de geluiden hebben en het toch een gezellige middag is’. Dat doet ze toch
maar. (GH1_881-887)
Ook geven ouders aan wat hun verlangen is voor de jongere en wordt zichtbaar hoe ouders
onderling voor elkaar zorgen. Dat gebeurt vaak na het geven van erkenning voor verdiensten.
GHO spreken hier namelijk meerdere keren hun waardering en bewondering over uit. Wanneer
GHM jongere aanmoedigt moeder een knuffel te geven, geeft GHM indirect aan moeder en zij
helpt jongere om te geven. Ook blijkt dat GHO oog heeft voor de zorg die door jongere aan
ouders wordt gegeven. Dat dit gezien wordt, is belangrijk voor zowel jongere als ouders met
het oog op zelfvalidatie en constructief recht.
Uit de gesprekken blijkt dat GHO ouders veel complimenten geven. Zo geven GHO aan dat
ouders veel begrijpen, dat zij het goed doen en bevestigen hen in hóe ze dingen doen. Zij
spreken ook hun waardering uit over de dingen die ouders in het gesprek brengen. Ook stellen
GHO zich gelijkwaardig op wanneer zij tips en adviezen van ouders ontvangen en daarin
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erkennen dat dingen anders hadden gekund, zoals de timing van het bespreken van een
onderwerp. Ouders krijgen veel bevestiging van GHO wat als gevend kan worden gezien.
Moeder: Gewoon zo’n bek. Ik denk nou gezellig hoor.
GHM: Terwijl als er iets belangrijks dan is het altijd, ik ga mijn moeder bellen…(GH13_597607)
Ouders uiten verschillende keren echter ook hun waardering en complimenten richting GHO.
Zo geeft een moeder aan dat haar jongere echt gék is op GHM.
5.10

Slot

In dit hoofdstuk is beschreven hoe de interactie tussen ouders en gezinshuisouders eruitziet
tijdens evaluatiebesprekingen. Er is vooral gekeken naar contextuele concepten, gezien het doel
van het dit onderzoek. Er zijn echter ook algemene thema’s gevonden en beschreven aan het
begin van dit hoofdstuk omdat deze evenzeer van basaal belang lijken te zijn en aansluiten bij
eerder literatuuronderzoek. Geconcludeerd kan worden dat er ontzettend veel mooie
(contextuele) dingen gebeuren tijdens evaluatiegesprekken. De thematische weergave van de
uitkomsten (bijlage 5) onderstreept dit. Er wordt over en weer waardering uitgesproken en
ouders worden gepositioneerd als ouders wat vanuit contextueel oogpunt van wezenlijk belang
is. Ook lijkt er veel aandacht te zijn voor loyaliteiten binnen de dynamische driehoek, vanuit
gezinshuisouders en ouders. Tegelijk lijkt er ook sprake van gemiste kansen, waar in het
volgende hoofdstuk uitgebreider op in zal worden gegaan.
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GOEDE EN MINDER GOEDE PRAKTIJKEN

6.1

Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk zijn gevonden krachtige contextuele interventies beschreven en
wordt de kracht van algemeen werkzame factoren zichtbaar. In dit hoofdstuk wordt verder
ingezoomd op enkele ‘goede en minder goede praktijken’ en wordt de duiding van experts
hierop weergegeven, inclusief verwijzing naar de interviews. Ook de vindplaatsen van de
volledige transcripten zijn opgenomen (Gezinshuis, nr, regelnummer transcript). Niet alle
‘goede en minder goede praktijken’ van elk gesprek komen in dit hoofdstuk aan bod. Een
overzicht hiervan per gezinshuis is in de uitkomstentabel opgenomen (bijlage 5).
6.2 Goede praktijken – erkenning als sleutel
6.2.1 ‘Dat doet ze toch maar’
Wanneer moeder jongere erkenning geeft (Exp4_18), krijgt zij erkenning van GHO. Daarop
gaat moeder door met het benoemen van wat jongere geeft. De balans van geven en ontvangen
is zichtbaar in beweging. (GH1_881-890) Experts zeggen hierover dat de ‘balans van geven en
ontvangen voorkomt uit het feit dat in alle menselijke verhoudingen wederkerigheid of
wederzijdsheid een grote rol speelt (Exp2_36-38)’. In deze situatie wordt zichtbaar dat deze
wederzijdsheid geen duaal maar triadisch begrip is, waar Nagy ook op wijst (BoszormenyiNagy & Krasner, 1986). Moeder krijgt erkenning van de gezinshuisouder, voelt zich op deze
manier gezien (Exp4_59-60) en gaat door met het geven aan de jongere. Van Dieren geeft
hierbij aan dat de erkenning die gezinshuismoeder aan moeder geeft, ‘bijna didactisch’ van aard
is (Exp4_73), als een voorbeeld van hoe ouders dat kunnen doen richting hun eigen kinderen.
6.2.2 ‘Al is hij in de eerste plaats jouw kind…’ ‘Maar ook wel een beetje van jullie’
Gezinshuismoeder heeft oog voor het moederhart en positioneert moeder herhaaldelijk als
moeder(GH2_845-849), waarna moeder positieve woorden gebruikt voor de relatie tussen
jongere en GHO (GH2_860). Aartsen onderstreept hierbij dat de startsituatie bij de GHO ligt,
omdat ‘de ouder in zijn beleving 1-0 of misschien wel 5-0 achterstand heeft’ (Exp1_111-112)
en daardoor is het van groot belang dat de GHO hier steeds opnieuw woorden aan geeft.
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6.2.3. ‘Je begrijpt heel veel’
Gezinshuisvader geeft moeder alle ruimte als moeder en als opvoedingspartner. Moeder
bevestigt dat ze een belangrijke plek heeft in het gezinshuis (GH5_406). Gezinshuisvader geeft
moeder veel erkenning voor wat zij doet en spreekt zijn waardering uit(GH5_520). Van Dieren
geeft hierbij aan dat het erkennen van de biologische ouders in het ouderschap heel essentieel
is. Op deze manier kan een loyale context worden gecreëerd waardoor jongere loyaal kan
blijven aan zijn ouders en zich tegelijk kan gaan hechten aan de gezinshuisouder (Exp4_85-87).
Ook stelt de gezinshuisvader zich meerzijdig partijdig op (GH5_1323-1324). Tot twee keer toe
geeft moeder gezinshuisvader een advies, waar hij waarderend op reageert (GH5_566-582).
Experts geven aan dat het uitgangspunt zou moeten zijn dat de ouders de bron zijn die de
gezinshuisouders als hulpbron nodig hebben (Exp2_238). ‘Gezinshuisouders zijn in principe
de hulpbron omdat blijkbaar de thuissituatie niet voldoende veiligheid en zorg kan bieden voor
het kind’(Exp4_108-109). Ouders zouden van de gezinshuisouders ondersteuning moeten
krijgen om vorm te geven aan verantwoord ouderschap binnen de mogelijkheden die zij hebben
(Exp4_113-115). Van Dieren noemt dit ‘gepast ouderschap waarin de kwetsbaarheid centraal
staat en waarin je ouders ondersteunt om binnen alle restricties die zij misschien hebben, toch
beschikbaar te kunnen zijn voor hun kind’(Exp4_123-125).
6.2.4 ‘Want hij verzet zich tegen ons’
GHO vragen moeder om steun het verzet wat jongere laat zien in het gezinshuis (GH11_13481362) en benaderen haar hiermee als opvoedingspartner. Volgens Aartsen laten GHO hiermee
aan de moeder weten dat zij een samenwerkingsrelatie hebben en wordt moeder stevig
gepositioneerd door haar te laten weten: ‘jij kent je kind het beste… heb jij een idee, als je kind
zo bokkig loopt te doen of ik dat kan doorbreken’ (Exp1_300-301).
6.2.5 ‘…Ik ga mijn moeder bellen’
Gezinshuismoeder positioneert moeder als moeder door tegen haar te zeggen dat jongere echt
moeder opbelt als er iets belangrijks is, ondanks dat jongere wel eens een hele grote mond heeft
tegen moeder (GH13_597-607). Gezinshuismoeder valt moeder op dit moment niet af, terwijl
zij niet iets aardigs zegt, maar ze draait het om door te zeggen dat jongere juist moeder nodig
heeft. Dit kan gezien worden als grote erkenning van moeder (Exp3_761-766).
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6.3

Minder goede praktijken

6.3.1 ‘Ik wil dat je nu weggaat’
Vader deelt zijn gevoelens en visie over de twijfels die gezinshuismoeders en hulpverleners
hebben over een nachtje slapen van jongere bij oma, de moeder van vader. Zijn gevoelens lijken
te worden gebagatelliseerd. GHO gaat niet in dialoog en vader raakt geïrriteerd. Hierop wordt
hij gevraagd de ruimte te verlaten, waarna moeder en jongere emotioneel worden.
Gezinshuismoeder stelt daarop dat vader rekening had moeten houden met jongere en legt
nogmaals haar eigen visie uit (GH1_1525-1687). Het lijkt erop dat de veilige loyale ruimte
binnen de dynamische driehoek hier in het geding is. Meulink-Korf merkt hierbij het gebrek
aan achting op. De GHO lijken hier juist geen krediet te geven, maar brengen oma in diskrediet
omdat zij eerst moet bewijzen dat ze betrouwbaar is (Exp2_346-352). Daarnaast merkt
Bakhuizen op dat gezinshuismoeders en hulpverlening vader niet alléén hadden moeten laten
gaan. Er lijkt geen begrip te zijn voor zijn gevoelens van verdriet en loyaliteit richting zijn eigen
moeder, wie hij het ook gunt dat zijn dochter bij haar mag logeren. Er is geen sprake van een
meerzijdig partijdige houding en de betrokkenen zijn niet geholpen in het geven aan elkaar
(Exp3_681-685). Er zou bijvoorbeeld meegedacht kunnen worden in hoe ze met elkaar vorm
kunnen geven aan een goed weekend ‘waarin oma echt oma kan zijn en iets aan haar kleinkind
kan geven en andersom en dat die vader hun tweeën kan helpen om het goed te hebben met
elkaar’(Exp3_683-685).
6.3.2 ‘Het voelt als een thuis voor mij’
Nadat jongere gevraagd is naar inbreng, geeft zij aan dat het gezinshuis voor haar als een ‘thuis’
voelt. Hierna komt de waardering vanuit ouders richting GHO, waarop GHO zeggen
beschikbaar te zijn, zelfs als ze vrij zijn (GH4_186-195). Meerdere experts maken hier de
kanttekening bij dat het opvallend is dat GHO deze opmerking van de jongere en de woorden
van moeder niet lijken te ontvangen, terwijl het heel bijzonder is dat de jongere dit zegt in het
bijzijn van haar moeder. Het betekent namelijk dat ‘de jongere behoorlijk vrij staat en zich niet
disloyaal weet’ (Exp2_112-113). Het aangeven van de beschikbaarheid hierna door de
gezinshuisouders kan te snel zijn (Exp4_179). Hanneke Meulink Korf- merkt hierbij op dat dit
‘te snel terugbetalen’ is (Exp2_116). Ook Bakhuizen zegt dat het aangeven van beschikbaarheid
hier te veel gekoppeld lijkt te zijn aan het geven van erkenning door ouders aan
gezinshuisouders. Bakhuizen vraagt zich af of de gezinshuisouders beperkter bereikbaar zouden
zijn wanneer ouders onaardig zouden zijn of kritiek zouden hebben. ‘Dat is onprofessioneel’
(Exp3_130-131). Het moet de gezinshuisouders vooral te doen zijn om de relatie tussen jongere
en zijn ouders, zij zouden kenbaar kunnen maken: ‘Ik doe het, zodat het tussen jullie goed gaat.
Want daar gaat het me om’(Exp4_160-161).
Van Dieren wijst echter op de ‘innerlijke dialoog’ die mogelijk van invloed is geweest op de
reactie van de gezinshuismoeder, wellicht is zij in verlegenheid gebracht en voelt teveel
aandacht voor haar niet gemakkelijk (Exp4_184-191). ‘De innerlijke dialoog is erg bepalend
en laat veel zien van hoe de balans tussen geven en ontvangen doorwerkt in
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gesprekken’(Exp4_205-206). Ook wordt opgemerkt dat de term ‘beschikbaarheid’ een lading
kan hebben. Het kan richting jongere en ouder onderstrepen dat zij ‘echt wel werk’ zijn
(Exp1_207) en daarnaast kan het de boodschap geven richting ouders dat zíj niet altijd
beschikbaar zijn geweest (Exp2_122).
6.3.3 ‘Oh, heeft ‘ie dat van jou geleerd?’
Gezinshuisvader doet soms een uitspraak die discutabel genoemd kan worden in lijn met de
verticale loyaliteit tussen moeder en jongere (GH2_217). Wanneer het gaat over jongere die
zich een houding aanneemt op het moment dat gezinshuisvader boos is, geeft moeder aan dat
ze haar zoon gelijk heeft, waarop gezinshuisvader veronderstelt dat hij dit gedrag van zijn
moeder heeft. Van Dieren merkt hierbij op dat er geen oorzakelijk verband zou moeten worden
gelegd tussen het gedrag van een kind en het gedrag van de moeder, in negatieve zin. Op deze
manier wordt de meerzijdige partijdigheid onder druk gezet (Exp4_256-257) en zou de jongere
deloyaal kunnen worden gemaakt ten opzichte van moeder (Exp4_263). In plaats hiervan zou
de GHO nieuwsgierige en uitnodigende vragen kunnen stellen, zodat zowel beide opvoedparen,
als ouders en jongere, met elkaar in verbinding blijven (Exp4_265-266). Daarnaast is het heel
belangrijk dat ouders een loyale context scheppen waarin jongere zich openlijk kan verbinden
met ouders en andersom (Exp4_348-349). Daar lijkt nu spanning op te staan.
6.3.4 ‘Mag ik mijn mening zeggen of niet?’
Moeder vraagt herhaaldelijk of zij haar mening mag delen, waar niet direct op in wordt gegaan
door GHO (GH2_605-781). Van Dieren geeft ten eerste aan dat het bijzonder is dat moeder
toestemming vraagt. ‘Zij is de móeder, zij mag spreken’ (Exp4_293). De gezinshuisouders
zouden zowel moeder als jongere moeten steunen en als hulpbronnen moeten gebruiken om te
voorkomen dat moeder in de schuld blijft staan, die zij heeft omdat zij geen voorrang heeft
kunnen geven aan haar moederschap vanwege omstandigheden (Exp4_298-300). Van Dieren
geeft verder aan dat moeder haar dankbaarheid lijkt te tonen terwijl ze ook gemis moet kennen.
Zij verdient erkenning voor het vertrouwen dat zij heeft gegeven door jongere aan anderen toe
te vertrouwen wat getuigt van goed ouderschap volgens van der Pas (Exp4_304-309).
6.3.5 ‘Bij mijn moeder’
Wanneer jongere moeder in het gesprek brengt, wordt hier door geen van de opvoeders op in
gegaan (GH6_823-830). Dit lijkt een gemiste kans op zowel het gebied van de verticale
loyaliteit als de meerzijdige partijdigheid. Van Dieren stelt dat jongere hiermee laat zien zich
ook te willen verbinden met moeder. Er zou op dit moment ruimte gegeven kunnen worden aan
jongere om te delen wat zij nog niet heeft kunnen zeggen (Exp4_328-332).
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6.3.6 ‘En hier doe je het niet’
Geconcludeerd wordt dat jongere thuis meer aangepast gedrag laat zien dan in het gezinshuis
omdat hij thuis wel een spelletje wil doen in het weekend en in het gezinshuis niet. Jongere zegt
thuis rekening te houden met zijn zusje. Gezinshuismoeder zegt hierop: ‘Oh, en hier doe je het
niet?‘ (GH11_540-545 /677-689). Bakhuizen stelt dat de gezinshuismoeder deze zin ‘nooit had
moeten zeggen’ (Exp3_192). In plaats daarvan had er erkenning moeten zijn voor het geven
van deze jongere, dat op dit moment niet gezien en erkend wordt, maar eerder ‘omgeturnd wordt
tot slecht gedrag’ (Exp3_186). Jongere gééft namelijk aan zijn ouders en zusje door met haar
een spelletje te willen doen en het weekend goed te willen hebben. Wat de gezinshuismoeder
hier doet, wordt door Bakhuizen ‘splitsend’ genoemd. ‘Ze splitst dat ze het kind op dat moment
bij z’n ouders zet en hier doe je het niet. Wat moet zo’n kind ermee?’(Exp3_225-229) De
situatie lijkt onveilig te worden gemaakt en niet in lijn met het creëren van een loyale context.
Door experts wordt hierbij overigens ook opgemerkt dat ouders in het dagelijkse leven
doorgaans opvoedperikelen samen bespreken (Exp3_52-53). Soms is het goed als jongere
hierbij is als expert van zijn eigen gedrag. In dit geval echter, zou jongere zich niet alleen
onzeker, maar ook schuldig kunnen voelen (Exp3_56-59) en kan het klem komen te zitten
tussen existentiële en verworven loyaliteit (Exp3_73-74).
6.3.7 ‘Je had ook mama kunnen vragen’
Wanneer jongere aangeeft dat het leuk was geweest als ouders mee hadden gegaan naar een
activiteit van het gezinshuis, wordt er niet in dialoog gegaan, noch erkenning gegeven voor
loyaliteiten (GH11_1191-1198). Er is geen hartelijkheid naar moeder toe en zij zou zich
afgewezen kunnen voelen, terwijl de situatie een mooie opening bood om een verbindende
opmerking te maken richting jongere en moeder. Jongere ziet moeder namelijk staan, hij weet
dat zij ook van races houdt en dat geeft de gezinshuismoeder allerlei verbindende
mogelijkheden (Exp3_276-285). Wanneer de jongere gezien en erkend wordt in zijn geven,
wordt er ook nog eens erkenning gegeven aan de existentiële loyaliteit, die er mag zijn zonder
concurrentie (Exp3_306-310).
6.3.8 ‘Nee, dat kan niet’
Wanneer moeder de uitleg van vader verwoordt die een zes of een zeven niet genoeg zou
vinden, geeft de gezinshuismoeder aan dat dit volgens haar ‘niet kan’. Dit zou op gespannen
voet kunnen staan met de horizontale loyaliteit (GH11_1560-1567). Vanuit meerzijdige
partijdigheid is deze opmerking volgens Bakhuizen niet passend, juist omdat men niet weet
waarom vader dat vindt. Het kan zijn dat hij hiervoor heel goede redenen heeft. Ook al is vader
niet bij dit gesprek aanwezig, dan nog kan er ruimte worden gegeven aan zijn geven, in zijn
ogenschijnlijke ‘prestatiedrang’. Moeder wordt hier mogelijk in geholpen als zij ziet wat de
intenties van haar partner zijn (Exp3_336-371).
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6.3.9 ‘Foute keuze…’ ‘Nou hé’
Gezinshuismoeder valt vader openlijk bij wanneer hij zegt dat de nieuwe vriend van moeder
een ‘foute keuze’ is geweest (GH13_1050-1053). Dit raakt aan de horizontale loyaliteit die
moeder mogelijk ervaart richting haar vriend. Bakhuizen merkt hierbij op dat het niet aan de
gezinshuisouders is om te beoordelen of moeder een goede keuze heeft gemaakt wat betreft
haar nieuwe partner. De aandacht zou op dat moment moeten gaan naar hoe de ouders óuders
kunnen zijn voor de kinderen, als zij op bezoek komen en geconfronteerd worden met de nieuwe
vriend van moeder, die ze niet mogen (Exp3_590-599).
6.4

Slot

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op deelvraag 3. In het duiden van zowel goede als minder
goede praktijken blijkt het belangrijk te zijn zowel te onderzoeken wat er gebeurt voorafgaand
aan geselecteerde fragmenten, als daarna. Er is echter geen member checking geweest bij
gezinshuisouders en ouders, wat maakt dat de duiding vooral interpretabel is. De duidingen van
experts komen evenwel grotendeels overeen met de bevindingen vanuit het literatuuronderzoek
namelijk dat erkenning geven en oog voor loyaliteiten van groot belang is. Opmerkzaam zijn
op wat ouders geven en het belang van het ontvangen door gezinshuisouders wordt door experts
onderstreept omdat dit ouders opbouwt en het geven van ouders zichtbaar maakt. Bij de minder
goede praktijken blijkt zowel existentiële als horizontale loyaliteit in het geding te zijn, is er
geen ruimte voor de gevoelens van ouders en wordt het geven van zowel jongere als ouders niet
gezien. In het volgende hoofdstuk dat inzoomt op handreikingen, zal hier verder op worden
ingegaan.
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HANDREIKINGEN VOOR GEZINSHUISOUDERS

7.1

Inleiding

Als vervolg op de beschrijving van contextuele en algemeen werkzame factoren in de
evaluatiebesprekingen en de weging van goede en minder goede praktijken, zullen in dit
hoofdstuk concrete handreikingen centraal staan die gegeven zijn door experts. De
handreikingen vloeien voort uit de resultaten van deelvraag 2 en 3 en bestaan uit met name
contextuele elementen die bij kunnen dragen aan een goede samenwerking. Handreikingen zijn
tot stand gekomen door de expert interviews thematisch te analyseren.
7.2

Meerzijdig partijdige houding als voorwaarde

Meerzijdige partijdigheid als basishouding is volgens alle experts een belangrijke voorwaarde
voor gezinshuisouders (Exp4_356)(Exp3_116-117). Deze basishouding houdt in dat
gezinshuisouders openstaan voor wederkerigheid en voor wat er nu nog niet is. Het is goed als
gezinshuisouders bedenken wat er nog meer meespeelt; ‘triadische optiek’ (Exp2_157) en
rekening houden met onzichtbare loyaliteiten die destructief kunnen werken. Meerzijdige
partijdigheid houdt partijdigheid met alle betrokkenen in, ook met de afwezige kinderen (Exp3_
118-120). Daarom is het bijvoorbeeld goed om aandacht te geven aan de verjaardagen van
ouders en brussen (Exp3_425-428).

7.3

Gericht op geven en kunnen ontvangen

Gezinshuisouders dienen gericht te zijn op hoe ouders geven. Dit is niet altijd teruggeven op de
manier zoals gezinshuisouders aan ouders en jongere geven wat te maken kan hebben met
beperkingen en kwetsuren van ouders (Exp2_49,50). Het kan zijn dat er op dit moment nog
niets zichtbaar is van geven, maar dat dit in het verleden wel het geval geweest is. Daar kan dan
hoop uit worden geput voor de toekomst en voor alles wat de ouder dan alsnog geeft naar
vermogen, verdient hij erkenning. Opmerkzaamheid door gezinshuisouders is hierin belangrijk.
Ook mogen gezinshuisouders zelf niet beoordelen of het geven van ouders goed genoeg is. Dat
wordt door de jongere zelf gedaan en daar heeft hij de hulp van gezinshuisouders bij nodig
(Exp3_462-463). Het is belangrijk dat GHO ook kunnen ontvangen en niet meteen
‘terugbetalen’(Exp2_106). Het kunnen ontvangen bouwt de ander op en draagt bij aan het besef
van ‘ertoe doen’ (Exp2_59-67).
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7.4

Oog voor de kleine dingen

In lijn hiermee is van belang dat GHO niet verwachten dat er een symmetrische verhouding is.
Het zijn de ouders die afhankelijk zijn en hulp nodig hebben. Wederkerigheid houdt volgens
Nagy niet in dat in relaties mensen elkaar gelijksoortig betalen, maar soms wordt er betaald met
een heel andere muntsoort. Daar oog voor hebben betekent dat de gezinshuisouders ‘oog heeft
voor de kleine dingen’ (Exp2_250-261). Vanuit de asymmetrie is het helpend als
gezinshuisouders er vanuit gaan meer verplicht te zijn aan ouders, dan ouders aan hen. De
gedachte hierbij is dat je nooit bij de ander naar binnen kunt kijken naar wat hij allemaal
meedraagt aan andere verantwoordelijkheden of beschadigingen (Exp2_271-274).
7.5

Ouders ondersteunen in ouderschap

Een van de taken van gezinshuisouders is dat zij als hulpbron voor de ouders dienen en hen
ondersteunen in het invulling geven aan hun ouderschap, vanwege de existentiële loyaliteit
(Exp4_358-360). De focus dient dus niet alleen een goede samenwerking met ouders te zijn,
maar het is van groot belang dat de gezinshuismoeder de jongere helpt om het goed te hebben
met zijn ouders en andersom (Exp3_148-150). Volgens Bakhuizen is een belangrijke
versterkende factor dat gezinshuisouders de ouders en jongere helpen in het geven. Dit zou het
meest ten goede komen aan de relatie tussen ouders en gezinshuisouder (Exp3_805-807).
7.6

Verlangen ‘terughoren’ in verwijt

Meulink-Korf wijst op het begrip: ‘terughoren’ wat inhoudt dat een gezinshuisouder probeert
in wat de ouder zegt, ook al is het onverantwoordelijk of onaardig, het verlangen wat er ooit
was, terug te horen (Exp2_176). Meer nog dan doorvragen houdt ‘terughoren’ in dat de ander
luistert naar wat er doorklinkt aan verlangen in de woorden van de ander. ‘Ik hoor in wat je zegt
dat je zo ontzettend verlangd hebt dat je dit of dat voor je dochter’(Exp2_193-194). Wanneer
ouders zich op deze manier gezien voelen en verwijt achterwege blijft, is er sprake van echte
erkenning van de ander (Exp2_196).
7.7

Creëren veilige loyale context

Erkenning van bijvoorbeeld teleurstelling is belangrijk en het is goed om woorden geven aan
gevoelens terwijl het juist niet goed is wanneer GHO hier nog eens ‘ een schepje bovenop doen’.
Dat kan de loyale ruimte binnen de dynamische driehoek verkleinen (Exp2_383-387). Een
loyale context waarin jongere zich openlijk loyaal kan verbinden met ouders zou moeten
worden gecreëerd door GHO. Wanneer loyaliteit wordt ontkend of ouders worden neergezet
als ‘minder’ door GHO, wordt het voor de jongere moeilijk om openlijk loyaal te zijn en
hechting aan het gezinshuis zal minder soepel verlopen. Loyaliteit gaat in die zin aan hechting
vooraf en wordt als een van de belangrijkste aandachtspunten genoemd. (Exp4_364-366).
Wanneer jongere zich openlijk verbindt met zijn ouders, zou daar erkenning voor gegeven
moeten worden (Exp4_347-349). Biologische ouders daadwerkelijke en plaats geven in het
dagelijkse leven hoort ook bij het creëren van een veilige loyale context (Exp4_391).
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7.8

Contextuele coaching in eigen proces

Het is van belang dat GHO kunnen reflecteren op hun eigen proces, aldus van Aartsen. ‘Wat
maakt in henzelf dat ze een bondje sluiten met zo’n vader over die rare partners van
moeder?’(Exp1_435-439) Bewustwording over het eigen proces van socialisatie kan helpen om
de ander echt als ander te zien (Exp1_450) wat nodig is om het proces van dialoog op gang te
brengen. Begeleiding door contextueel geschoolde pleegzorgwerkers kan hierin helpend zijn
en is volgens experts wenselijk, met name naar aanleiding van de analyse van goede en minder
goede praktijken.
7.9

Overige handreikingen

Experts hebben ook handreikingen genoemd die niet meteen een link hebben met de contextuele
benadering. Deze gaan over timing, aandachtig en houding, meeleven en achting en zullen in
deze paragraaf worden besproken.
7.9.1 Timing bespreken opvoedsituatie
Wanneer er dingen worden besproken over een opvoedsituatie die lastig is, is het beter om dat
als opvoeders te doen op een moment waar de jongere niet bij is, omdat de jongere zich anders
schuldig of onzeker zou kunnen voelen (Exp3_52-53). Wanneer de jongere erbij is, zou hij als
expert ingezet te kunnen worden om aan te geven wat volgens hem werkt (Exp1_ 316-322).
Daarnaast kan het ook helpend zijn wanneer ouders en GHO uitspreken samen zullen te gaan
werken, in het bijzijn van de jongere, dat heeft een ‘opvoedende functie’ (Exp3_69-71).
7.9.2 Aandacht en houding
Luisteren met aandacht door bijvoorbeeld woorden te herhalen of door oogcontact (Exp2_185)
en door aan te sluiten zonder een oordeel uit te spreken (Exp1_476-482) is van belang voor de
samenwerkingsrelatie tussen ouders en gezinshuisouders. Ook houding en de verdeling van
plaatsen tijdens gesprekken is belangrijk. Hierbij is het wenselijk dat bijvoorbeeld bij
evaluatiegesprekken GHO en ouders naar elkaar toegewend zijn, zodat oogcontact mogelijk
wordt gemaakt (Exp1_142) en niet de hulpverleners het middelpunt zijn (Exp1_124).
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7.9.3 Meeleven en achting
Echt meeleven met die ander als mens zou het uitgangspunt moeten zijn in
samenwerkingsrelaties. Meeleven gaat volgens Meulink-Korf verder dan inleven, omdat het
dan niet hoeft te worden vergeleken met het eigen leven en sluit daarnaast beter aan bij het
uitgangspunt van gelijkwaardigheid. Inleven kan namelijk afhankelijk zijn van het vermogen
van GHO en GHO kunnen dan de maat worden (Exp2_371-377). Overigens ‘verdient de ander
altijd dat je hem met achting behandelt’ (Exp2_318-319).
7.10

Slot

In dit hoofdstuk is antwoord gegeven op de vraag: Welke handreikingen kunnen er op grond
van de evaluatiegesprekken vanuit contextueel perspectief door experts worden gedaan aan
gezinshuisouders om de samenwerkingsrelatie te verbeteren/versterken? Meerzijdig partijdige
houding van gezinshuisouders wordt genoemd als voorwaarde en het creëren van een veilige
loyale context. Daarnaast wordt onderstreept dat en waarom het opmerken van het gevend
gedrag van de ouders van groot belang is. Experts wijzen ook op de bewustwording van de
asymmetrische relatie waarin vooral gezinshuisouders aan zet zijn om te geven, los van de
houding van ouders. Verder wordt aangegeven dat een van de hoofdtaken van gezinshuisouders
is dat zij ouders dienen te helpen in het vorm geven van hun ouderschap en zich te richten op
de relatie tussen jongere en zijn ouders. Handreikingen worden onderstreept door bevindingen
vanuit de literatuurstudie. Op de volgende pagina zijn handreikingen zichtbaar gemaakt. Deze
infographic is gemaakt door Irene Jelier.
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE

8.1

Inleiding

De centrale vraagstelling voor dit onderzoek luidt: Hoe kunnen interacties tussen ouders en
gezinshuisouders binnen evaluatiebesprekingen worden begrepen vanuit de contextuele
benadering en welke contextuele interventies zijn inzetbaar om zowel de evaluatiebesprekingen
als de samenwerkingsrelatie tussen ouders en gezinshuisouders in bredere zin te verbeteren
en/of versterken? In dit hoofdstuk worden de conclusies in grote lijnen weergegeven en zal er
vervolgens worden ingegaan op beperkingen van het onderzoek en zullen aanbevelingen voor
vervolgonderzoek worden gedaan.
8.2

Er gaat veel goed in de evaluatiebesprekingen

Concluderend kan als antwoord op de hoofdvraag worden gesteld dat in evaluatiegesprekken
veel contextuele concepten worden waargenomen en dat er tegelijk sprake is van gemiste
kansen, met name op het gebied van verbindende acties. Ook worden algemeen werkzame
factoren veelvuldig waargenomen. De cijfers in de tabellen (bijlage 2,3 en 5) illustreren dit.
Zo lijken gezinshuisouders doordrongen van de existentiële loyaliteit en bouwen aan de relatie
tussen ouders en jongere. Literatuurstudie en expertinterviews onderstrepen dat dit thema van
wezenlijk belang is voor de jongere om zich in vrijheid te kunnen verbinden (Van den
Eerenbeemt & Oele, 1987). Ook weten gezinshuisouders aan te sluiten bij de ouders en
positioneren hen als zodanig door bijvoorbeeld keuzes bij hen neer te leggen.
Verder is er vaak sprake van erkenning van loyaliteiten, niet in het minst door ouders richting
gezinshuisouders. Dit sluit aan bij de uitkomsten van de literatuurstudie (Hargrave, Pfitzer &
Michielsen, 2005). Opgevallen is dat ouders veelvuldig (complimenten) geven aan de
gezinshuisouders en dat dit daarna ook andersom gebeurt.
Experts merken echter hierbij op dat de gezinshuisouders meer verschuldigd zijn aan de ouders
dan andersom, vanuit hun professionaliteit. Ouders hebben met het toevertrouwen van hun
jongere aan de gezinshuisouders namelijk een genereuze daad verricht (Van Dieren). Zij staan
in de schuld en verdienen het om gezien en gewaardeerd te worden, niet in het minst in hun
pogingen en manieren van geven. Gezinshuisouders zouden dan ook de eerste stap moeten
zetten in het geven aan ouders en dienen vooral oog te hebben voor de manieren waarop ouders
geven, zij het op heel andere manier dan zij het doen. Resultaten vanuit de literatuurstudie
onderstrepen dat deze verantwoordelijkheid steeds bij de gezinshuisouders ligt (Egberts, 2007,
Hedin, 2015). Oog voor de kleine dingen, oordeelloos en niet verwijtend een nieuwsgierige
houding aannemen en meeleven met de ouder van mens tot mens, lijken sleutelwoorden te zijn
voor een goede samenwerkingsrelatie en zijn onderdeel van de gedane handreikingen.
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In de analyse komt naar voren dat er soms getwijfeld wordt door gezinshuisouders over
weekendbezoeken. Experts merken hierbij op dat ouders en andere familie ondersteuning van
gezinshuisouders verdienen in het vormgeven aan hun ouderschap, waaronder ook
familiebezoek valt. Dit wordt met klem onderstreept door de contextuele theorie (BoszormenyiNagy, 2000) en sluit aan bij de meerzijdige partijdige houding die zowel in de literatuurstudie
als tijdens de interviews als onmisbare basishouding van gezinshuisouders worden benoemd.
Eerdere resultaten van het onderzoeksproject Jouw Gezin, Mijn Zorg?! onderstrepen het belang
van de zorg die ouders van de jongere verdienen, evenals het onderzoek van Nesmith (2017).
Opvallend is dat waar ouders door Nagy gezien worden als hulpbron (Boszormenyi-Nagy
2000), de (contextuele) experts eenduidig zijn in het duiden van de gezinshuisouders als
hulpbron. Een mogelijke verklaring hiervoor is de invalshoek van waaruit Nagy dit heeft
beschreven namelijk vanuit zijn therapeutisch werken met jongeren. Ook de ervaringen van
experts en de benadering vanuit pleegzorg anno 2020, waarin ouders in toenemende mate als
experts worden gezien, kan hierin meespelen.
8.3

Minder goede praktijken geven aanleiding tot handreikingen

Er is zowel begrip als verbazing bij experts als het gaat over de gemiste kansen. Begrip,
bescheidenheid en nuchterheid omdat ook gezinshuisouders geen perfecte ouders zijn en zich
wel eens iets laten ontvallen en verbazing over het gebrek aan achting of het juist géén oog
lijken te hebben voor de loyaliteit. Het geven van jongere wordt bijvoorbeeld niet gezien maar
beoordeeld als slecht gedrag en brengt jongere mogelijk in een loyaliteitsconflict. Meerdere
praktijken worden door experts als ‘splitsend’ aangemerkt wat volgens eerder onderzoek een
negatieve invloed heeft op de ruimte die de jongere krijgt om zich te hechten (Baker, 2013).
Wanneer gezinshuisouders zich echter weten te verbinden aan de ouders, komt de jongere
in de vrijheid te staan en kan zowel loyaal zijn aan zijn ouders als zich gaan hechten in
het gezinshuis. De weging en duiding van geformuleerde minder goede praktijken hebben,
naast de vele goede voorbeelden, geleid tot het formuleren van praktische handreikingen.
Kennis van de werking van loyaliteit komt zowel in de literatuurstudie (Egberts, 2007) als
tijdens expertinterviews naar voren als belangrijk aandachtspunt voor gezinshuisouders. Een
van de aanbevelingen van experts is dat gezinshuisouders meer getraind worden in de
grondbeginselen van de contextuele benadering of in elk geval begeleid worden door
contextueel geschoolde hulpverleners. Dit sluit aan bij de resultaten van eerdere onderzoeken
waaruit blijkt dat gezinshuisouders behoefte hebben aan meer coaching (Poirier, 2006; Gerring
et al, 2008). De contextuele benadering kan hierin aanvullend zijn omdat het inzicht geeft in
het belang of juist het destructieve van bepaalde interventies dankzij de stevige onderbouwde
maar ook praktische theorie.
8.4

Verbindende interventies gericht op relatie tussen jongere en ouders

Vanuit de analyse is dus zichtbaar geworden dat zorgvuldig kiezen van de woorden door de
gezinshuisouder ertoe doet. De opdracht en uitdaging voor gezinshuisouders, volgens experts
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professionele werkers, is vooral verbindend te reageren en verbindende vragen te stellen,
gericht op de relatie tussen jongere en zijn ouders. Gezinshuisouders dienen namelijk naast de
opvoedende rol, vooral gericht te zijn op de relatie tussen jongere en zijn ouders (en brussen)
en hen te helpen aan elkaar te geven en van elkaar te ontvangen. Dit komt overeen met de
literatuur waarin het zich open stellen voor het geven en ontvangen van ouders door jongere,
de meest nuttige interventie wordt genoemd (Van der Meijden, 2018).
8.5

Reikwijdte

De handreikingen zijn met name bedoeld voor gezinshuisouders en zullen worden aangeboden
aan het lectoraat Jeugd en Gezin die de resultaten van het onderzoeksproject zullen
implementeren in o.a. de methodiek die gebruikt wordt bij training van gezinshuisouders, maar
zijn ook relevant voor het bredere werkveld van de pleegzorg.
Resultaten van de data-analyse zijn meer exemplarisch dan representatief omdat er een beperkt
aantal casussen is geanalyseerd. Dit maakt tegelijk de mogelijkheid tot generaliseren beperkt.
De gedane handreikingen zijn echter wel generaliseerbaar, vanwege de algemene
toepasbaarheid bij het werken met ouders. Voor alle ouders geldt dat het van belang is dat zij
gepositioneerd worden als ouder en erkenning krijgen voor hun verdiensten. Beschreven
handreikingen zullen het meest worden begrepen in het licht van de contextuele theorie
vanwege de invalshoek van dit onderzoek.
8.6

Kanttekeningen, beperkingen en aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Helaas is er nog weinig onderzoeksliteratuur specifiek gericht op samenwerking in
gezinshuizen, daarom is vooral gebruikt gemaakt van onderzoeksliteratuur gericht op
samenwerkingsrelaties in de pleegzorg. Mogelijk zou het theoretisch kader meer toegespitst
zijn geweest op de onderzochte doelgroep wanneer er meer onderzoeksliteratuur gericht op
samenwerkingsrelatie tussen ouders en gezinshuisouders beschikbaar was.
Vanuit de literatuur is duidelijk geworden wat van belang is voor ouders in de
samenwerkingsrelatie. Dit komt overeen met de uitkomsten van de gesprekken met de experts,
n.a.v. de duiding van de data. Het is echter bekend dat de meeste ouders van de jongere in
gezinshuizen veel eigen problematiek kennen. In de opdracht die gezinshuisouders hebben,
moet dit niet worden ontkend. Dit kan namelijk invloed hebben op de kwaliteit van de
samenwerkingsrelatie, ondanks de mogelijke vele goede interventies vanuit gezinshuisouders.
Dit onderzoek bevat ondanks het theoretisch kader en theoretische onderbouwingen,
interpretaties. Doordat de achtergrondverhalen ontbreken en er niets bekend is over de
innerlijke dialoog bij gezinshuisouders en ouders, is er geen sprake van een compleet beeld en
wordt er wellicht ook te kort gedaan bij duidingen. Dat is het nadeel van het analyseren van een
deel van de data i.t.t. bijvoorbeeld een diepte-analyse. Bij vergelijkbaar vervolgonderzoek zou
member checking daarom een aanbeveling zijn. Ouders en gezinshuisouders zouden dan
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gevraagd kunnen worden mee te lezen met de analyse van hun eigen interacties en dit toe te
lichten. Dat kan de minder genuanceerde interpretaties van onderzoeker of experts voorkomen.
Om de interviews gerichter en effectiever te laten verlopen, hadden de transcripten die horen
bij de beschrijving van ‘goede en minder goede praktijken’, van tevoren gedeeld kunnen
worden met experts indien daar toestemming voor was gegeven. Experts hadden uitleg nodig
om beschreven goede en minder goede praktijken te kunnen voorzien van contextuele duiding.
Het heeft veel tijd gekost om fragmenten te voorzien van context en achtergrond richting
experts tijdens de interviews. Een ander nadeel van het voorlezen van delen van transcripten
door de onderzoeker is dat bijvoorbeeld de intonatie van interactie niet is gehoord door experts.
Het wegen en duiden van de analyse middels een focusgroep is daarom de tweede aanbeveling
voor vergelijkbaar vervolgonderzoek. Ook kan het een optie zijn om in een soortgelijk
onderzoek in de analyse nadrukkelijker te letten op non-verbale signalen.
Tijdens dit onderzoek is de rol van de jongere in de interactie buiten beschouwing gebleven.
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de invloed van de interactie tussen ouders en
gezinshuisouders op de jongere. Op deze manier kan er meer zicht worden verkregen op de
werking van loyaliteiten binnen de dynamische driehoek.
Inhoudelijke aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek zijn beschreven bij het derde
resultatenhoofdstuk en de conclusie.
8.7

Slot

Het past niet binnen het contextuele denken om als onderzoeker of expert oordelend te zijn.
Bescheidenheid en mildheid past meer bij het interpreteren van de interacties. Dat is ook de
reden dat de omschrijving ‘good and bad practises’ veranderd is in ‘goede en minder goede
praktijken’. Achting en respect voor het vele goede wat gezinshuisouders betekenen voor zowel
jongere als ouders is passend. Daarnaast is eerder genoemd dat ook gezinshuisouders geen
perfecte ouders zijn en zich woorden kunnen laten ontvallen.
Los hiervan is met dit onderzoek gebleken dat woorden kracht hebben en verbindend of
splitsend kunnen zijn. Bewustwording van nut en noodzaak van interventies en houdingen,
gestoeld op de contextuele theorie is nodig om gezinshuisouders (meer) toe te rusten in hun
verantwoordelijke en mooie taak. Wanneer gezinshuisouders de ouders van de jongere niet
alleen als opvoedingspartner maar vooral ook onmisbaar voor optimale ontwikkeling van de
jongere en zich daarom richten op de relatie tussen ouders en jongere, zal dit effect hebben op
het welbevinden van de jongere en de kans op breakdown aanzienlijk verminderen.
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BIJLAGE 1 KERNLABELSCHEMA
Samengesteld naar aanleiding van literatuurstudie en gebruikt in de derde ronde van
codering: selectief coderen
GH voorbeeld
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap

Opbouwen relatie
en inzetten op
samenwerking

Contextuele
elementen
Erkenning
loyaliteiten
dynamische
driehoek

Dialoog

Meerzijdig
partijdige houding
aannemen

Dimensies
Meedenken in besluitvorming gedrag jongere
Uitwisselen informatie
Normaliseren en relativeren
Modelling
GHO vraagt ouders
GHO en ouders vullen elkaar aan
Ouders versterken GHO richting jongere
Normaliseren gedrag partner ouder
Opvoeders geven elkaar tips
Elkaar versterken als opvoeders
Samen grapjes maken
Woorden geven aan wij-gevoel
Wat de ander vindt
Ouder stelt zich positief op t.o.v. GHO
GHO stelt zich positief op t.o.v. ouders
Woorden geven aan elementen samenwerking
GHO vraagt naar privé / situatie ouder

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Relatie jongere en GHO benadrukken
Goedkeuring ouders voor relatie GHO en jongere
Belang goedkeuring vanuit ouders benadrukken
Jongere, wij zijn er samen voor jou
Erkennen ouder als ouder
Erkennen en steunen ander als opvoeder
Ouder: ouder en GHO beschikbaar
GHO: GHO en ouder beschikbaar
Versterken samenwerking ouder en jongere
Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen
GHO legt zichzelf uit
De bedoeling van de ouder checken door GHO
GHO vraagt naar hoe het voor niet-aanwezige ouder is
Inleven in niet aanwezige gezinsleden/betrokkenen door
GHO
GHO denkt aan andere belanghebbenden dan aanwezige
ouder
GHO verwoordt perspectief jongere
Ouder verwoordt richting jongere visie GHO
Vragen naar contact/overeenkomsten met brussen/ouder
GHO doet intergenerationele manoeuvre
Empathische reactie
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Erkenning / krediet

Ouders als
hulpbron

Balans van geven en
ontvangen

Ontschuldiging

Ouder stelt zich meerzijdig partijdig op in belang van
jongere
(Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
GHO worden gewaardeerd door ouders
Verwoorden gevoelens/wensen van de ander
Ouders ervaren steun bij GHO
Ouder wordt erkend in wat hij doet
Ouder krijgt begrip van GHO
Ouders ervaren GHO als voorbeeld
Erkennen van elkaar als opvoeder: woordje ‘we’
Erkennen van ouder als ouder
Waarderen van elkaar als opvoeder
Niet-aanwezige ouder wordt erkend/gewaardeerd
Jongere wordt erkend in wat hij doet
GHO zetten ouders op plek
GHO vraagt ouders om visie/steun
GHO vraagt ouders mee op te voeden/te helpen
Ervaring ouder
Ouder helpt jongere in interactie met GHO
GHO helpt jongere om aan ouder te geven
Ouder krijgt compliment van GHO
GHO krijgt compliment van ouder
GHO ontvangt compliment
GHO geeft jongere compliment
GHO stelt ouder gerust
Ouder ontvangt
Ouder legt uit waarom hij geeft
GHO ziet/benoemt het geven van ouders
Ouder geeft aan jongere
Na erkenning
Geven van ene ouder aan andere ouder wordt zichtbaar
Ouder motiveert jongere om te geven aan GHO
Ouder helpt GHO zaken te verwoorden
Jongere waardeert GHO
Ouder geeft tip/advies aan GHO
GHO ontvangt
Door GHO richting ouders
Na erkenning
Door ouders richting jongere
Door ouders richting GHO
Door GHO richting jongere
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BIJLAGE 2 KERNLABELSCHEMA PER GEZINSHUIS
GH 1
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap

Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning loyaliteiten
dynamische driehoek
Dialoog

Meerzijdig partijdige
houding aannemen

Erkenning / krediet

Ouders als hulpbron
Balans van geven en
ontvangen

Ontschuldiging

Dimensies
22 Meedenken in besluitvorming gedrag jongere
Uitwisselen informatie
Normaliseren en relativeren
Modelling
GHO vraagt ouders
GHO en ouders vullen elkaar aan
Opvoeders versterken elkaar richting jongere
4 GHO vraagt naar privé / situatie ouder
+
2

5
+
3
4
+
3
10
+
2

3
5
1
2
3
7
1
4+2

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Erkennen ouder als ouder

4+3
1

Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen

3
1+3

GHO vraagt naar hoe het voor niet-aanwezige ouder is
Inleven in niet aanwezige gezinsleden/betrokkenen door
GHO
GHO denkt aan/vraagt naar andere belanghebbenden dan
aanwezige ouder
GHO verwoordt perspectief jongere
Empathische reactie
17 (Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
+ Verwoorden gevoelens/wensen van de ander
1 Ouders ervaren steun bij GHO
Ouder wordt erkend in wat hij doet
Ouder krijgt begrip van GHO
Ouders ervaren GHO als voorbeeld
Erkennen van elkaar als opvoeder: woordje ‘we’
3 GHO positioneren ouders
7 GHO helpt jongere om aan ouder te geven
Ouder geeft aan jongere
Na erkenning
Geven van ene ouder aan andere ouder wordt zichtbaar
4 Door GHO richting ouders
Na erkenning
Door ouders richting jongere

1
2
1
1
5+2
2+1
7
1
1
4
1
1
3
1
1
3
2
2
1
1
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GH 2
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap
Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning
loyaliteiten
dynamische driehoek
Dialoog

Meerzijdig partijdige
houding aannemen

2
+
1
1

7
+
1
5
+
1
8

Erkenning / krediet

9

Ouders als hulpbron

5

Balans van geven en
ontvangen zichtbaar/
in beweging

GH 4
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap
Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning loyaliteiten
dynamische driehoek

Dimensies
Uitwisselen informatie
GHO vraagt ouders

1+1
1

GHO vraagt naar privé / situatie ouder

1

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Relatie jongere en GHO benadrukken
Erkennen ouder als ouder
Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen

4+1
1
2
3
2+1

GHO vraagt naar hoe het voor niet-aanwezige ouder is
Inleven in niet aanwezige gezinsleden/betrokkenen door GHO
GHO verwoordt perspectief jongere
Empathische reactie
(keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
Verwoorden gevoelens/wensen van de ander
Ouder wordt erkend in wat hij doet

1
3
2
2
4
4
1

GHO positioneert ouders
GHO vraagt ouders mee op te voeden/te helpen
11 Ouder krijgt compliment van GHO
GHO krijgt compliment van ouder
GHM stelt ouder gerust
Ouder ontvangt
Ouder legt uit waarom hij geeft
GHO ziet/benoemt het geven van ouders
Ouder geeft aan jongere
Na erkenning
Geven van ene ouder aan andere ouder wordt zichtbaar

3
2
1
1
1
1
1
1
2
2
1

1

Dimensies
Uitwisselen informatie 1

1

1

GHM stelt zich beschikbaar op 1

1

1

Goedkeuring ouders voor relatie GHO en jongere1

1
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GH 5
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap

8

Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning loyaliteiten
dynamische driehoek

1

Dialoog

9

Meerzijdig partijdige
houding aannemen
Erkenning / krediet

3

Ouders als hulpbron

3

Balans van geven en
ontvangen

9

Ontschuldiging

1

11

4

Dimensies
Normaliseren en relativeren
GHO en ouders vullen elkaar aan
Opvoeders versterken elkaar richting jongere
Opvoeders geven elkaar tips
Elkaar versterken als opvoeders
GHO stelt zich positief op t.o.v. ouders

1
2
1
1
3
1

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Relatie jongere en GHO benadrukken
Jongere, wij zijn er samen voor jou
Erkennen en steunen ander als opvoeder
Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen
GHO legt zichzelf uit
Inleven in niet aanwezige gezinsleden/betrokkenen door GHO
Ouder verwoordt richting jongere visie GHO
(Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
Verwoorden gevoelens/wensen van de ander
Ouder wordt erkend in wat hij doet
Erkennen van ouder als ouder
GHO positioneert ouders
GHO vraagt ouders om visie/steun
Ervaring ouder
GHO helpt jongere om aan ouder te geven
Ouder krijgt compliment van GHO
GHO krijgt compliment van ouder
GHO ziet/benoemt het geven van ouders
Ouder helpt GHO zaken te verwoorden
Ouder geeft tip/advies aan GHO
GHO ontvangt
Door ouders richting GHO

2
6
1
2
7
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
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GH 6
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap
Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning
loyaliteiten
dynamische driehoek
Dialoog

Meerzijdig partijdige
houding aannemen

Erkenning / krediet

Balans van geven en
ontvangen

GH 7
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap

1

Dimensies
Meedenken in besluitvorming gedrag jongere
Elkaar versterken als opvoeders
Ouder stelt zich positief op t.o.v. GHO

1
2
1

1

Relatie jongere en GHO benadrukken

1

3

3
+
1
4
+
1

Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen
De bedoeling van de ouder checken door GHO
GHO verwoordt perspectief jongere
Opvoeder stelt zich meerzijdig partijdig op in belang van
jongere
Empathische reactie
10 (Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
GHO worden gewaardeerd door ouders
Verwoorden gevoelens/wensen van de ander
Ouder wordt erkend in wat hij doet
Ouder krijgt begrip van GHO
Erkennen van ouder als ouder
Jongere wordt erkend in wat hij doet
6 GHO krijgt compliment van ouder
GHO ontvangt compliment
GHO stelt ouder gerust
Geven van ene ouder aan andere ouder wordt zichtbaar
Jongere waardeert GHO
Ouder ontvangt compliment

4

Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning loyaliteiten
dynamische driehoek

4

Erkenning / krediet

9

Balans van geven en
ontvangen

6

3

1
1+1
1
2
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Dimensies
Meedenken in besluitvorming gedrag jongere
GHO en ouders vullen elkaar aan
Samen grapjes maken
Ouder stelt zich positief op t.o.v. GHO
Woorden geven aan elementen samenwerking
GHO stelt zich beschikbaar op

1
1
2
1
2
1

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Erkennen en steunen ander als opvoeder
GHO: GHO en ouder beschikbaar
(Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
Ouders ervaren steun bij GHO
Erkennen van elkaar als opvoeder: woordje ‘we’
Waarderen van elkaar als opvoeder
Ouder krijgt compliment van GHO

1
1
1
4
1
2
2
6
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GH 8
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap

Dimensies
Uitwisselen informatie
Normaliseren en relativeren
GHO en ouders vullen elkaar aan
Woorden geven aan wij-gevoel
Ouder stelt zich positief op t.o.v. GHO

3
2
3
1
1

1

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken

1

1
3

Bevestiging geven aan elkaar
(Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
Ouders ervaren steun bij GHO
GHO krijgt compliment van ouder
Ouder krijgt compliment van GHO

1
2
1
1
1

Dimensies
Uitwisselen informatie
GHO en ouders vullen elkaar aan
Wat de ander vindt
Ouder stelt zich positief op t.o.v. GHO
GHO stelt zich positief op t.o.v. ouders
Woorden geven aan elementen samenwerking

5
1
2
3
3
1

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Relatie jongere en GHO benadrukken
Goedkeuring ouders voor relatie GHO en jongere
Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen
(Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
GHO worden gewaardeerd door ouders
Waarderen van elkaar als opvoeder
GHO positioneert ouders
Ouder krijgt compliment van GHO
GHO krijgt compliment van ouder
GHO stelt ouder gerust
GHO geeft jongere compliment

2
1
2
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1

8

Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning loyaliteiten
dynamische driehoek
Dialoog
Erkenning / krediet

2

Balans van geven en
ontvangen

2

GH 9
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap
Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning loyaliteiten
dynamische driehoek

6
9

5

Dialoog

2

Erkenning / krediet

5

Ouders als hulpbron
Balans van geven en
ontvangen

2
4
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GH 10
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap

Dimensies
Normaliseren en relativeren
GHO vraagt ouders
GHO en ouders vullen elkaar aan
Wat de ander vindt

1
1
6
1+1

5

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Belang goedkeuring vanuit ouders benadrukken

4
1

3

Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen
GHO verwoordt perspectief jongere
Vragen naar contact/overeenkomsten met brussen/ouder
(Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
Verwoorden gevoelens/wensen van de ander
GHO positioneert ouders
GHO helpt jongere om aan ouder te geven
GHO geeft jongere compliment
GHO stelt ouder gerust
GHO ziet/benoemt het geven van ouders
Ouder geeft tip/advies aan GHO
Door GHO richting jongere

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

8

Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning
loyaliteiten
dynamische driehoek
Dialoog

1
+
1

Meerzijdig partijdige
houding aannemen
Erkenning / krediet

2

Ouders als hulpbron
Balans van geven en
ontvangen

1
6

Ontschuldiging

1

GH 11
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap

Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning
loyaliteiten
dynamische driehoek
Dialoog

2

Dimensies
19 Meedenken in besluitvorming gedrag jongere
Uitwisselen informatie
Normaliseren en relativeren
GHO en ouders vullen elkaar aan
Ouders versterken GHO richting jongere
Elkaar versterken als ouders
1 GHO vraagt naar privé / situatie ouder

4
+
4
11

Meerzijdig partijdige
houding aannemen

4

Erkenning / krediet

8

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Jongere, wij zijn er samen voor jou
Erkennen en steunen ander als opvoeder
Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen
Vragen naar contact/overeenkomsten met brussen/ouder
GHO doet intergenerationele manoeuvre
Ouder stelt zich meerzijdig partijdig op in belang van jongere
Empathische reactie
(Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
Verwoorden gevoelens/wensen van de ander
Erkennen van ouder als ouder1
Niet-aanwezige ouder wordt erkend/gewaardeerd

1
5
1
8
2
2
1

2+4
1
1
8
3
1
1
1
1
3
3
1
1
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Ouders als hulpbron

4

Balans van geven en
ontvangen

2

GH 13
Algemene elementen
Gedeeld
opvoederschap

Opbouwen relatie en
inzetten op
samenwerking
Contextuele
elementen
Erkenning
loyaliteiten
dynamische driehoek

Dialoog

Meerzijdig partijdige
houding aannemen

Dimensies
12 Meedenken in besluitvorming/gedrag jongere
Uitwisselen informatie
Normaliseren en relativeren
Modelling
GHO en ouders vullen elkaar aan
Samen grapjes maken
1 GHO stelt zich positief op t.o.v. ouders
GHO vraagt naar privé / situatie ouder

9
+
3

6
+
2
6

Erkenning / krediet

8

Ouders als hulpbron

3
+
1
5

Balans van geven en
ontvangen

GHO vraagt ouders om visie/steun
GHO vraagt ouders mee op te voeden/te helpen
Ouder helpt jongere in interactie met GHO
Ouder krijgt compliment van GHO
GHO krijgt compliment van ouder

2
1
1
1
1

3
4
2
1
1
1
1
1

Relatie ouders/familie en jongere benadrukken
Relatie jongere en GHO benadrukken
Goedkeuring ouders voor relatie GHO en jongere
Erkennen en steunen ander als opvoeder
Versterken samenwerking ouder en jongere
Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen

1+2
4
3
1
1
5
1+2

GHO vraagt naar hoe het voor niet-aanwezige ouder is
Inleven in niet aanwezige gezinsleden/betrokkenen door GHO
GHO verwoordt perspectief jongere
Empathische reactie
(Keuze van)ouders worden gewaardeerd door GHO
GHO worden gewaardeerd door ouders
Ouder wordt erkend in wat hij doet
Ouder krijgt begrip van GHO
Jongere wordt erkend in wat hij doet
GHO vraagt ouders om visie/steun
GHO positioneert ouders

1
1
2
2
1
3
2
1
1
1+1
2

Ouder krijgt compliment van GHO
GHO krijgt compliment van ouder
GHO geeft jongere compliment
GHO ziet/benoemt het geven van ouders

2
1
1
1
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BIJLAGE 3 KERNLABELSCHEMA PER THEMA

Erkenning loyaliteiten
driehoek

Opbouwen relatie
/ samenwerking

Gedeeld opvoederschap

Rode cijfers geven de ‘minder goede praktijken’ weer

Sublabels
Meedenken in besluitvorming gedrag
Uitwisselen informatie
Normaliseren en relativeren
Modelling
GHO vraagt ouders
GHO en ouders vullen elkaar aan
Opvoeders versterken richting jongere
Opvoeders geven elkaar tips
Elkaar versterken als opvoeders
Samen grapjes maken

Sublabels
Woorden geven aan wij-gevoel
Wat de ander vindt
Ouder stelt zich positief op t.o.v. GHO
GHO stelt zich positief op t.o.v. ouders
GHO stelt zich beschikbaar op
GHO vraagt naar privé/situatie ouder
Woorden geven aan samenwerking

Sublabels
Relatie familie en jongere
benadrukken
Relatie jongere en GHO benadrukken
Goedkeuring relatie GHO en jongere
Belang goedkeuring ouders
Wij zijn er samen voor jou
Erkennen ouder als ouder
Erkennen en steunen opvoeders
Versterken samenwerking ouder en
jongere

1
3
5
1
2
3
7
1

2

4

5

6
1

7
1

1+1 1
1

8

9

3
2

5

3

1

1
2
1
1
3

1

1
6

2

8
2

1

2

4

5

6

1

7

1

8
1
1

9

10

2
3
3

1+1

11

1
1

2

6

7
1

1

8
1

10
4

1
1
2
2

1
1

1

1

9
2
1
2

9
24+1
8
3
5
29
4
1
7
3

13

1

4+2 1

5
2
6

1

1

1
1

13
3
4
2
1

2
2

1
2
4
4+3 4+1
1
1

1

10 11
1
5
1 1

1
3+1
6
5
2
7+2
3

11
13
2+4 1+2 21+10
4
13
3
6
1
1
1
3
4
1
1
2+1
1
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Dialoog
Meerzijdige partijdigheid
Erkenning/krediet
Ouders als
hulpbron

Sublabels
Bevestiging geven aan elkaar
Doorvragen
GHO legt zichzelf uit
De bedoeling van de ouder checken
door GHO

1
2
4
3
3
1+3 2+1

6
7
1
1+1

8
1

9
1
1

10
2
1

1

Sublabels
GHO vraagt naar niet-aanwezige ouder
Inleven in niet aanwezige betrokkenen
GHO denkt aan andere belanghebbenden
GHO verwoordt perspectief jongere
Ouder verwoordt visie GHO
Vragen naar contact met brussen/ouder
GHO doet intergenerationele manoevre
Empathische reactie
Meerzijdig partijdigheid ouder in belang
jongere

1
1
2
1
1

Sublabels
(Keuze)ouders gewaardeerd door GHO
GHO gewaardeerd door ouders
Verwoorden gevoelens/wensen ander
Ouders ervaren steun bij GHO
Ouder wordt erkend in wat hij doet
Ouder krijgt begrip van GHO
Erkennen elkaar als opvoeder: ‘we’
Erkennen van ouder als ouder
Waarderen van elkaar als opvoeder
Niet-aanwezige ouder wordt erkend
Jongere wordt erkend in wat hij doet
Ouders ervaren GHO als voorbeeld

1
2
2+1 4

Sublabels
GHO positioneert ouders
GHO vraagt ouders om visie/steun
GHO vraagt ouders mee op te voeden
Ervaring ouder
Ouder helpt jongere in interactie met GHO

5
7
1
1

2
1
3

4

5

6

7

8

9

10

11 13
8 5
31
3 1+2 11+7
1
1

11

2

2

2

1

13
1
1
2

1
1
5+2 2

7
1
1
4
1

2
1

4

4

5
1
1

1

1

6
1
3
2

7
4

8
2

1

1

9
1
3

10
1
1

1
1
1
1

2

11 13
3 1
3
3

1
1

2
1
2

1

1

1
2

1
1

1

1

1

1
3

2
3

4

5
1
1

2
1

6

7

8

9
2

10
1

3
8
1
8
1
2
1
12+2
1+1

20+1
9
18
3
6
6
3
3
3
1
2
1

11 13
2
12
2 1+1 4+1
1
3
1
1
1
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Balans van geven en ontvangen zichtbaar
Ontschuldiging

Sublabels
GHO helpt jongere om aan ouder te geven
Ouder krijgt compliment van GHO
GHO krijgt compliment van ouder
GHO geeft jongere compliment
GHO stelt ouder gerust
Ouder ontvangt
Ouder legt uit waarom hij geeft
GHO ziet/benoemt het geven van ouders
Ouder geeft aan jongere
Na erkenning
Geven van ouder aan ouder zichtbaar
Ouder helpt GHO zaken te verwoorden
Jongere waardeert GHO
Ouder geeft tip/advies aan GHO
GHO ontvangt
Ouder ontvangt compliment

Sublabels
Door GHO richting ouders
Na erkenning
Door ouders richting jongere
Door ouders richting GHO
Door GHO richting jongere

1
2
1
1

1
1

2

4

1
1

1
3
2

1
1
1
1
2
2
1

5
1
1
2

6

7

1

6

8

9

2

1
1

1

10
1

1
1

1

1

1

11

13

1
1

2
1
1

1

1
2
1
1
1

2

4

5

6

2
1
1

1

7

8

9

10

3
6
15
2
4
1
1
4
3
5
4
2
1
3
3
1

11 13
2
1
1
1
1

1
1
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BIJLAGE 4 INTERVIEWLEIDRAAD EXPERT INTERVIEWS
Zou u uw eerste reactie willen even op geformuleerde good practices? (zie bijlage en resultaten
deelvraag 2) Zou u deze ook wegen als goede voorbeelden? Heeft u tips voor betrokken
GHO’s?
Zou u uw eerste reactie willen geven op geformuleerde ‘bad practises’?
Wat vindt u ervan dat deze aangeduid zijn met ‘bad practices’?
Kunt u GHO’s volgen in mogelijke dilemma’s?
Welke contextuele concepten (houdingen) kunnen hierin helpend zijn? Wat zouden uw
aanbevelingen zijn voor een goede samenwerking?
Komen geformuleerde ‘bad’ en ‘good practices’ in grote lijnen overeen met de praktijk zoals u
deze tegenkomt in de samenwerking tussen ouders en GHO’s in gezinshuizen? Leest u ook
nieuwe dingen?
Ziet u een verband tussen het geven van erkenning en de balans van geven en ontvangen?
Wat kan de GHO helpen om ouders te zien als hulpbron en open de dialoog met hen aan te
gaan? Wat ziet u daarin als belemmeringen?
Enerzijds is het belangrijk dat GHO’s erkenning geven en oog hebben voor destructief recht en
roulerende rekeningen in de situatie van ouders. Anderzijds zijn ouders geen therapeuten. Wat
is daarin een gezonde balans, hoe kan die worden gevonden?
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BIJLAGE 5 SCHEMATISCHE WEERGAVE UITKOMSTEN THEMATISCHE ANALYSE
Onderstreepte cijfers geven ‘minder goede praktijken’ weer

1 (jongere tweede helft
aanw)
22
4+2

2 (jongere aanw)

4 (jongere aanw)

5 (jongere aanw)

7 (jongere aanw)

8
1

6 (jongere tweede helft
aanw)
3
1

2+1
1

1
1

5+3

7+1

1

11

1

3

4+3

5+1

9

3+1

C: Meerzijdig partijdige
houding
C: Erkenning/ krediet
C: Ouders als hulpbron

10+2

8

3

4+1

17+1
3

9
5

4
4

10

9

C: Balans van geven en
ontvangen
C: Ontschuldiging
Mate van minder-gewenste
interacties GHO t.o.v.
gewenst
Mate van contextuele
concepten

7

11

9

6

6

6% (totaal 51)

0% (totaal 3)

1
0% (totaal 50)

7% (totaal 30)

0% (totaal 26)

Bijna alle te onderzoeken
contextuele concepten
komen aan bod.

Bijna alle te onderzoeken
contextuele concepten
komen aan bod. Balans van
geven en ontvangen is
relatief vaak zichtbaar.

Een korte bespreking met
enkele contextuele
concepten.

Meerdere contextuele
concepten komen aan bod.
Erkenning voor loyaliteiten
lijkt in verhouding het meest
voor te komen.

Goede praktijken

Wanneer moeder jongere
ontschuldigt, krijgt zij
erkenning van GHO. Daarop
gaat moeder door met het
benoemen van wat jongere
geeft. De balans van geven
en ontvangen is zichtbaar in
beweging. (GH1_881-890)

GHM heeft oog voor het
moederhart en positioneert
moeder herhaaldelijk als
moeder(GH2_845-849),
waarna moeder positieve
woorden gebruikt voor de
relatie tussen jongere en
GHO (GH2_860).
GHV brengt het contact van
jongere met familie in het
gesprek en maakt een
bruggetje naar zelfvalidatie
jongere.

Van de contextuele
concepten die worden
gezien, scoren de balans van
geven en ontvangen en
erkenning voor loyaliteiten
het hoogst.
GHM geeft veel erkenning
in dit gesprek en lijkt ook de
werken aan de versteviging
van de relatie tussen jongere
en moeder. (GH7_413-426).
Moeder geeft GHM
erkenning voor ervaren
steun, waarop GHM
opnieuw onderstreept er
voor moeder te willen en
kunnen zijn (GH7_546).
GHM positioneert moeder
(GH7_603-605).

Gezinshuis
Gedeeld opvoederschap
Opbouw relatie en inzetten
op samenwerking
C: Erkenning loyaliteiten
dynamische driehoek
C: Dialoog

3
13% (totaal 86)

Alle contextuele concepten
lijken in deze bespreking
aan bod te komen.
Erkenning voor loyaliteiten
en balans van geven en
ontvangen scoren hoog.
GHV geeft moeder alle
ruimte als moeder en als
opvoedingspartner en
gebruikt moeder zodanig
ook als hulpbron. Moeder
bevestigt dat ze een
belangrijke plek heeft in het
GH (GH5_406). GHV geeft
moeder krediet voor wat zij
doet (GH5_520). Ook stelt
GHV zich meerzijdig
partijdig op (GH5_13231324).
Tot twee keer toe geeft
moeder GHV een advies,
waar GHV waarderend op
reageert (GH5_566-582).

GHM stelt zich meerzijdig
partijdig op (GH6_170177), bevestigt vader en is
erkennend richting vader.
Dit lijkt erkenning vanuit
vader richting GHM tot
stand te brengen (GH6_352355).

4
4

63

Minder goede praktijken

Conclusie per gezinshuis

Vader deelt zijn gevoelens
en visie die vervolgens
lijken te worden
gebagatelliseerd en
weggezet te worden door
GHO. GHO gaat niet in
dialoog en vader raakt
geïrriteerd. Hierop wordt hij
gevraagd de ruimte te
verlaten, wat impact heeft
op moeder en jongere.
GHO stelt daarop dat vader
rekening had moeten
houden met jongere en legt
nogmaals eigen
visie(GH1_1525-1687). Het
lijkt erop dat de veilige
loyale ruimte binnen de
dynamische driehoek hier in
het geding is.
Wat dialoog betreft, zouden
GHO meer kunnen
doorvragen om gedeeld
opvoederschap te
concretiseren en ouders als
hulpbron te zien en op hun
belangrijke plek te zetten.

GHV doet soms een
uitspraak die discutabel
genoemd kan worden in lijn
met verticale loyaliteit
tussen moeder en jongere
(GH2_217).
Moeder vraagt herhaaldelijk
of zij haar mening mag
delen, waar niet direct op in
wordt gegaan door GHO
(GH2_605-781)
Het lijkt alsof GHV soms
dingen invult voor moeder
(GH2_974-975)

Nadat jongere gevraagd is
naar inbreng, geeft zij aan
dat het GH voor haar als een
‘thuis’ voelt. Hierna komt
de waardering vanuit ouders
richting GHO, waarop GHO
zeggen ‘beschikbaar’ te zijn,
zelfs als ze vrij zijn. Dit lijkt
een goede praktijk, maar het
is de vraag of GHO hebben
kunnen ontvangen wat
zowel jongere als ouders
hier geven (GH4_186-196)

Moeder krijgt veel
erkenning voor wat zij doet,
vooral van GHM.
GHV zou meer kunnen
doorvragen en iets
voorzichtiger kunnen zijn in
het stellen en suggereren,
richting jongere en moeder.

Uit dit korte gesprek blijkt
dat GHO en moeder elkaar
kennen en waarderen. Het
valt op dat vooral jongere
zelf meermalen spreekt over
de goede samenwerking
tussen ouders en GHO.

Wanneer vader zijn visie
deelt, wordt door GHM
ontkend dat GHO op deze
manier kijkt naar jongere.
De vraag is of GHM hier
werkelijk openstaat voor
vader.
Wanneer jongere moeder in
het gesprek brengt, wordt
hier door geen van de
opvoeders op in gegaan
(GH6_823-830). Dit lijkt
een gemiste kans op zowel
het gebied van de verticale
loyaliteit als de meerzijdige
partijdigheid.

Er is in dit gesprek veel
bevestiging over en weer.
Moeder verwoordt wat zij
belangrijk vindt en GHV
reageert hier respectvol op.
Er lijkt sprake van een
gelijkwaardige dialoog.
Beide opvoeders stellen zich
positief op. Erkenning
vanuit GHV lijkt erkenning
vanuit moeder richting GHV
tot stand te brengen.

In dit gesprek is het
opvallend hoe het geven van
erkenning de balans van
geven en ontvangen
zichtbaar in beweging lijkt
te brengen. Er is echter ook
sprake van een gemiste
kans, wanneer niet wordt
ingegaan op wat jongere
inbrengt over moeder. Het is
mooi om te zien dat ondanks
verschil van visie van GHM
en vader, GHM vader erbij
weet te houden en
geruststelt. Het is echter hier
niet duidelijk of GHM
openstaat voor het verhaal
van vader. Wat betreft de
duiding hiervan moet
worden opgemerkt dat er
geen kennis is van de
context.

De balans van geven en
ontvangen lijkt in dit
gesprek een rode draad; van
het begin tot het einde
aanwezig te zijn. Moeder
krijgt meermalen krediet van
GHM, waarbij GHM
moeder haar belangrijke
plek als ouder toekent. Het
is opvallend dat moeder ook
in de ‘wij-vorm’ spreekt.
Dat kan erop duiden dat
deze moeder het gedeeld
opvoederschap ook echt zo
ervaart.
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Gezinshuis

8 (jongere aanw)

9 (jongere aanw)

Gedeeld opvoederschap
Opbouw relatie en inzetten
op samenwerking
C: Erkenning loyaliteiten
dynamische driehoek
C: Dialoog

8
2

C: Meerzijdig partijdige
houding
C: Empathie en erkenning/
krediet
C: Ouders als hulpbron

11(jongere eerste helft
aanw)
18
1

13 (jongere niet aanw)

6
9

10(jongere tweede helft
aanw)
8
1+1

1

5

5

4+4

9+3

1

2

3

11

6+2

2

4

6

5

2

8

8

2

1

4

3+1

4

6

2

4

7% (totaal 56)

11% (totaal 47)

3

C: Balans van geven en
ontvangen
C: Ontschuldiging

3

Mate van minder gewenste
interactie GHO
Mate van contextuele
concepten

0% (totaal 18)

0% (totaal 33)

3% (totaal 30)

Een vrij kort
evaluatiegesprek met
meerdere contextuele
concepten.

Meerdere contextuele
concepten zijn meermalen
aanwezig.

Alle concepten komen aan
bod in dit gesprek.

Goede praktijken

GHM maakt meermalen
opmerkingen richting
moeder waarin ze haar als
moeder sterk lijkt te maken.
Moeder geeft dit ook terug
wanneer ze zegt ‘zelfs als
moeder waardering te
krijgen’ (GH8_867-868)

11
2

1

Vrijwel alle concepten
komen aan bod waarbij het
opvalt dat er vooral gemiste
kansen lijken te liggen in de
erkenning van loyaliteiten.
Zowel de huidige als
GHO stelt zich meerzijdig
Er zijn meerdere kenmerken
toekomstige GHO lijken
partijdig op en gebruikt
te zien van gedeeld
zich bewust van de
moeder als steun wanneer
ouderschap, wanneer er
onderlinge loyaliteiten
zij vraagt naar relatie tussen samen wordt gezocht naar
binnen de dynamische
jongere en
gevoelens achter het gedrag
driehoek. GHO (nieuw)
broer(GH10_558-559).
van jongere (GH11_1514spreken uit dat het
Wanneer moeder haar
1520)
‘vanzelfsprekend’ is dat
waardering uitspreekt over
Wanneer verdriet van
moeder betrokken blijft op
jongere, reageert
moeder zichtbaar wordt,
haar kind(GH9_485-486).
gezinshuismoeder
stellen GHO zich meerzijdig
Naast aftasten vanuit nieuwe waarderend richting moeder. partijdig en empathisch op
GHO, wordt ook erkenning Balans van geven en
(GH11_2066-2070). GHM
en waardering gegeven
ontvangen is hier zichtbaar
voert ook een
vanuit vooral huidige GHO
(GH10_690-708).
intergenerationele manoevre
(GH9_470) en is de balans
GHO noemt expliciet de
uit (GH11_2023). Ook
van geven en ontvangen in
loyaliteit die jongere heeft
wordt er waardering
beweging. Wanneer moeder aan vader en ontschuldigt
gegeven aan moeder
initiatief neemt richting
jongere als het gaat over de
wanneer zij zich kwetsbaar
nieuwe GHO, krijgt zij hier begeleiding die ouders
opstelt. GHO vraagt moeder
van GHO krediet voor terug nodig hebben (GH10_1430- om steun het verzet wat
(GH9_741-745).
1432).
jongere laat zien in GH.
(GH11_1348-1362) en ziet
haar hiermee als hulpbron.

Vrijwel alle concepten
komen aan bod waarbij het
opvalt dat er vooral gemiste
kansen lijken te liggen in de
erkenning van loyaliteiten.
Het geven van erkenning
door GHM lijkt de ander uit
te nodigen om zijn verhaal
verder te vertellen
(GH13_404-412).
GHM zet vader op
belangrijke plek als ouder
wanneer zij hem vraagt naar
zijn geheim van opvoeden
(GH13_760-772). Ook
GHM zet moeder op haar
belangrijke plek
(GH13_597-607).
GHO verwoordt meermaals
het perspectief van de
jongere en stelt zich hiermee
meerzijdig partijdig op
(GH13_997-998).
Balans van geven en
ontvangen wordt zichtbaar
wanneer GHM de zorg van
de kinderen voor vader
benoemt (GH13_778-782).
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Het is opvallend te noemen
dat er vooral erkenning
gegeven wordt door moeder.
Meerdere keren is er een
mogelijkheid voor GHM om
erkenning/krediet te geven
aan moeder, waaraan GHM
voorbij lijkt te gaan.

Het is opvallend dat zowel
vader als jongere bijna niet
aan het woord komen in dit
gesprek. Om dit te kunnen
duiden, moet worden
opgemerkt dat wij te weinig
weten van de context.

Moeder veronderstelt dat er
zal worden overlegd
wanneer anders gaat dan
afgesproken (GH10_655660). GHO bevestigt dit,
maar later lijkt het voor
moeder alsof zij om overleg
over de vakantie moet
vragen (GH10_1815-1820).
GHO stelt moeder hierop
niet expliciet gerust.

Conclusie per gezinshuis

In dit gesprek zien we
relatief veel kenmerken van
gedeeld opvoederschap
terug, zo helpt GHM
moeder met normaliseren.

In dit gesprek zijn zowel de
GHO van de jongere
aanwezig vanuit het huis
waar ze nu woont, als vanuit
het huis waar ze hoopt te
gaan wonen. Er worden veel
kenmerken gezien die
aansluiten bij inzetten op
samenwerking en opbouw
relatie. Bekend is dat het
begin van de
samenwerkingsrelatie
cruciaal kan zijn voor het
slagen van de plaatsing op
lange termijn, nieuwe GHO
lijken zich hiervan bewust.
Er wordt expliciet gevraagd
aan moeder wat zij
belangrijk vindt in de
samenwerkingsrelatie. Het
is de vraag of vader en
jongere zich genoeg gezien
wisten tijdens dit gesprek.

GHO zijn hard aan het werk
in dit gesprek om enerzijds
dingen aan te kaarten en
anderzijds erkenning te
geven en te ontschuldigen.
GHO kunnen nog verder
inspelen op gedeeld
opvoederschap door middel
van een gelijkwaardige
dialoog, waarbij werkelijk
luisteren en openstaan voor
de ander dimensies zijn.
Bevestigen van ouders in
onzekerheid hoort daar ook
bij.

Geconcludeerd wordt dat
jongere thuis meer
aangepast gedrag laat zien
dan in het GH. Jongere zegt
thuis rekening te houden
met zusje. Het lijkt erop dat
het geven van jongere hierin
niet wordt gezien. Er wordt
geen erkenning gegeven
(GH11_540-545 /677-689)
Wanneer jongere aangeeft
dat het leuk was geweest als
ouders mee hadden gegaan
naar activiteit van GH,
wordt er niet in dialoog
gegaan, noch erkenning
gegeven voor
loyaliteiten(GH11_11911198).
Wanneer moeder de uitleg
van vader verwoordt, geeft
GHM aan dat dit volgens
haar ‘niet kan’. Dit zou op
gespannen voet kunnen
staan met de horizontale
loyaliteit (GH11_15601567).
De balans van geven en
ontvangen lijkt zichtbaar te
worden wanneer mensen
zich kwetsbaar opstellen. In
dit gesprek geldt dit zowel
voor GHO als voor moeder.
Wanneer GHM haar
kwetsbaarheid laat zien,
staat moeder op als
opvoeder en zegt dat ze het
anders gaat doen met het
oog op jongere. In dit
gesprek zijn een aantal
missers te zien maar
afgezien daarvan zijn er veel
krachtige contextuele
invalshoeken waar te
nemen. Het lijkt erop dat
opvoeders meer van hart tot
hart kunnen spreken als
jongere niet aanwezig is.

GHM vraagt meermaals niet
door op de visie of het
gevoel dat moeder
verwoordt. Dit aspect hoort
wel thuis binnen een
gelijkwaardige dialoog
(GH13_638-642/680-682).
GHM laat een aantal keer
openlijk merken wat zij
vindt van het gedrag van de
jongere. Dit kan
ingewikkeld zijn voor
moeder.
GHM valt vader openlijk bij
wanneer hij zegt dat de
nieuwe vriend van moeder
een ‘foute keuze’ is geweest
(GH13_1050-1053). Dit
raakt aan de horizontale
loyaliteit die moeder
mogelijk ervaart richting
haar vriend.

Uit dit gesprek wordt
duidelijk dat zowel vader als
moeder GHM erg waarderen
en blij zijn met de plek voor
hun jongere. Bekend is dat
goedkeuring vanuit ouders
één van de peilers is van een
goede
samenwerkingsrelatie.
Wat dialoog betreft, kan de
vraag legitiem zijn of GHM
openstaat voor de
beweegredenen van moeder
of dat zij vooral haar eigen
visie toelicht. Er is te weinig
bekend van de context om
dit te kunnen duiden. Het is
de vraag of GHM zich
bewust is van de onderlinge
loyaliteiten en hier bewust
rekening mee houdt.
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