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Voorwoord
Hierbij presenteren wij u ons afstudeerverslag ‘Verlies samen de draad niet’. In opdracht van
gehandicaptenorganisatie Siza is dit onderzoek uitgevoerd door Claudia Verël en Bianca van Hal.
Beiden studeren we Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Christelijke Hogeschool te Ede.
Ons onderzoek is gericht op de afstemming tussen ouders en groepsleiders van jongeren in de
leeftijd van 12-18 jaar. Specifieker hebben we ons gericht op jongeren die deels thuis en deels op een
groep binnen Siza wonen. De jongeren hebben een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige
handicap, een niet aangeboren hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis.
De naam ‘Verlies samen de draad niet’ heeft een dubbelzinnigheid in zich. Het woord ‘draad’ heeft
bewust een rode kleur. Verwezen wordt naar de rode draad in de begeleiding van jongeren: een zo
optimaal mogelijke ontwikkeling. Ondanks verschillen in visie en mening zullen zowel ouders, als
begeleiders het bewerkstelligen van een ontwikkeling bij de jongere hoog in het vaandel hebben
staan.
Ons onderzoek richt zich op de ouders en de groepsleiders die om de jongere heen staan. Er zijn
verschillende aspecten die ervoor kunnen zorgen dat de afstemming over de opvoeding, en dus de
ontwikkeling, van een jongere wordt beïnvloed. Telkens moet er met alle betrokken partijen worden
bekeken hoe er tot overeenstemming gekomen kan worden over opvoedingszaken, regels, afspraken
en omgang. Overleg in alle vormen moet mogelijk blijven, ook al is er sprake van echtscheiding,
verschil in cultuur, denkwijze of visie. Steeds moet de jongere centraal blijven staan in de
ingewikkeldheid die communicatie wordt genoemd.
Zoals op onze voorpagina afgebeeld, vergelijken wij deze steeds voortdurende afstemming tussen
ouders en groepsleiders met dansen. ‘Hand in hand’ komen tot iets waar alle partijen het mee eens
zijn. Zoeken naar de juiste communicatie en frequentie daarvan. Maar ook zoeken naar
overeenstemming door een constante afweging van belangen en visies. Deze gezamenlijke zoektocht
omvat, net als bij dansen, het draaien om elkaar heen. Alle kanten opdraaien zoals in een dans, kan
worden vergeleken met het belichten van alle kanten van een bepaald thema en het inzoomen op de
voors- en tegens van een werkwijze. Tijdens het dansen mag de rode draad, daar waar je het volgens
ons allemaal voor doet, niet uit het oog worden verloren: de ontwikkeling van de jongere. Ook
ontbreekt het stukje ‘samen’ niet als het om afstemmen gaat; samen bewegen op een soepele
manier. Praten met ouders op een door hen bepaald tempo. Niets forceren, als groepsleider niet op
een ouder vooruit lopen, maar juist naast elkaar ‘dansen’. Dansen, in de letterlijke betekenis van het
woord, is iets wat mensen bind. Dansen heeft iets feestelijks. Je doet het, omdat het je ontspant,
omdat het prettig is. Een gesprek tussen groepsleiders en ouders kan ook ontspannend zijn, mits dit
gebeurt op een manier die bij beide partijen past en de jongere ten goede komt. De figuurlijke
betekenis van dansen is voor ons: er niet alleen voor staan. Daar willen wij voor staan als SPH’er: er
zijn voor de cliënt, zodat hij of zij zich voluit kan ontwikkelen.
Hoofdstuk 1 is de aftrap van ons onderzoek. U maakt kennis met de instelling waarbinnen wij
onderzoek hebben gedaan: Siza. Verder schenken we in dit hoofdstuk aandacht aan de
onderzoeksmethode die we hebben gebruikt.
In hoofdstuk 2 maakt u kennis met Lucas. Lucas vormt de aanleiding en het begin van ons onderzoek.
Zijn situatie laat zien wat een niet optimale afstemming voor gevolgen kan hebben op de
(ontwikkeling van de) jongere. De gehele onderzoeksopzet, oftewel ons ‘startdocument’ is na de
casus te lezen.
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De hierop volgende hoofdstukken geven antwoord op onze zes deelvragen, waarna we in hoofdstuk
9 antwoord geven op de hoofdvraag:
Wat hebben groepsleiders binnen Siza nodig om de afstemming met ouders te optimaliseren, zodat
jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die deels thuis en deels op de groep wonen zich volledig
kunnen ontwikkelen en er door middel van een methodische interventie rekening wordt gehouden
met de verschillende opvoedingsstijlen en een eventuele verstandelijke beperking of psychiatrische
problematiek van één of beide ouders?
In hoofdstuk 10 t/m 12 verwoorden we de aanbevelingen voor Siza, de discussie met daarin de
verantwoording van een aantal voorbijkomende zaken en de evaluatie van ons onderzoek.
Dit onderzoek is niet zonder hulp tot stand gekomen. Dankzij de hulp van de sectormanager Jeugd en
Gezin, groepsleiders, teamleiders en ouders binnen Siza, hebben wij ons onderzoek kunnen
uitvoeren. Zonder hen, hadden wij geen volledig beeld van de huidige situatie gekregen en de door
ons nieuw te ontwikkelen handvatten.
Wij hopen dat dit onderzoek zal bijdragen aan de kwaliteit van de zorg rondom de jongeren binnen
Siza. Vanuit ons SPH-hart hopen we dat de jongeren binnen Siza altijd een optimale ontwikkeling
kunnen doormaken door middel van een juiste afstemming tussen hun ouders en groepsleiders.
Veel plezier gewenst bij het lezen van ons onderzoeksverslag!

Claudia Verël & Bianca van Hal
Ede, mei 2012
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Samenvatting
Voor onze opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening moeten wij, Bianca van Hal en Claudia Verël,
een afstudeeronderzoek uitvoeren. Dit afstudeeronderzoek doen wij in opdracht van Ellen Smulders,
sectormanager Jeugd & Gezin, binnen de organisatie Siza. Siza is een gehandicaptenorganisatie waar
mensen met een handicap beroep op kunnen doen. Dit onderzoek richt zich specifiek op de
afstemming tussen ouders en groepsleiders van jongeren tussen 12 en 18 jaar die deels thuis en
deels op één van de groepen binnen Siza wonen. De opdracht was het creëren van een product ter
ondersteuning van de optimalisering van deze afstemming. Deze opdracht heeft geresulteerd in de
volgende vraagstelling: Wat hebben groepsleiders binnen Siza nodig om de afstemming met ouders te
optimaliseren, zodat jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die deels thuis en deels op de groep
wonen zich volledig kunnen ontwikkelen en er door middel van een methodische interventie rekening
wordt gehouden met de verschillende opvoedingsstijlen en een eventuele verstandelijke beperking of
psychiatrische problematiek van één of beide ouder(s)?
Onderzoek
Aan de hand van deze hoofdvraag hebben wij zes deelvragen opgesteld. Om antwoord te geven op
deze deelvragen hebben wij een literatuuronderzoek gedaan. Vanuit dit literatuuronderzoek hebben
wij aandachtspunten verkregen die verwerkt zijn in het eindproduct. Het belang van een optimale
afstemming kwam duidelijk naar voren in de literatuur. Alleen wanneer sprake is van een optimale
afstemming kan een jongere zich optimaal ontwikkelen tot volwaardig burger in de maatschappij.
Naast het literatuuronderzoek hebben wij een praktijkonderzoek gedaan. In het kader van een
vooronderzoek hebben wij een enquête uitgezet onder groepsleiders, om meer helderheid te krijgen
wat betreft de behoeften voor nieuwe handvatten ter optimalisering van de afstemming met ouders.
Uit dit vooronderzoek kwam naar voren dat er sprake kan zijn van een niet altijd even optimale
afstemming tussen ouders en groepsleiders. Oorzaken hiervan zijn voornamelijk een verschil in
opvoedingsstijl en een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek bij één of beide
ouder(s).
Naast het afnemen van enquêtes hebben wij gebruik gemaakt van een andere onderzoeksmethode:
het afnemen van vijftien diepte interviews met de sectormanager, teamleiders, groepsleiders en
ouders. In deze interviews gaven de geïnterviewden aan dat zij soms moeilijkheden ervaren op het
gebied van afstemming. Groepsleiders zouden nieuwe handvatten ter optimalisering van de
afstemming met ouders op prijs stellen. Deze handvatten wensen zij op de volgende gebieden: de rol
als professional, collegiaal overleg, ouders bereiken, een ingang vinden bij ouders, gespreksvoering,
omgaan met verschillende opvoedingsstijlen en visies, ouders met een verstandelijke beperking of
psychiatrische problematiek, ouderdag /ouderavond, evalueren met ouders en het inschakelen van
andere disciplines.
Product
Een antwoord op onze hoofdvraag geven wij door middel van het product dat wij gecreëerd hebben.
Als we de behoeften van groepsleiders bij elkaar optellen, komen we uit op een verzameling van
handvatten en tips die groepsleiders wensen te krijgen ter optimalisering van de afstemming met
ouders. Het product dat wij naar aanleiding van de wensen van groepsleiders ontwikkelt hebben is
‘de Siza-Square’; een poster met bijbehorende handleiding.
De poster bevat veertien vakken met richtlijnen ter optimalisering van de afstemming tussen ouders
en groepsleiders. Elk van deze richtlijnen bevat een aantal handvatten die groepsleiders in kunnen
zetten ter optimalisering van de afstemming. Deze handvatten zijn kort en bondig opgesteld. De
bijbehorende handleiding geeft een uitgebreide toelichting op deze handvatten.
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Inleiding
Aanleiding: resultaat vooronderzoek
Voorafgaand aan ons onderzoek, vond er een vooronderzoek plaats. Ons vooronderzoek bestond uit
een digitale enquête, afgenomen onder groepsleiders van zes verschillende groepen met jongeren
binnen Siza. Uit dit vooronderzoek kwam naar voren dat er sprake kan zijn van een niet altijd even
optimale afstemming tussen ouders en groepsleiders. Oorzaken hiervan zijn voornamelijk een
verschil in opvoedingsstijl en een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek bij één of
beide ouder(s). (Op deze oorzaken wordt verder ingegaan in hoofdstuk 5, deelvraag 3 en hoofdstuk 6,
deelvraag 4).
De jongere maakt van dichtbij mee hoe zijn of haar ouders omgaan met de groepsleiders en
andersom. Drieëntwintig van de vierentwintig geënquêteerde groepsleiders geven aan dat er
gevolgen zijn voor de jongere, wanneer er sprake is van een moeizame samenwerking tussen
groepsleiders en ouders omtrent de opvoeding van de jongere. ‘De jongere weet niet waar hij/zij aan
toe is. Door bijvoorbeeld een niet eenduidig verhaal te hanteren kan de jongere zich tegen een
opvoeder keren. Hij kan dan de begeleiders uitspelen’, aldus één van de geënquêteerde
groepsleiders.
De groepsleiders weten op hun beurt niet altijd hoe zij, in het belang van (de ontwikkeling van) de
jongere, de afstemming met ouders adequaat kunnen optimaliseren. Het ontbreekt hen hierbij aan
kennis en/of handvatten; zo blijkt uit ons vooronderzoek.
Naast het vooronderzoek kwam in het interview met onze opdrachtgever, sectormanager Ellen
Smulders, naar voren dat de leeftijdsfase van de jongere meespeelt in hoe de afstemming tussen
ouders en groepsleiders verloopt. De jongere wordt meer bij overleg betrokken en mag meebepalen
over zaken die voorheen alleen door de ouders werden beslist. Ellen Smulders licht dit toe: “en dan
gaat soms de spanning ontstaan, want als de jongere zich wil ontwikkelen.. In die fase is het ook heel
vanzelfsprekend dat je je wat losmaakt van thuis en dan is het vooral het belang van: hoe krijg je dat
inzicht ook bij ouders? Want die vinden dat vaak heel spannend. Maar het loslatingsproces, dat hoort
bij iedereen. En dat hoort ook bij kinderen die een beperking hebben.” Verderop in het interview
benoemd ze: “daarom heb ik jullie ook speciaal gevraagd om voor deze doelgroep iets te bedenken.”
Onderzoeksonderwerp
Het woord ‘afstemming’ zal veelvuldig voorbij komen in de hierna volgende hoofdstukken.
Afstemming is het hoofdonderwerp van dit onderzoek. Hoe gaat de afstemming tussen groepsleiders
en ouders van jongeren binnen Siza? Wat kan er, naast alles wat al goed verloopt, nog verbeterd
worden aan deze afstemming?
Wij hebben ons onderzoek gericht op de groepsleiders en ouders van jongeren in de leeftijd van 12
tot 18 jaar. Deze jongeren wonen deels thuis en deels op een woongroep binnen de sector Jeugd en
Gezin van Siza. De jongeren binnen Siza hebben een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige
handicap, Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) of een aan autisme verwante stoornis. Wanneer
jongeren op twee plekken wonen zal er, op welke manier en in welke frequentie dan ook,
communicatie zijn tussen de opvoeders thuis en de opvoeders op de groep. Met communicatie1
bedoelen wij, in de brede zin van het woord; alle vormen ervan, maar met name de afstemming over
(de opvoeding van) de jongere tussen de opvoeders thuis en op de groep. Door middel van dit
onderzoek hebben wij specifiek gekeken naar de aspecten die deze afstemming kunnen beïnvloeden.
Wat zijn de gevolgen die jongeren kunnen ervaren wanneer de afstemming ofwel ‘gesmeerd’, ofwel
ongemakkelijk verloopt? Hoe ervaren ouders het contact met de groepsleiders op de woongroep van
1

Communicatie: het overbrengen en ontvangen van een boodschap, met elkaar in verbinding staan van
mensen om te overleggen of berichten uit te wisselen. Bij communicatie zijn altijd ten minste twee partijen
betrokken in de rol van zender en ontvanger. Communicatie is een ongehinderde verbinding tussen mensen ten
behoeve van het overdragen van meningen gedachten, ideeën, gevoelens. (Encyclo, Online Encyclopedie, z.d.)
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hun kind? Wat kunnen groepsleiders inzetten om de communicatie met ouders in stand te houden
en/of te optimaliseren? Maar vooral: wat missen de groepsleiders als het gaat om het optimaliseren
van de afstemming met ouders?
De betrokkenen
We hebben hier dus te maken met groepsleiders; zij die hun werk optimaal willen kunnen uitvoeren.
Bij hun taak hoort ook het contact met ouders. Tevens hebben we te maken met ouders: zij willen
het beste voor hun opgroeiende kind. Ten slotte hebben we te maken met jongeren; zij mogen (in
hun ontwikkeling) niet de dupe worden van eventueel onvoldoende afstemming tussen hun ouders
en de groepsleiders op hun woongroep. Juist om hen moet het draaien. Zoals in het voorwoord
benoemd: de ontwikkeling van de jongere moet de rode draad zijn die niet uit het oog kan en mag
worden verloren. Graag willen we dan ook deze laatste betrokken partij, de jongere zelf, verder
toelichten.
De jongere
In Nederland wonen ruim anderhalf miljoen jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud (Hermes e.a.,
2010). Zij vormen een grote en dynamische groep in de samenleving. In geen enkele andere groep
gaan de ontwikkelingen zo snel (Julius Jongeren Lifestyle, z.d.).
De periode waarin jongeren zich bevinden heet de adolescentie: de periode tussen de kinderjaren en
de volwassenheid. Het is een periode van overgang, waarin zich veel ontwikkelingen voordoen op
verschillende terreinen. Jongeren krijgen te maken met diverse uitdagingen en doen nieuwe
ontdekkingen. In de adolescentie voltrekt zich tevens een biologisch rijpingsproces. Er vinden
ontwikkelingen plaats wat betreft het intelligent functioneren, het denken over morele kwesties, de
relatie met ouders, maar ook op het gebied van seksualiteit. De centrale ontwikkelingstaak in de
adolescentie is in navolging van Erikson (1968) te typeren als het ontwikkelen van een eigen
identiteit (Slot e.a., 2006). Er wordt over de puberteit gesproken wanneer men de leeftijd van 12 tot
17 jaar beschrijft (Jenster, 2005).
Ook jongeren met een lichamelijke, verstandelijk en/of meervoudige handicap, NAH of een stoornis
binnen het autistisch spectrum, de jongeren die binnen Siza wonen, zitten in de periode van de
puberteit en de adolescentie. Naast hun handicap krijgen zij met dezelfde ontwikkelingen te maken
als een jongere zonder handicap. Voor jongeren met een aan autisme verwante stoornis geldt: een
kind met autisme komt rond het twaalfde levensjaar net als kinderen zonder autisme in de puberteit
terecht. Dit is voor veel kinderen een complexe en heftige periode (Melod, 2009-2012).
Eric Jenster van de organisatie MEE, een organisatie voor mensen met een beperking, beschrijft het
volgende over puberteit en handicap: “Kinderen met een handicap komen soms eerder in de
puberteit. De onzekerheden die een puber heeft, kunnen heftiger voorkomen bij jongeren met een
(lichamelijke en/of verstandelijke) handicap. Ze worden zich meer bewust van hun handicap in deze
periode. Dit kan een extra negatief effect hebben op hun zelfbeeld. Zij krijgen meer een gevoel van:
“ik ben anders”, bijvoorbeeld over seksuele aantrekkelijkheid. Het kan leiden tot afzondering en
eenzaamheid en kan het denken en handelen gaan overheersen. Het lichaam van de jongere
ontwikkelt zich, maar de verstandelijke (er is minder inzicht en overzicht) en persoonlijke ontwikkeling
(rigiditeit, starheid in denken) blijft hierbij achter. Pubers worden zich hier meer en meer van bewust,
wat gevolgen kan hebben op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor pubers met een handicap is
het moeilijker een eigen persoon te worden, los van de volwassene. Het proces van losmaking van de
ouders duurt langer en de pubers hebben meer hulp en ondersteuning nodig om zelfstandig en
volwassen te worden”(Jenster, 2005).
Verder beschrijft Jenster dat ouders van kinderen met een handicap moeite hebben met de
ontwikkeling van het kind naar volwassenheid en dus het ‘kwijtraken’ van het kind. Wat extra zwaar
kan zijn voor een ouder, is het aanvaarden dat een verstandelijk gehandicapt kind ook seksuele
behoeften krijgt en die bevredigd wil hebben. De ouders moeten steeds een afweging maken van
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wat de puber al aankan qua eigen verantwoordelijkheid. Dit wordt mede bepaald door het
verstandelijke, sociale en emotionele niveau van functioneren van de puber (Jenster, 2005).
Uit bovenstaande toelichting op de doelgroep jongeren, en specifiek de doelgroep jongeren die
(deels) woont binnen Siza, blijkt dat er ook vanwege de leeftijdsfase waarin de jongere zich bevind
reden genoeg is om een optimale afstemming tussen de betrokken partijen rondom de jongere te
bewerkstelligen. Vooral in deze periode, de puberteit en de adolescentie, is het volgens ons van
belang de jongere zo goed mogelijk samen op te voeden en te begeleiden. Vaak lukt dat al en dat is
een goede zaak! Maar juist de gevallen waarin de afstemming tussen ouders en groepsleiders niet
optimaal verloopt en dit de ontwikkeling van de jongere beïnvloed, verdienen aandacht.
Veranderende rol begeleiders
Naast de bekende en algemene taken en de rol van een begeleider werkzaam in de
gehandicaptenzorg, is er sprake van een veranderende rol van de begeleider werkzaam binnen Siza.
De rol van begeleiders binnen Siza veranderd als gevolg van het anders invullen van bijvoorbeeld de
functie maatschappelijk werker. Taken die voorheen bij de maatschappelijk werker lagen, moeten nu
worden uitgevoerd door de begeleiders. Ellen Smulders, sectormanager Jeugd en Gezin, geeft aan
dat als het bespreken van iets met ouders moeizaam verloopt dat je “dan altijd ook nog het
maatschappelijk werk kunt invliegen. Dat kan alleen maar bij de hoge ZZP’s. Dat is wel lastig. Bij de
lagere ZZP’s kun je het maatschappelijk werk niet invliegen.” Met ZZP’s bedoeld Ellen de
zorgzwaartepakketten die per cliënt kunnen verschillen. Een zorgzwaartepakket is een omschrijving
van hoeveel en welke soort zorg en begeleiding iemand nodig heeft. ZZP’s zijn een onderdeel van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ maakt onderscheid tussen zorg thuis en
zorg met verblijf. Wanneer iemand zorg met verblijf nodig heeft, dan krijgt hij of zij een ZZP. De
beschrijving van het zorgzwaartepakket wordt bij de indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ) ontvangen. Samen met de zorgverlener, in dit geval Siza, wordt de invulling van de zorg bepaalt.
De afspraken hierover staan in het IOP. Niet iedereen heeft evenveel zorg nodig. Daarom zijn er
verschillende ZZP’s: lichte pakketten voor hulp bij de dagelijkse verzorging en zware pakketten voor
mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking (Rijksoverheid, z.d.).
De ZZP’s zijn opgedeeld in drie sectoren: zorgzwaartepakketten voor verpleging en verzorging (ZZP
VV), zorgzwaartepakketten voor de gehandicaptenzorg (voor lichamelijk gehandicapten de ZZP LG en
voor verstandelijk gehandicapten de ZZP VG) en zorgzwaartepakketten voor de geestelijke
gezondheidszorg (ZZP GGZ). Bij een ZZP is sprake van 4, 5, 6, of 7 etmalen zorg per week. De
maatschappelijk werker of bijvoorbeeld de gedragsdeskundige kunnen ingezet worden bij een ZZP
van LG 3, VG 3 of hoger. Ook kan er gebruik worden gemaakt van het maatschappelijk werk bij een
ZZP GGZ in de C-groep (deze ZZP is voor mensen met bijvoorbeeld autisme). Bij ZZP’s lager dan
zojuist benoemde ZZP’s, kunnen het maatschappelijk werk of andere disciplines niet meer worden
ingeschakeld. Taken die voorheen werden uitbesteed aan deze disciplines, komen nu bij de
groepsleiders te liggen (College voor zorgverzekeringen, 2011). (Voor meer informatie over de
verschillende zorgzwaartepakketten zie bijlage 2.)
Tevens veranderd de rol van begeleiders, gezien het traject waarin Siza verkeert als transformerende
organisatie2. Siza als transformerende organisatie houdt, naast dat het een financiële kwestie is, in
dat er meer verantwoordelijkheid voor het organiseren van de zorg bij de begeleiders ligt, in plaats
van bij de teamleider. Begeleiders hebben meer en directer contact met ouders. De teamleider krijgt
een meer coachende en sturende rol. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor een optimale
2

Transformerende organisatie: de oude oriëntatie loslaten en de stap van buiten naar binnen zetten. Het
vinden van de essentie van de organisatie: de missie, de identiteit en de visie. Het transformatieproces van een
organisatie houdt in dat zij aansluit bij haar kernwaarden en identiteit en van daaruit de hele organisatie
opnieuw definieert en in al haar facetten omvormt en herstructureert. Dat vergt vele jaren van inspanning waar
alle mensen binnen de organisatie, van hoog tot laag, bij betrokken moeten zijn (cultuuromslag). (Website
Margaretevandenbrink)
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communicatie met betrokken partijen, waaronder met ouders, meer bij de begeleiders te liggen.
Hierdoor moeten groepsleiders op de hoogte zijn van hun eigen leervraag met betrekking tot onder
andere de communicatie met ouders; zij moeten volgens Ellen Smulders ‘in eigen kracht komen’.
Probleemstelling
De afstemming tussen ouders en groepsleiders, wanneer jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
deels thuis en deels op de groep wonen, verloopt niet altijd optimaal. Er zijn meerdere factoren die
de afstemming met ouders kunnen beïnvloeden. Dit kan een belemmering zijn van de ontwikkeling
van de jongere. In het belang van de jongeren is het de taak van de groepsleiders om de afstemming
met ouders te optimaliseren. Het ontbreekt groepsleiders echter aan voldoende kennis en
handvatten om de afstemming met ouders adequaat te optimaliseren.
Hoofdvraag
Vanuit deze probleemstelling, is de volgende vraag geformuleerd die tevens dient als hoofdvraag van
het onderzoek:
Wat hebben groepsleiders binnen Siza nodig om de afstemming met ouders te optimaliseren, zodat
jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die deels thuis en deels op de groep wonen zich volledig
kunnen ontwikkelen en er door middel van een methodische interventie rekening wordt gehouden
met de verschillende opvoedingsstijlen en een eventuele verstandelijke beperking of psychiatrische
problematiek van één of beide ouders?
(Voor de deelvragen van ons onderzoek; zie hoofdstuk 2.)
Relevantie en doelstelling
Voor de ontwikkeling van de jongeren binnen Siza, is het van belang dat er een optimale afstemming
is tussen alle opvoeders die om een jongere heen staan. Naast de begeleiders van de jongere op zijn
of haar dagbesteding, school of werk, is het bovenal belangrijk dat de ouders en de groepsleiders van
de jongere op één lijn zitten over de opvoeding van de jongere. Dit omdat de jongere anders de
gevolgen van een moeizame afstemming ervaart, zo blijkt uit de resultaten van ons vooronderzoek.
Voorbeelden van gevolgen voor de jongere zijn; niet weten waar hij of zij aan toe is, onrust,
probleemgedrag, onzekerheid of een loyaliteitsconflict. (De positieve en negatieve gevolgen voor
jongeren van de afstemming tussen ouders en groepsleiders, zoals gebleken uit eerder onderzoek, zijn
beschreven in Hoofdstuk 4, deelvraag 2.)
Vaak gaat de afstemming tussen ouders en groepsleiders goed, maar soms ervaren groepsleiders
moeilijkheden. Zij weten dan niet hoe zij de afstemming kunnen optimaliseren; wat zij daar voor
kunnen inzetten en waar bijvoorbeeld ouders behoefte aan hebben. Om de afstemming toch te
kunnen optimaliseren en begeleiders de nu nog ontbrekende, nieuwe handvatten aan te bieden, is
onderzoek naar de behoeften van ouders en groepsleiders relevant. Wanneer begeleiders, waar
nodig, over nieuwe handvatten beschikken ter optimalisering van de communicatie en afstemming
met ouders, zal de jongere niet in zijn ontwikkeling worden belemmerd. Het doel van het onderzoek
en het ontworpen product, zijn dan ook de handvatten die groepsleiders een nieuwe manier bieden
om optimalisering van de afstemming met ouders te bewerkstelligen. (Voor een uitgebreidere
doelstelling van ons onderzoek; zie hoofdstuk 2.)
Ellen Smulders van Siza deelt deze zienswijze en verklaart: “het onderzoek moet handvatten voor
begeleiders opleveren, zodat zij de participatiegedachte in gezamenlijkheid met ouders kunnen
vormgeven, ook als dit soms moeizaam verloopt.”

12

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

Motivatie voor dit onderzoek
Persoonlijke motivatie voor dit onderzoek
 Motivatie Claudia:
Als mij de vraag wordt gesteld waarom ik dit onderzoek doe is het antwoord simpel. Ik doe dit omdat
het moet. Ik wil enorm graag mijn diploma halen en voor dat diploma moet ik ‘de Meesterproef’
halen. Maar er zit natuurlijk een diepere betekenis aan waarom ik precies dit onderzoek ben gaan
doen. Ten eerste vind ik de doelgroep enorm interessant. In mijn derdejaars stage heb ik met
jongeren in dezelfde leeftijd gewerkt. Elke dag was anders. Het was leuk en afwisselend, maar soms
ook zwaar. In een jaar maak je veel dingen mee, waaronder dingen die niet leuk zijn. Ik heb gemerkt
dat de communicatie met de ouders van de jongere soms moeizaam verliep. Het was moeilijk ouders
te bereiken. En er was niks dat groepsleiders hierin hielp.
Toen Bianca en ik bij Siza op gesprek kwamen en wij hoorden dat wij over dit onderwerp een
onderzoek konden doen was ik blij. Ik hoopte iets te kunnen betekenen voor de jongeren binnen
Siza. Want dit is het uiteindelijke en belangrijkste doel; het helpen van de jongeren. Zij staan
centraal. Als de afstemming met ouders optimaal verloopt is dat fijn voor de jongere. Daarom vind ik
het leuk om nu zo druk bezig te zijn om iets te ontwikkelen dat er voor kan zorgen dat de afstemming
optimaal gaat verlopen. Dat is mijn motivatie voor dit onderzoek. De jongeren helpen door de
afstemming tussen ouders en groepsleiders te optimaliseren!
 Motivatie Bianca:
Tegen het eind van mijn stagejaar kwam ik op mijn stageplek, het Hendrik Willem Landhuis, in
gesprek met Ellen Smulders over een eventueel afstudeeronderwerp over de afstemming met
ouders. Hoewel ik geen idee had wat afstuderen precies inhield, op de grote lijnen van onderzoek
doen na, werd ik wel meteen enthousiast. Het feit dat ik al bekend was en stageliep binnen Siza,
motiveerde mij nog eens extra voor een onderzoek bij deze voor mij al bekende doelgroep. Eerder
was ik niet zo geïnteresseerd in mensen met een handicap. Mijn interessegebied lag vooral op het
gebied van gedrag en jonge kinderen. Een stage bij een soortgelijke doelgroep was een jaar eerder
misgelopen, waardoor ik op zoek ging naar een stageplek elders. Het respect en de bewondering die
ik in een snuffelstage binnen de gehandicaptenzorg voor mensen met een beperking had
opgebouwd, breidde zich op mijn nieuwe stageplek uit. Eigenlijk binnen een maand al was ik
verkocht: dit was precies wat ik wilde ‘later’. Met deze doelgroep wil ik werken: het leven voor de
jongere met een handicap zo aangenaam mogelijk maken, hem of haar begeleiden tot een
volwaardig burger in de maatschappij. Het hebben van medelijden voor zulke jonge mensen met een
handicap, NAH of een aan autisme verwante stoornis, maakte plaats voor het zien van
mogelijkheden en het ontdekken van het plezier dat ik met ze kon hebben. Zodra ik echt in contact
kwam met hen, zag ik wat ik zelf van deze jongeren kan leren.
Op het gebied van afstemming met ouders, heb ik gedurende mijn stage veel gezien. Ik zag de
communicatie met ouders heel goed, maar ook minder goed verlopen. Zelf heb ik ondervonden hoe
moeilijk het soms is om samen op één lijn te komen wat betreft de opvoeding van een jongere.
Tevens heb ik ervaren hoe belangrijk dit eigenlijk is: het goed verlopen van die communicatie en het
steeds opnieuw maar afstemmen. Bovenal: de jongere mag in mijn optiek nooit belemmerd worden
in zijn of haar ontwikkeling, door wat dan ook. Je met een handicap ontwikkelen, gaat al net even
wat minder eenvoudig, dan bij mensen zonder handicap. Dan mag niet ook nog eens een andere
factor, in dit geval de afstemming tussen meerdere opvoeders, die ontwikkeling beïnvloeden. De
jongere voorop zetten: daar ben ik voorstander van. Hier kan en mag ik door dit onderzoek een klein
steentje aan bijdragen en dat zie ik als een unieke kans voor mij als beginnend hulpverlener. Een
mooie opstap voor mijn eigen ontwikkeling, maar bovenal een mogelijkheid om een bijdrage te
kunnen leveren aan de zorg aan de jongeren binnen Siza. Zij die het zo verdienen!
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Motivatie vanuit de instelling Siza
 Sectormanager Jeugd en Gezin, Ellen Smulders:
Uitgangspunt bij het leveren van zorg bij Siza is dat wij zorg leveren op vraag van de cliënt. Binnen
Jeugd en Gezin hebben we veelal te maken met zowel de cliënt (het kind of de jongere), als diens
ouders/vertegenwoordigers. Wij beschouwen hen als ervaringsdeskundige, zij weten wat wel en niet
werkt bij hun kind; daarover gaan we graag met hen in gesprek. Ouders komen bij ons terecht,
omdat zij graag een stukje zorg uit handen geven. Voor tijd voor henzelf, de andere kinderen in het
gezin, maar ook om de ontwikkeling van de cliënt te bevorderen. Graag leveren wij zorg vanuit de
participatiegedachte; we doen het samen met ouders. Dat klinkt heel vanzelfsprekend. Dat is het
vaak ook, alleen leveren wij zorg vanuit een professioneel perspectief en ouders vanuit een
relationeel perspectief. Die twee perspectieven komen wel eens met elkaar in botsing en dan komt
het werken vanuit de participatiegedachte onder druk te staan. Hoe gaan we daar mee om? Tot voor
kort konden begeleiders de maatschappelijk werker hierbij inzetten. Echter deze functie is met het
anders organiseren van de functiebehandeling, in vele gevallen hier voor niet meer in te zetten. Nu
moeten begeleiders zelf de gesprekken doen met ouders als het even niet zo goed loopt. Hebben
begeleiders voldoende handvatten om de participatie van ouders bij hun begeleiding te betrekken,
ook als het even niet zo lekker loopt?
Woordenlijst
In ons verslag zullen afkortingen gebruikt worden. Hieronder de betekenis van de meest
voorkomende afkortingen:
IOP:
LVG:
VG:
MG:
NAH:
ZZP:

Individueel ondersteuningsplan
Licht verstandelijk gehandicapt
Verstandelijk gehandicapt
Meervoudig gehandicapt
Niet-aangeboren hersenletsel
Zorgzwaartepakket

Samenwerking en begeleiding
Opdrachtgever
Siza fungeert als opdrachtgever van het door ons uitgevoerde onderzoek. Ellen Smulders is manager
van de sector Jeugd en Gezin binnen Siza. Zij is ons aanspreekpunt binnen Siza. Tevens is zij
aanspreekbaar en verantwoordelijk voor de volgende zaken:
 Het bieden van voldoende medewerking in begeleidingstijd, ruimte, overlegmomenten en
faciliteiten voor het realiseren van doelen.
 Het inhoudelijk en procesmatig coachen van ons als studenten.
 Het bieden van ondersteuning bij het wegwijs worden binnen Siza en ruimte vragen binnen
de organisatie.
 Het aanwezig zijn bij de presentatie en de afronding van ons afstudeeronderzoek.
 Het uitbrengen van een gekwalificeerd beoordelingsadvies aan onze afstudeerbegeleider
Andries Scherpenzeel.
Afstudeerbegeleider
Andries Scherpenzeel is onze afstudeerbegeleider vanuit de Christelijke Hogeschool Ede. Hij is onder
andere verantwoordelijk voor het volgende:
 Goedkeuring van het afstudeervoorstel.
 Contact opnemen met de opdrachtgever.
 Stimuleren en activeren van het afstudeerproces van ons als studenten.
 Beoordeling afstudeeronderzoek.
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Onderlinge samenwerking Claudia en Bianca
Om onze samenwerking optimaal te laten verlopen, hebben we zelf ook een aantal afspraken
gemaakt. Deze afspraken zijn onder andere:
 We vragen elkaar om hulp, waar nodig.
 We hebben één keer per drie weken een evaluatiemoment.
 We zijn 2 à 3 keren/dagen per week op school aan het werk.
 Irritaties spreken we uit.
 Alle beslissingen of aanpassingen gaan in overleg.
 We sturen al onze werkzaamheden naar elkaar voor feedback.
 Bij afwezigheid, stellen we elkaar op de hoogte.
 Elke week bekijken we welke afspraken er, naast huidige afspraken, gemaakt moeten
worden.
Gegevens betrokkenen
Opdrachtgever
Siza (Centraal Bureau)
Kemperbergerweg 139
6816 RP Arnhem
Telefoonnummer: 026-3779100
Contactpersoon: Ellen Smulders (sectormanager Jeugd en Gezin)
Telefoonnummer: 026-3777880 / 06-51992109
E-mailadres: ellen.smulders@siza.nl
Afstudeerbegeleider vanuit Christelijke Hogeschool Ede
Contactpersoon: Andries Scherpenzeel
Telefoonnummer: 0318-696300
E-mailadres: ascherpenzeel@che.nl
Christelijke Hogeschool Ede
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede
Gegevens uitvoerenden
Claudia Verël
Nicolaas Maesstraat 94
6717 SW Ede
cverel@student.che.nl
Bianca van Hal
Smallestraat 5
6942 HA Didam / Nieuw-Dijk
bjvhal@student.che.nl
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De instelling en de methode

De instelling

Dit onderzoek is uitgevoerd binnen de organisatie Siza. Siza is een gehandicaptenorganisatie, met
zo’n 150 locaties verspreid over de provincie Gelderland. De organisatie biedt ondersteuning aan
mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap, Niet Aangeboren
Hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis. De vragen van de cliënten binnen Siza lopen
uiteen van ondersteuning thuis, logeren en bso, tot 24-uurszorg in een huis van Siza. Van
dagbesteding bij een activiteitencentrum tot arbeid en reïntegratie. Ook is het mogelijk om bij Siza
cursussen en trainingen te volgen. Daarnaast biedt Siza activiteiten aan op het gebied van
ontspanning. Wanneer dit gewenst is, helpt Siza bij de aanvraag van een indicatie door middel van
diagnostisch onderzoek (Website Siza).
Visie
Wie is ‘Siza’? De website beschrijft het volgende:
‘Ieder mens is van betekenis, neemt verantwoordelijkheid, schept kansen en heeft plezier, elke dag
opnieuw. Als mens maakt u deel uit van de maatschappij. Binnen de maatschappij wordt bepaald hoe
we met elkaar omgaan, waar u op kunt rekenen, wat er van u wordt verwacht en van welke
voorzieningen u gebruik kunt maken.
In het dagelijks leven komt u allerlei belemmeringen tegen die het moeilijk of zelfs onmogelijk maken
om daadwerkelijk mee te doen aan het gewone leven van alledag. Soms kunt u die hobbels zelf
nemen; soms niet en dan gaat u op zoek naar ondersteuning. Waar mensen door een handicap
belemmeringen ondervinden, biedt Siza ondersteuning; met deskundigheid en ervaring. En als het
gewone van alledag voor u niet aan de orde kan zijn, zoekt Siza samen met u naar een verbinding met
de maatschappij.
Mensen met een handicap die een beroep op Siza doen kunnen bewoner zijn, maar ook werknemer,
vrijwilliger, student, cursist, patiënt, logé of vakantieganger. De rol van Siza is dan ook veelzijdig: van
bemiddelaar, adviseur, behandelaar en werkgever tot verzorger, begeleider, belangenbehartiger,
buddy of luisterend oor. Ik woon, ik werk, ik leer en ik ontspan’ (Website Siza).
Kernwaarden
De collega’s binnen Siza hebben samen vier kernwaarden geformuleerd die de basis vormen van de
wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan:
- Wij zijn van betekenis: “wij hebben werkelijk oog voor de cliënt en elkaar. We weten goed en tasten
af of dat wat we bieden ook daadwerkelijk past bij waar de cliënt om vraagt en of wij het beste in de
ander weten aan te spreken op basis van onze eigen kwaliteit.”
- Wij scheppen kansen: “wij zoeken samen met cliënten en familie naar mogelijkheden en
perspectieven om erbij te kunnen blijven horen in de samenleving. We beogen kansen te behouden en
te creëren voor en samen met cliënten op alle levensterreinen. Dat geldt ook voor medewerkers: we
scheppen kansen in het werk waarin we ons kunnen (blijven) ontplooien. Systemen zijn zo ingericht
dat ze ons ondersteunen. In het belang van de cliënten en voor een prettig en uitdagend
werkklimaat.”
- Wij nemen verantwoordelijkheid: “wij staan voor wat we doen in ons werk, in de organisatie en in
de samenleving. We willen dat we het goed doen, zodat we ervoor kunnen staan en trots kunnen
uitstralen. De vragen van cliënten veranderen voortdurend. Wij hebben daar een goed gevoel voor,
zijn sensitief. En we zijn daar op aanspreekbaar.”
- Plezier!: “we kunnen nog zo van betekenis willen zijn voor de ander, kansen scheppen en onze
verantwoordelijkheid nemen, dat alles komt pas echt tot zijn recht als we het met plezier kunnen
doen. Wie het naar zijn zin heeft in het werk, geeft niet zomaar op, maar gaat net een stapje verder
om voor elkaar te krijgen wat hij nodig vindt” (Website Siza).
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Voor meer informatie, onder andere voor het ‘Kwaliteitshandvest’ en ‘Kwaliteit bij Siza’, kijkt u op:
www.siza.nl.
Zorg en begeleiding
De medewerkers binnen Siza bieden specifieke zorg en begeleiding en passen deze aan bij de
behoeften van de cliënt. Siza vindt het belangrijk dat een cliënt wordt opgevangen in een warme,
huiselijke sfeer waar hij zich snel thuis en geborgen voelt. De zorg en begeleiding bestaat onder meer
uit verzorging, hulp bij algemene dagelijkse handelingen, spelactiviteiten en ondersteuning bij de
omgang met anderen. Als medewerker van Siza schep je kansen voor de cliënten en voor jezelf.
Kansen voor de cliënten om het leven te leiden dat ze willen. Kansen voor jezelf door veel aandacht
voor persoonlijke ontwikkeling, het nemen van verantwoordelijkheid en plezier in je werk (Website
Siza).
Methodiek
Volgens de website van Siza worden aan de cliënt de volgende vragen gesteld: ‘Wat wilt u? Wat kunt
u? En vooral, wat wilt u kunnen?’ Uit deze vragen komt ook de methodiek van Siza naar boven; Siza
werkt volgens het competentiemodel.
Siza probeert zicht te krijgen op de vele mogelijkheden van iedere cliënt en probeert deze uit te
breiden. Siza is deskundig wat betreft haar opgebouwde kennis op het gebied van handicaps en de
effecten daarvan. Zij is vooral deskundig als het gaat om de vraag hoe een cliënt een eigen leven kan
leiden. Haar deskundigheid houdt ook in dat er samen met de cliënt wordt gekeken naar wat er wèl
kan (Website Siza).
Competentiegericht
Competentiegericht werken sluit aan bij de huidige visie in de zorg wat betreft empowerment van de
cliënt en de focus op de mogelijkheden van de cliënt, in plaats van de focus op zijn of haar
beperkingen. Op een methodische wijze richt Siza zich op de competenties en de positieve
elementen die in elke jongere en in elk gezin aanwezig zijn. Hiermee komt de verantwoordelijkheid
voor de opvoeding en de ontwikkeling veel meer bij de jongere en zijn of haar systeem zelf te liggen.
Het (sociaal) competentiemodel is een motiverende methodiek die al binnen veel zorginstellingen
wordt gebruikt. De benadering, die gebaseerd is op de gedragstherapeutische principes en
elementen uit de ontwikkelingspsychologie, is gericht op het aanleren van vaardigheden en het
versterken van de sociale competentie. Hierdoor kan de cliënt en zijn of haar gezin beter gaan
functioneren in het dagelijks leven (Website Rinogroep, z.d.).
De jongere wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid.
Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de jongere en de
krachten en mogelijkheden die de jongere in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies
die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag van de jongere, en het afremmen of
stoppen van het inadequate gedrag. De jongere werkt zelf actief aan alle ‘ontwikkelingstaken’ in de
vorm van concrete doelen en actiepunten. Het gaat om ontwikkelingstaken passend bij de leeftijd
van de jongere, zoals deze in de Nederlandse maatschappij gevraagd worden en elke dag aan de orde
zijn. Bijvoorbeeld: omgaan met leeftijdsgenoten, invullen van vrije tijd, gezondheid en uiterlijk,
deelname aan school, voorbereiding op loopbaan, bouwen aan de relatie met ouders en familie,
omgaan met gezagsrelaties en omgaan met intimiteit en seksualiteit. De methodiek gaat uit van
‘empowerment’ van de jongeren. Deze visie krijgt in de praktijk inhoud en vorm doordat de
begeleider voortdurend oog heeft voor wat goed gaat en zich vooral richt op het gewenste adequate
gedrag van de jongere. Als begeleider weet je ook je eigen krachten en kwaliteiten en zet je deze
bewust in tijdens de begeleiding van jongeren. Het competentiegericht werken is voor verschillende
doelgroepen geschikt: jongeren met een meervoudige handicap, jongeren met (ernstige)
gedragsproblemen en jongeren met een (licht) verstandelijke handicap.
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De nadruk van competentievergroting ligt op het leren van nieuw en gewenst gedrag. De
hulpverlener stelt samen met de cliënt vast wat hij of zij beter kan doen in plaats van wat hij of zij
niet moet doen (Website Smitt, z.d.).
Begeleiding is gericht op competentievergroting, wat inhoudt:
- (sociale) vaardigheden leren;
- verlichten of juist verrijken van taken;
- verlichten of reduceren van (de invloed van) belemmerende factoren;
- versterking van beschermende factoren (Website Smitt, z.d.).
Sector Jeugd en Gezin
Ons onderzoek richt zich op de jongeren binnen Siza die deels thuis en deels op een groep wonen. De
jongeren zijn tussen de 12 en 18 jaar oud (overigens, zo blijkt uit de door ons gehouden interviews,
verblijven er binnen Jeugd en Gezin ook jongeren boven de 18 jaar, tot ongeveer 23 jaar oud).
Kinderen en jongeren vallen onder de sector Jeugd en Gezin binnen Siza. Binnen Siza kun je (tijdelijk)
wonen. Dit kan zeven dagen in de week, maar ook enkele vaste dagen per week. Op de website staat
het volgende beschreven over Jeugd en Gezin:
“Kinderen en jongeren willen plezier in hun leven, omgaan met leeftijdgenoten en dingen doen die ze
zelf leuk vinden. Dat geldt ook als ze een lichamelijke of verstandelijke handicap of een stoornis in het
autistisch spectrum hebben. Siza speelt daarin voor hen, hun ouders en hun school, een belangrijke
rol. Jeugd en gezin voor kinderen en jongeren: een plek waar je tussen andere kinderen jezelf kunt
zijn! Siza helpt je om het leven te leiden zoals jij dat wilt en doet dat op verschillende manieren en op
diverse locaties die gericht zijn op kinderen en jongeren met een handicap.”
Jeugd en Gezin heeft drie verschillende instellingen: de Wekerom, voor kinderen van 4 tot 12 jaar,
het Hendrik Willem Landhuis, voor jongeren vanaf 12 jaar en De Liemers en Schaddeweg op Het
Dorp, voor jongeren vanaf 16 jaar. Op de Wekerom en het Hendrik Willem Landhuis is logeren
mogelijk voor kinderen en jongeren. Logeren vindt vooral in de weekenden plaats (Website Siza).
Jeugd en Gezin biedt verder buitenschoolse opvang, ondersteuning thuis en recreatie in de vorm van
de Speel-o-theek.
Het Hendrik Willem Landhuis en de Liemers omvatten de 6 jongerengroepen waarbinnen wij
onderzoek hebben verricht: het Hoge Erf, het Midden, Dabdei (gezamenlijk heten deze drie groepen:
paviljoen de Blauwe Hoogte) het Baken, de Schaarsberg (gezamenlijk heten deze twee groepen:
paviljoen de Groene Hoek) en de Liemers.
Het IOP
Voor iedere jongere wordt in samenspraak met de ouders een individueel ondersteuningsplan
geschreven (Website Siza). Jongeren en ouders zijn betrokken bij het beleid en het
opvoedingsklimaat op de woongroep. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Iedere jongere
heeft een persoonlijk begeleider. Deze stelt samen met de jongere het individueel
ondersteuningsplan (IOP) op. Daarin staan de persoonlijke gegevens van de jongere, de individuele
begeleidingsvragen, alle afspraken, maar ook worden hierin de doelen en wensen met betrekking tot
de zorg en dienstverlening vastgelegd. Jaarlijks wordt het plan met alle betrokkenen geëvalueerd. De
vaste contactpersonen van de jongeren hebben regelmatig contact met de jongeren, hun ouders, de
school en mogelijke andere instanties. Op basis daarvan wordt het IOP bijgesteld (Website Siza).
Rol van de ouders
Ouders nemen binnen Jeugd en Gezin een belangrijke plaats in. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en
weten wat hun kind wel of niet fijn vind en wat wel of niet bij hun kind past. Ouders en jongeren
worden vanaf de start betrokken bij het tot stand komen van het IOP. Het IOP is de basis van de zorg
en dienstverlening (Website Siza).
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De methode

Literatuurstudie
De methode
De keuze voor een literatuurstudie hebben we gemaakt omdat er in de literatuur nuttige informatie
te vinden is die kan bijdragen aan de resultaten van ons onderzoek. Er zijn veel soorten literatuur. De
volgende bronnen zijn verwerkt binnen dit onderzoek:
-

Artikelen vanuit vakgerelateerde tijdschriften.
Artikelen vanuit vakgerelateerde zoekbanken.
Literatuur vanuit vakgerelateerde boeken.
Informatie vanuit vakgerelateerde websites.
Informatie uit grijze literatuur (de interne bronnen van de instelling).

De informatie uit deze bronnen is gebruikt in het beantwoorden van de deel- en hoofdvragen.
Procedure
Door het gehele onderzoek heen hebben wij gebruik gemaakt van literatuur. We zijn begonnen met
het zoeken van vakgerelateerde boeken en artikelen voor de aanleiding van ons onderzoek. Deze
boeken en artikelen zijn we gaan lezen om kennis op te doen betreft het afstudeeronderwerp.
Bij elk hoofdstuk keken wij naar literatuur die passend was bij het hoofdstuk. Deze literatuur hebben
we in de hoofdstukken verwerkt. Wanneer er nog geen passende literatuur op de literatuurlijst
stond, gingen we op zoek naar nieuwe bronnen die wij konden linken aan ons onderzoek. Op deze
manier is binnen elk aspect van ons onderzoek gekeken naar dat wat er in de literatuur beschreven
staat. Dit vonden wij belangrijk. Zo komen de conclusies zowel vanuit de interviews, als vanuit de
literatuur.
Interviews
De methode
Naast een literatuurstudie hebben wij de groepsleiders, teamleiders en sectormanagers Jeugd en
Gezin van Siza enkele vragen gesteld in de vorm van een diepte interview. Daarnaast hebben wij
enkele ouders van jongeren die binnen Siza wonen geïnterviewd. In totaal hebben wij vijftien
interviews afgenomen.
De interviews zijn gehouden in de vorm van een half-gestructureerd interview (Baarda, 2009) . Dat
houdt in dat er richtinggevende en sturende vragen opgesteld waren. Tijdens de interviews zijn er
verdiepende en verbredende vragen gesteld. Negen van deze interviews zijn face-to-face afgenomen.
We hebben de interview met de ouders telefonisch afgenomen.
De meeste interviews hebben wij gezamenlijk afgenomen, echter hebben wij beiden één interview
alleen afgenomen.
De onderzoeksgroep
De interviews zijn afgenomen onder één sectormanager, twee teamleiders, zes groepsleiders en zes
ouders. De sectormanager is tevens onze afstudeerbegeleider en opdrachtgever vanuit Siza. Om deze
reden hebben wij haar kunnen vragen voor een interview. De twee teamleiders hebben wij per mail
benaderd om een afspraak te maken.
De zes groepsleiders hebben wij op verschillende manieren benaderd. Twee van hen hebben wij
face-tot-face gevraagd of zij deel wilden nemen aan dit onderzoek. Ter plekke hebben wij met hen
een afspraak gemaakt voor het afnemen van de interviews. De andere vier groepsleiders hebben wij
per mail benaderd om hen ten eerste te vragen of zij interesse hadden om deel te nemen aan dit
onderzoek. Bij een positieve response hebben wij hen terug gemaild voor het maken van een
afspraak.
De zes ouders hebben wij benaderd via telefoon. De contactgegevens hebben wij verkregen van onze
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afstudeerbegeleider Ellen Smulders en haar secretaresse Inge Huisman. Deze ouders hebben de
nieuwsbrief van Siza gekregen, waarin een stukje in stond over dit afstudeeronderzoek. (Het stuk uit
de nieuwsbrief is te vinden in bijlage 8.)Tevens hebben zij een begeleidende brief gekregen met het
verzoek deel te nemen aan een interview. Wanneer de ouders interesse hadden om mee te doen
met dit onderzoek, mochten wij contact met hen op nemen.
Meetinstrumenten
De vragen die gesteld zijn tijdens de interviews zijn te vinden in het aparte interviewkatern. Deze
vragen hebben wij gezamenlijk opgesteld naar aanleiding van de deel- en hoofdvragen.
Procedure
Nadat de interviews afgenomen waren hebben wij dat wat gezegd is letterlijk uitgetypt. Tijdens het
interview hebben wij een geluidsopname gemaakt, zodat alles wat gezegd werd letterlijk uitgetypt
kon worden. Dit hebben wij ook bij de telefonische interviews gedaan. Nadat alles letterlijk uitgetypt
was, hebben wij de informatie verwerkt in labels. Dit maakte de informatie overzichtelijk genoeg om
dit te verwerken in de beantwoording van de deel- en hoofdvragen. Wij konden de interviews met
elkaar vergelijken en deze analyseren. Deze analyse was de aanleiding voor ons uiteindelijke product.
Enquête
De methode
Tijdens het vooronderzoek zijn er enquêtes afgenomen. Hierin zijn groepsleiders gevraagd digitaal
een enquête in te vullen. De resultaten van deze enquête zijn gebruikt om de probleemstelling te
verwoorden. Deze resultaten zijn tevens in het verdere onderzoek verwerkt. De keuze om een
enquête af te nemen hebben wij gemaakt omdat wij zo op een effectieve manier veel mensen
konden bereiken. Het bereiken van veel mensen is belangrijk om een representatief beeld te krijgen
van de behoeften van groepsleiders betreft nieuwe handvatten.
De onderzoeksgroep
De onderzoeksgroep bestond uit zes groepsleiders van groepen, met jongeren in de leeftijd van 12
tot 18 jaar, binnen Siza. De groepsleiders zijn benaderend via e-mail. Vanwege weinig response,
hebben zowel Ellen Smulders, als wij, een herinneringsmail gestuurd.
Meetinstrumenten
De vragen die wij gesteld hebben tijdens de enquête zijn te vinden in bijlage 1. Hier zijn ook de
resultaten van de enquête te vinden. De vragen van de enquête hebben wij gezamenlijk opgesteld
naar aanleiding van onze deel- en hoofdvragen.
Procedure
Via een digitale website konden groepsleiders op een voor hen geschikt moment de enquête
invullen. De enquête was te vinden via een link van de website Thesistools.nl. De vragen waren
wisselend open en gesloten. Groepsleiders konden hier op een eigen gekozen moment de vragen
invullen.
Nadat er genoeg response was hebben wij alle uitslagen in één bestand gezet. In dat bestand hebben
wij tabellen gemaakt waarin alle uitslagen overzichtelijk opgesteld konden worden. Van hieruit
hebben wij de gegevens kunnen analyseren, waarna we deze analyse hebben gebruikt binnen ons
uiteindelijke afstudeeronderzoek.
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Onderzoeksopzet

Aanleiding

Lucas is 12 jaar. Naast een verstandelijke beperking heeft Lucas een stoornis binnen het autistisch
spectrum. Lucas verblijft woensdag en om het weekend op een woongroep binnen Siza. Lucas’
ouders krijgen op die manier de mogelijkheid aandacht te besteden aan de andere kinderen binnen
het gezin, maar kunnen zo ook even tot rust komen. Lucas vraagt namelijk veel van hun aandacht en
energie.
Siza is een gehandicaptenorganisatie, met zo’n 150 locaties verspreid over de provincie Gelderland.
De organisatie biedt ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige handicap, Niet Aangeboren Hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis. De
vragen van de cliënten binnen Siza lopen uiteen van ondersteuning thuis, logeren en bso, tot 24uurszorg in een huis van Siza. Van dagbesteding bij een activiteitencentrum tot arbeid en
reïntegratie. Ook is het mogelijk om bij Siza cursussen en trainingen te volgen. Daarnaast biedt Siza
activiteiten aan op het gebied van ontspanning. Wanneer dit gewenst is, helpt Siza bij de aanvraag
van een indicatie door middel van diagnostisch onderzoek (Website Siza).
Lucas logeert op woensdag en om het weekend op een woongroep binnen Siza. Siza vindt het
belangrijk dat een jongere als Lucas, wordt opgevangen in een warme, huiselijke sfeer waar hij zich
snel thuis en geborgen voelt (Website Siza).
De medewerkers binnen Siza bieden specifieke zorg en begeleiding en passen deze aan bij de
behoeften van de jongere. De zorg en begeleiding bestaat onder meer uit verzorging, hulp bij
algemene dagelijkse handelingen, spelactiviteiten en ondersteuning bij de omgang met anderen.
Voor iedere jongere wordt in samenspraak met ouders een individueel ondersteuningsplan
geschreven (Website Siza). Jongeren en ouders zijn betrokken bij het beleid en het
opvoedingsklimaat op de woongroep. Er worden veel activiteiten georganiseerd. Iedere jongere
heeft een persoonlijk begeleider. Deze stelt samen met de jongere het individueel
ondersteuningsplan (IOP) op. Daarin staan de persoonlijke gegevens van de jongere, de individuele
begeleidingsvragen en alle afspraken. Het plan wordt jaarlijks met alle betrokkenen geëvalueerd. De
vaste contactpersonen van de jongeren hebben regelmatig contact met de jongeren, hun ouders, de
school en mogelijke andere instanties (Website Siza).
Nu er op de groep bij Lucas steeds meer jongeren komen met een mobiele telefoon, hebben de
groepsleiders besloten dat de jongeren hun telefoon om 19.30 uur doordeweeks en om 21.00 uur in
het weekend moeten inleveren. Dit om te voorkomen dat er zonder het toeziend oog van de
begeleiders bijvoorbeeld naar ouders wordt gebeld of ge-sms’t. Ook gaat het spelen van spelletjes of
het voeren van gesprekken ten koste van de nachtrust van de jongeren.
De groepsleiders besluiten geen uitzonderingen te maken voor bijvoorbeeld de jongeren met
heimwee of de jongeren die een andere reden hebben voor het behouden van hun telefoon.
Sinds de invoering van de nieuwe regel omtrent het mobiele telefoongebruik van de jongeren op
Lucas’ groep, zijn de ouders van Lucas erg ontevreden. Ze vinden de regel belachelijk en eisen dat
groepsleiders een uitzondering maken voor hun zoon. Volgens zijn ouders heeft Lucas de telefoon
nodig wanneer hij ‘s nachts niet naar de groepsleiders durft te gaan. Ook zou hij heimwee hebben en
zich alleen voelen ’s avonds in bed. Ouders geven aan dat Lucas hier vaak verdrietig om is thuis,
waardoor zij erg bezorgd zijn over het welzijn van Lucas wanneer hij op de groep logeert.
Tevens geven ouders aan Lucas voor het slapen gaan nog even te willen spreken, om Lucas voor de
nacht gerust te stellen. Zowel ouders, als Lucas, zijn dit gewend. Ouders snappen niet waarom er niet
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wordt aangesloten bij hun wens en die van Lucas. Zij willen dat er een uitzondering wordt gemaakt
voor Lucas, zodat hij zijn mobiele telefoon ook kan gebruiken wanneer hij in bed ligt. De (hulp)vraag
van Lucas zou immers centraal staan, weten ouders nog van het intakegesprek een paar maanden
geleden.
Ook de nieuwe wet op de jeugdzorg sluit hierbij aan; zij plaatst het kind in het centrum van de
hulpverlening. De Eigen-kracht conferentie concentreert zich met name op de cirkel rond de cliënt,
rond het kind en zijn ouders (Baartman e.a.2004).
Maar waarom, denken ouders, wordt er niet geluisterd naar hun vraag omtrent het mobieltje van
Lucas? Het mobieltje is toch van Lucas? En ouders hebben het toch voor het zeggen als het gaat om
de opvoeding van hun eigen kind? Lucas’ ouders voelen zich machteloos.
Groepsleiders springen in op de wens van ouders door een compromis te sluiten. Vóór Lucas’ bedtijd,
mag Lucas nog even met zijn ouders bellen. Dit mag alleen in het weekend, op zaterdagavond. Op
woensdag en vrijdag staan de groepsleiders een telefoongesprek niet toe, vanwege de structuur die
Lucas nodig heeft. Hij moet volgens de groepsleiders leren dat, wanneer hij op de groep is, de
groepsleiders hem verzorgen en dat dan niet zijn ouders het aanspreekpunt zijn.
De vaste contactpersoon van Lucas wil er na verloop van tijd naar toe werken, dat Lucas steeds
minder belt met zijn ouders wanneer hij op de groep verblijft.
Ondanks het compromis, blijven ouders aandringen op een uitzondering voor Lucas wat betreft zijn
mobiele telefoongebruik. Zij vinden het zeer van belang dat Lucas ten alle tijden zijn ouders kan
bellen, ook al is hij op de groep.
Groepsleiders leggen regelmatig via telefoon, e-mail of bij het ophalen en brengen van Lucas, uit dat
het voor Lucas beter is dat hij leert omgaan met de regels op de groep. Lucas heeft vanwege zijn
beperking structuur nodig. De teamleider van de groep van Lucas heeft al eens gebeld met de ouders
van Lucas om de groepsregel te verduidelijken. De groepsleiders geven met regelmaat bij ouders aan,
de zorg van ouders tijdelijk helemaal over te nemen wanneer Lucas op de groep verblijft. Zij
benadrukken dan zo goed mogelijk voor Lucas te zorgen; ook wanneer hij met iemand wil praten.
Mocht er echt iets belangrijks zijn, dan zal één van de groepsleiders altijd ouders op de hoogte
stellen.
De groepsleiders vertellen ouders dat Lucas het naar zijn zin heeft op de groep en zij zien dat Lucas
zijn mobieltje nog niet heeft gemist, wanneer hij op de groep sliep. Hiermee proberen de
groepsleiders een vertrouwensband op te bouwen met de ouders van Lucas.
Om met ouders te kunnen werken is het namelijk van essentieel belang dat er wederzijds vertrouwen
ontstaat tussen ouders en hulpverleners. Hier zal zowel door de hulpverleners, als door de ouders in
moeten worden geïnvesteerd (Mortel e.a. 2011). De groepsleiders vertellen Lucas’ ouders dat ze bij
iedere jongere op de groep dezelfde regels hanteren, dus ook daarom voor Lucas geen uitzondering
kunnen maken.
Echter, in alle oprechtheid kan ook worden gesteld, dat het over één kam scheren van de kinderen in
een leefgroep, afbreuk doet aan ieder kind als individu (Weijenberg, 1994).
Ouders blijven, ondanks uitleg en gesprekken, bij hun standpunt en dreigen telkens met een gesprek
met de sectormanager Jeugd & Gezin, de directeur van Siza of het niet meer laten komen van Lucas.
De argumenten die de groepsleiders aandragen voor de regel omtrent het mobiele telefoongebruik
van Lucas, lijken steeds maar niet aan te komen bij ouders. Ouders blijven zeggen dat ze het niet
begrijpen. In het dossier van Lucas staat beschreven dat Lucas’ ouders laaggeschoold zijn en er een
kans bestaat dat moeder, net als Lucas, een verstandelijke beperking heeft.
De groepsleiders zien dat het eigenlijk wel goed gaat na de invoering van de nieuwe regel. Lucas oogt
meer uitgerust na het opstaan, nu hij zijn mobiele telefoon inlevert bij het naar bed gaan. Hij is
minder onrustig, omdat hij niet meer zo bezig is met wat hij zijn ouders allemaal aan de telefoon
moet vertellen. Het valt de groepsleiders op dat het inleveren van de telefoon bij Lucas niet voor
grote problemen zorgt. Hij probeert wel eens te komen met argumenten als: ‘stel dat er vannacht
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iets gebeurt’, of: ‘en als ik nu graag met mijn moeder wil praten?’. De groepsleiders leggen dan
regelmatig uit dat Lucas zijn moeder donderdagmiddag of na het weekend weer zal zien en dan met
haar kan praten. Ook leggen de groepsleiders uit dat moeder ook moet slapen en dat Lucas altijd
mag drukken op de bel naast zijn bed, ook wanneer hij zich alleen voelt. Ondanks de vragen die Lucas
stelt over het bij zich houden van de telefoon, levert hij altijd netjes en zonder boos te worden zijn
telefoon in. Tevens laat Lucas maar weinig zien van de heimwee of het zich eenzaam voelen; iets wat
ouders wel hadden aangegeven.
Lucas zelf vindt het maar raar; papa en mama blijven maar zeuren over die mobiele telefoon. En dat
terwijl de groepsleiders eigenlijk best wel heel aardig zijn! Hij denkt aan Anita die altijd nog even bij
hem komt kletsen als hij moet gaan slapen. En aan Kevin die altijd grapjes maakt. Nee, hij vind het
eigenlijk wel gezellig op de groep. Maar papa en mama zeggen dat de groepsleiders stomme regels
hebben en dat Lucas moet blijven vragen of hij zijn mobieltje bij zich mag houden als hij gaat slapen.
Maar Lucas vindt het helemaal niet meer eng om te gaan slapen. Hij is er nu wel een beetje aan
gewend om op de groep in het vreemde bed te slapen. Als hij ’s nachts wakker wordt en op de bel
drukt, komen Janine of Mendy van de nachtdienst altijd naar hem toe. Dan stoppen ze de deken
weer in, mag hij even wat water drinken of ze kletsen wat.
De andere jongens en meisjes op de groep moeten ook hun mobieltje inleveren voor ze gaan slapen.
Ze vragen vaak aan Lucas waarom hij zijn papa en mama op zaterdag nog belt voor hij gaat slapen.
Zijn vrienden op de groep vinden het helemaal niet erg om hun mobiel in te leven. Ze krijgen hem
toch weer terug zodra ze naar school gaan of als ze in het weekend hun ontbijt op hebben.
De groepsleiders zeggen dat hij zijn mobiele telefoon niet nodig heeft als hij gaat slapen, maar papa
en mama zeggen juist van wel. Want stel dat er eens wat gebeurt? Stel dat de nachtdienst niet bij
hem komt kijken als hij op de bel drukt? Dan kan hij niet even naar huis bellen..
Maar naar wie moet hij nu luisteren? Wie hebben er gelijk? Lucas snapt het niet meer! Waarom
zeggen die aardige groepsleiders niet hetzelfde als zijn papa en mama? En dat allemaal om dat
stomme mobieltje…
Ouders en kinderen zijn verschillende personen en kunnen dus ook verschillende belangen hebben
(Baartman e.a. 2004).
Lucas wil het liefst dat de groepsleiders hetzelfde zeggen als papa en mama, dat papa en mama
stoppen met zo hard praten tegen die aardige groepsleiders. Lucas wil graag dat papa en mama de
groepsleiders net zo aardig vinden als hij ze vind! Want het is juist heel leuk om af en toe op de groep
te zijn! Ook zonder mobieltje.. Lucas denkt dat de groepsleiders best willen uitleggen waarom hij zijn
mobieltje moet inleveren. Als ze aardig zijn tegen hem, zijn ze dat ook tegen papa en mama? Maar
waarom kunnen papa en mama niet gewoon met de groepsleiders praten, zonder boos op hen te
worden? Waarom leggen de groepsleiders het niet gewoon goed uit aan papa en mama?
Toelichting
Bovenstaande casus schetst een voorbeeld van een situatie waarin ouders en groepsleiders andere
ideeën hebben over een bepaald opvoedingsonderdeel. De afstemming tussen ouders en
groepsleiders verloopt niet altijd even goed. Hierdoor kan de ontwikkeling van de jongere worden
belemmerd en verloopt deze niet optimaal. De afstemming wordt verder bemoeilijkt wanneer
ouders naast de cliënt, zelf ook een beperking hebben. Zoals waarschijnlijk ook het geval is bij de
moeder van Lucas. Om deze reden willen wij handvatten ontwikkelen die ondersteuning kunnen
bieden aan groepsleiders, zodat zij de afstemming met ouders zo optimaal mogelijk kunnen
vormgeven.

2.2

Het probleem op micro-, meso- en macroniveau

Uiteindelijk is de rode draad van dit onderzoek de ontwikkeling van de jongere. De handvatten die
wij gaan ontwikkelen ter ondersteuning van groepsleiders, hebben als doel de afstemming met
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ouders zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Deze afstemming moet, naar onze mening, goed
verlopen in het belang van de jongere. De jongere is hierin het microniveau. Het individu waar dit
onderzoek uiteindelijk op gericht is. Naast de jongere, staan ook ouders en groepsleiders op
microniveau. Zij zijn degenen die de afstemming moeten optimaliseren in het belang van de jongere.
Op mesoniveau zit de instelling. Siza heeft een grote rol in de afstemming tussen groepsleiders en
ouders. Zij voorziet de betrokkenen van bijvoorbeeld materiële zaken, zoals een computer om mee
te mailen. Maar Siza voorziet groepsleiders ook van handvatten en beleid. Dat beleid is het
macroniveau binnen dit onderzoek. Ook het beleid van Siza speelt mee in de afstemming tussen
groepsleiders en ouders. Ouders krijgen begeleiding in de opvoeding van hun kinderen. Deze
begeleiding geeft Siza aan de hand van hun beleid.
Naast het beleid is Siza zelf tevens het macroniveau binnen dit onderzoek. Het macroniveau is onder
andere ‘de plaats van organisaties in hun maatschappelijke omgeving’ (Schermer e.a., 2008). Sizia
staat als organisatie in de Nederlandse samenleving. Zij dienen zich aan bepaalde wetten en regels te
houden. Deze wetten en regels beïnvloeden de afstemming tussen ouders en groepsleiders.

2.3

Probleemstelling:

De afstemming tussen ouders en groepsleiders, wanneer jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
deels thuis en deels op een groep wonen, verloopt niet altijd optimaal. Er kan sprake zijn van een
verschil in opvoedingsstijlen tussen ouders en groepsleiders. Naast dit verschil, zijn er nog andere
factoren die de afstemming met ouders kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld van zo’n factor is een
verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek bij één of beide ouders.
Het gevolg van een niet optimale afstemming tussen ouders en groepsleiders is dat de ontwikkeling
van de jongere belemmerd kan worden. In het belang van de jongeren is het de taak van de
groepsleiders om de afstemming met ouders te optimaliseren. Het ontbreekt groepsleiders echter
aan voldoende kennis en handvatten om de afstemming met ouders adequaat te optimaliseren.

2.4

Vraagstelling:

Hoofdvraag:
Wat hebben groepsleiders binnen Siza nodig om de afstemming met ouders te optimaliseren, zodat
jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die deels thuis en deels op de groep wonen zich volledig
kunnen ontwikkelen en er door middel van een methodische interventie rekening wordt gehouden
met de verschillende opvoedingsstijlen en een eventuele verstandelijke beperking of psychiatrische
problematiek van één of beide ouders?
Deelvragen:
1. Hoe ziet de afstemming tussen groepsleiders en ouders binnen Siza er op dit moment uit en
hoe beïnvloed dit de ontwikkeling van de jongere?
2. Wat zijn zowel de positieve, als de negatieve gevolgen voor de jongeren van de afstemming
tussen ouders en groepsleiders, zoals uit eerder onderzoek al gebleken?
3. Wat is de invloed van het verschil in opvoedingsstijlen die ouders en groepsleiders hanteren
en wat is daarvan de invloed op de ontwikkeling van de jongere?
4. Hoe wordt de afstemming tussen ouders en groepsleiders beïnvloed wanneer één of beide
ouder(s) een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek hebben en wat is
daarvan de invloed op de ontwikkeling van de jongere?
5. a. Welke methodische interventies kunnen groepsleiders inzetten om de afstemming met
ouders te verbeteren?
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b. Waar liggen de behoeften van groepsleiders en ouders om deze afstemming te
optimaliseren?
6. Welke nieuwe methodische interventie kan worden ontwikkelt en door de groepsleiders
worden ingezet binnen de kaders van Siza, om de afstemming tussen ouders en
groepsleiders te optimaliseren?

2.5

Doelstelling:

Het doel van dit onderzoek is de groepsleiders binnen Siza handvatten bieden om de afstemming
met ouders te optimaliseren. Hierbij wordt er gekeken naar de afstemming tussen ouders en
groepsleiders in het algemeen. Er wordt ook rekening gehouden met de verschillen in
opvoedingsstijlen en de invloed van een eventuele verstandelijke beperking of psychiatrische
problemen van één of beide ouders.
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is de afstemming tussen ouders en groepsleiders te
optimaliseren, zodat jongeren zich volledig kunnen ontwikkelen.

2.6

Werkwijze:

Wij gaan door middel van verschillende onderzoeksmethoden een antwoord proberen te vinden op
onze hoofdvraag. Zo proberen wij een oplossing te vinden voor onze probleemstelling. Wij gaan deze
oplossing en/of antwoorden vinden door middel van:




2.7

interviews met de sectormanager, teamleiders, groepsleiders en ouders;
enquêtes met groepsleiders;
een literatuuronderzoek.

Methoden van onderzoek

A. Literatuurstudie
Er zijn verschillende typen bronnen. De bronnen verschaffen informatie die nodig is binnen het
onderzoek. Deze informatie komt uit de volgende typen bronnen:
1.
2.
3.
4.
5.

Artikelen vanuit vakgerelateerde tijdschriften.
Artikelen vanuit vakgerelateerde zoekbanken.
Literatuur vanuit vakgerelateerde boeken.
Informatie vanuit vakgerelateerde websites.
Informatie uit grijze literatuur (de interne bronnen van de instelling).

Uit deze bronnen zal de informatie komen die noodzakelijk is binnen ons literatuuronderzoek. De
literatuur die gebruikt wordt zal worden verwezen via de APA-richtlijnen.
B. Interviews
Binnen dit onderzoek worden er vijftien interviews afgenomen. Deze interviews worden afgenomen
met één sectormanager, twee teamleiders, zes groepsleiders (elke groepsleider van een andere
groep) en zes ouders. Hier volgt informatie over de manier waarop wij deze interviews zullen
afnemen:
Vormgeving:

De interviews zullen worden gehouden iin de vorm van een halfgestructureerd interview. Dit houdt in dat er richtinggevende en sturende
vragen worden opgesteld. Tijdens de interviews worden er verdiepende en
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verbredende vragen gesteld.
De interviews zullen op verschillende plaatsen afgenomen worden. Ten
eerste kan een interview op één van de locaties van Siza plaatsvinden. Ten
tweede kan een interview plaatsvinden op een plek waar de geïnterviewde
de voorkeur aan geeft. Het doel is om de interviews face-to-face af te
nemen, maar als dit niet mogelijk is kan er een telefonisch of digitaal
interview gehouden worden.
De mogelijke kandidaten voor de interviews worden op verschillende
manieren benaderd. Ten eerste kunnen zij zelf contact met ons op nemen.
Dit kan door middel van ons e-mailadres dat in de nieuwsbrief van Siza staat.
Ten tweede kunnen wij zowel telefonisch als digitaal contact opnemen met
mogelijke kandidaten voor interviews. Deze interviews zullen persoonlijk
afgenomen worden.
De vragen uit het interview zullen semi-vrij zijn. Voor het interview wordt er
een lijst opgesteld met zowel open als gesloten vragen. Tijdens het interview
zullen er verdiepende en verbredende vragen worden gesteld naar
aanleiding van de uitspraken van de geïnterviewde.

C. Enquêtes
Binnen dit onderzoek worden er enquêtes afgenomen. Dit is gebeurt bij het inmiddels al afgeronde
vooronderzoek. In het vooronderzoek zijn groepsleiders gevraagd een digitale enquête in te vullen.
De resultaten van deze enquête hebben we gebruikt om de probleemstelling te formuleren. De
resultaten van ons vooronderzoek zullen in ons verdere onderzoek verwerkt worden.

2.8

Data verzamelen

Er zal, zoals hierboven beschreven is, op verschillende manieren data verzameld worden. Namelijk
door middel van een literatuuronderzoek, interviews en enquêtes. Bij het verzamelen van de nodige
data wordt een bepaalde populatie bevraagd:
- de manager van de sector Jeugd & Gezin, die binnen de instelling Siza werkzaam is;
- twee teamleiders die binnen de instelling Siza werkzaam zijn;
- zes groepsleiders die binnen de instelling Siza, verspreid over zes groepen, werkzaam zijn;
- zes ouders van jongeren die deels thuis en deels binnen de instelling Siza wonen.
Onder deze populatie zal het onderzoek plaats vinden. Door middel van het stellen van de juiste
vragen wordt hierdoor de informatie verzameld die nodig is binnen het onderzoek. Dit maakt de
dataverzameling valide. De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt gegarandeerd doordat we
aan elke geïnterviewde uit dezelfde populatiegroep, dezelfde vragen stellen.

2.9

Data-preparatie en data-analyse

De verzamelde data worden zowel kwantitatief als kwalitatief verwerkt. Dat wil zeggen:
Kwantitatief:

De verzamelde data wordt weergegeven in labels. Hierdoor wordt de informatie
geordend en zo zijn er aantallen te zien die in het onderzoek verwerkt zullen worden.

Kwalitatief:

De antwoorden die in de interviews en enquêtes gegeven worden, zullen in het
onderzoek worden beschreven. De interviews zullen letterlijk uitgetypt
worden. Daarna zullen de resultaten in een labelschema gezet. Dit schema zal
verwerkt worden binnen het onderzoek.
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Conclusie

Wanneer alle data verzamelt, geprepareerd en geanalyseerd is, zullen er conclusies worden
getrokken. Deze conclusies zullen verwerkt worden in één hoofdstuk. Uit deze conclusies komt een
product naar voren. Voorbeelden van een dergelijk product zijn een werkmap voor de groepsleiders
of een spel voor het gehele team. Dit product geeft de groepsleiders handvatten voor de afstemming
met ouders.

2.11

Discussie en aanbevelingen

1. Discussie:
Het laatste hoofdstuk in het onderzoek is de discussie. Hierin wordt beschreven wat er onderzocht is
en wat er niet onderzocht is. Er wordt ter discussie gesteld of de manier van onderzoeken goed was;
zowel de voor- als de nadelen worden besproken.
2. Aanbevelingen:
Daarnaast wordt onze visie op de uitkomsten beschreven en geven wij aanbevelingen voor een
eventueel vervolgonderzoek.

2.12

Presentatie en rapportage

Wanneer het onderzoek ten einde loopt wordt er een presentatie gegeven. In deze presentatie
zullen wij, naast de verkregen informatie, het product omschrijven dat door middel van het
onderzoek ontwikkeld is. Deze presentatie zal gegeven worden onze opdrachtgever, onze
afstudeerbegeleider vanuit school en eventuele andere aanwezigen.
Naast de presentatie zal er ook een onderzoeksverslag komen. In dit papieren verslag zal beschreven
worden wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen en de verantwoording van onze keuzes, wat
ons heeft geholpen gedurende het uitvoeren dit onderzoek en hoe dit heeft geleid tot ons
eindproduct.
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Schema:
Domein:

Indicatoren/
factoren volgens
je bronnen

Vragen

Wijze van onderzoek
van de vragen

De afstemming tussen
ouders en groepsleiders
in residentiele
instellingen voor de
gehandicaptenzorg kan
verbeterd worden zodat
jongeren binnen Siza zich
optimaal kunnen
ontwikkelen.

Residentiële
instelling voor
gehandicapten
zorg

- Wat is het beleid van de
instelling t.o.v. het contact
tussen jongere en hun ouders?
- Wat is het beleid van de
instelling t.o.v. de afstemming
tussen ouders en
groepsleiders?
- Welke methodiek wordt
omtrent het contact met
ouders gebruikt?
- Wat vraagt de overheid van
groepsleiders met betrekking
tot de samenwerking met
ouders?
- Wat zijn de taken van de
groepsleider ten opzichte van
de relatie met ouders?
- Wat is de beleving van
groepsleiders met betrekking
tot de afstemming met ouders?

- Interviews met
manager, teamleiders en
groepsleiders.

Groepsleiders

Ouders

Jongeren van 1218 jaar die in een
instelling
verblijven

- Wat is de positie van ouders in
relatie tot groepsleider
wanneer hun kind deels thuis
en deels op de groep woont?
- Op welke manier beïnvloeden
ouders de positie van de
jongere ten opzichte van de
groepsleiders positief of
negatief?
- Wat is de wens van ouders als
het gaat om de afstemming met
groepsleiders?
- Wat is de wens van jongeren
als het gaat om de afstemming
tussen zijn/haar ouders en
groepsleiders?
- Wat zijn de hulpvragen van de
jongeren binnen Siza met
betrekking tot de afstemming
tussen ouders en
groepsleiders?
- Welk gedrag laten jongeren
zien wanneer de overgang
tussen thuis en de groep moet
worden gemaakt?
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- Literatuur onderzoek.

- Enquête groepsleiders.
- Interviews met
manager, teamleiders en
groepsleiders.
- Literatuur onderzoek.
- Interviews met ouders.
- Literatuur onderzoek.

- Interviews met
manager, teamleiders,
groepsleiders en ouders.

- Literatuur onderzoek.
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Deelvraag 1

Hoe ziet de afstemming tussen groepsleiders en ouders binnen Siza er op dit
moment uit en hoe beïnvloed dit de ontwikkeling van de jongere?
Siza en afstemming. Hoe brengen we de organisatie samen met het begrip? De vijftien afgenomen
interviews gaven ons de indruk van een brainstorm bij het woord ‘afstemming’. Woorden als:
contact, communiceren, praten, overeenstemmen, mailen, bellen, op één lijn komen... Deze
associaties komen allemaal regelmatig voorbij, wanneer we groepsleiders, ouders, teamleiders en de
sectormanager vragen naar hoe de afstemming er tussen ouders en groepsleiders uit ziet.
Een pasklaar antwoord op bovenstaande vraag, gaat voorbij aan de rode draad die niet uit het oog
mag worden verloren: de ontwikkeling van de jongere. Om tot een weloverwogen antwoord op deze
vraag te komen, betrekken we ruimschoots de verschillende betrokkenen en hun belangen bij ons
onderzoek.
Alvorens we ingaan op hoe afstemming de ontwikkeling van de jongere beïnvloed, zetten we de
volgende zaken uiteen: de doelgroep jongeren binnen Siza, de ontwikkeling van jongeren in de
leeftijd van twaalf tot achttien jaar, de ontwikkeling van jongeren met een handicap voorkomend
binnen de jongerengroepen van Siza en de literatuur over afstemming tussen ouders en
groepsleiders in hulpverleningssituaties.

3.1

Jongeren binnen Siza

Siza is een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige handicap, Niet Aangeboren Hersenletsel of een aan autisme verwante stoornis. De
cliënten binnen Siza zijn kinderen, jongeren en volwassenen (Website Siza, z.d.).
1. Sector Jeugd en Gezin
De groepen de Schaarsberg, het Baken, Dabdei, het Midden, het Hoge Erf, de Liemers en de
Schaddeweg (op het Dorp) vallen onder de sector Jeugd en Gezin binnen Siza. Deze groepen zijn
respectievelijk groepen voor jongeren vanaf 12 jaar (Hendrik Willem Landhuis; Dabdei, het Midden,
het Hoge Erf, de Schaarsberg en het Baken) en groepen voor jongeren vanaf 16 jaar (de Liemers en
de Schaddeweg). Op de groepen, met uitzondering van de Liemers en de Schaddeweg, kan tevens
gelogeerd worden. Omtrent logeren schrijft Siza het volgende: ‘Gezinnen met kinderen met een
handicap hebben het niet altijd even gemakkelijk. De speciale aandacht die het kind nodig heeft, kan
ten koste gaan van het gezinsleven. Om even tot rust te komen en ook voldoende aandacht aan de
andere gezinsleden te kunnen geven, is logeren in een huis van Siza een uitkomst. Uw gezin kan even
op adem komen en de kinderen hebben contact met leeftijdsgenootjes. Een ideale situatie voor
beiden’ (Website Siza, z.d.).
2. De jongeren
De jongeren die (deeltijd) wonen op de door ons onderzochte groepen, zijn jongeren van 12 tot 18
jaar. Er verblijven ook jongeren die ouder zijn dan 18; zo informeerden de geïnterviewde
groepsleiders ons over jongeren tot en met 23 jaar oud. Helaas hebben wij een afbakening wat
betreft leeftijd moeten maken. Het onderzoek zou anders te groot worden en we wilden graag een
zo nauwkeurig mogelijk onderzoek verrichten.
De jongeren binnen Siza hebben verschillende beperkingen. Zij kunnen een lichamelijke of
verstandelijke handicap hebben. Tevens kan het zijn dat de beperking van de jongere een
meervoudige handicap is. Naast genoemde beperkingen, kan er sprake zijn van een aan autisme
verwante stoornis, al dan niet in combinatie met een verstandelijk en/of lichamelijke handicap. Ten
slotte kan er sprake zijn van Niet Aangeboren Hersenletsel, oftewel NAH.
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Ontwikkeling jongeren van 12-18 jaar

In deze paragraaf gaan we dieper in op de leeftijdsfase waarin jongeren van twaalf tot achttien jaar
zich bevinden. ‘Deze leeftijdsfase is een periode van overgang, waarin zich veel ontwikkelingen
voordoen op verschillende terreinen’ (Slot e.a., 2006). Hoe beïnvloed de afstemming tussen ouders en
groepsleiders, deze periode van ontwikkelingen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is het van
belang te weten hoe die ontwikkelingen er nu precies uitzien. Zonder het precieze verloop van de
gebruikelijke ontwikkeling in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar te kennen, kunnen we niet de
vergelijking maken met hoe diezelfde ontwikkeling eruit ziet bij jongeren met een handicap en bij
eventuele beïnvloeding door afstemming tussen ouders en groepsleiders.
1. Adolescentie en puberteit
De leeftijdsfase van ongeveer twaalf jaar tot midden twintig wordt de adolescentie genoemd, ‘maar
de term adolescentie wordt meestal alleen voor het laatste deel van deze periode gebruikt; van
achttien tot vijfentwintig jaar. De periode van twaalf tot achttien jaar, wordt meestal de puberteit
genoemd. Adolescentie is dan een overkoepelend woord voor puberteit en jeugd. Gedurende deze
periode ontwikkelt het kind zich van een in uiterlijk en gedrag onvolwassene, naar een volwassene’
(Delfos, 2007).
Jongeren krijgen te maken met diverse uitdagingen en doen nieuwe ontdekkingen. In de adolescentie
voltrekt zich ook een biologisch rijpingsproces. Er vinden ontwikkelingen plaats wat betreft het
intelligent functioneren, het denken over morele kwesties, de relatie met ouders, maar ook op het
gebied van seksualiteit. De centrale ontwikkelingstaak in de adolescentie is in navolging van Erikson
(1968), te typeren als het ontwikkelen van een eigen identiteit (Slot e.a., 2006).
Het begrip adolescentie heeft in de ontwikkelingspsychologie het begrip puberteit vervangen. Echter,
het woord puberteit is in het dagelijks taalgebruik nog een gangbaar woord. Toch voldoet het woord
niet meer, omdat de betekenis slaat op de seksespecifieke lichaamsveranderingen. Het woord is
afgeleid van het Latijnse ‘pubertas’ dat ‘man worden’ betekent. Er was een meeromvattend begrip
nodig, omdat deze levensfase in de westerse cultuur meer met zich meebrengt en langer duurt dan
alleen de geslachtsrijping (Kohnstamm, 2009).
2. Groei en ontwikkeling in de (pre)puberteit
In de adolescentie zijn drie fasen te onderscheiden:
 De vroege adolescentie: 10 -13jaar; lichamelijke rijping, psychoseksuele ontwikkeling en
begin losmaking van ouders.
 De midden adolescentie: 14 -18 jaar; experimenteren met keuzemogelijkheden.
 De late adolescentie: 19 –22 jaar; verplichtingen aangaan met betrekking tot
maatschappelijke positie en persoonlijke relaties (Website Puber & Co.nl, z.d.).
‘Anders gezegd, staan er drie thema’s gedurende de puberteit centraal:
 het ontwikkelen van zelfstandigheid met het herdefiniëren van de ouder-kind relatie en de
vorming van de eigen identiteit;
 het op zich nemen van maatschappelijke taken en
 het vormgeven aan seksualiteit’ (Delfos, 2007).
Delfos spreekt over de prepuberteit, in plaats van de vroege adolescentie, die aan de puberteit
vooraf gaat. De leeftijd waarop deze periode begint, ligt aan het inzetten van de hormonale
veranderingen. Bij meisjes begint dit proces meestal vroeger (10-11 jaar), dan bij jongens (12-13
jaar). De prepuberteit is de lichamelijke aankondiging van de biologische volwassenheid (Delfos,
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2007). Deze lichamelijke processen leiden tot vruchtbaarheid en zijn dus gericht op de
voortplantingsfunctie (Kohnstamm, 2009).
De puberteit daarentegen is de periode van psychisch volwassenwording en de vorming van de
psychologische identiteit (Delfos, 2007).
‘De lichamelijke rijping wordt in gang gezet door de hypothalamus, die instructies geeft aan de
hypofyse om zogenaamde gonadotrope hormonen af te scheiden. Dat zijn hormonen die specifiek van
invloed zijn op de geslachtsklieren: bij meisjes zijn dat de eierstokken, bij jongens de zaadballen. Die
worden erdoor aangezet tot groei en ontwikkeling in de richting van hun definitieve
voortplantingsfunctie. Bovendien worden ze aangezet tot het gaan afscheiden van hun eigen
seksespecifieke hormonen: de eierstokken maken oestrogenen aan en de zaadballen androgenen. Het
belangrijkste androgene hormoon is testosteron’ (Kohnstamm, 2009).
Specifieker kenmerkt de puberteit en de adolescentie zich dus door groei (lichamelijke
veranderingen) en door ontwikkeling (toename van psychische mogelijkheden). Lengte en omvang
van de mens veranderen tijdens de adolescentie aanzienlijk. Deze groei doet zich vaak vrij explosief
voor door middel van een groeispurt (Delfos, 2007). Delfos beschrijft verder in haar boek ‘Ik heb ook
wat te vertellen’ dat door de plotselinge groei, het veranderde lichaam niet als ‘eigen’ voelt. Hierdoor
voelt de (pre)puber zich vaak slungelachtig en onhandig. De jongere heeft moeite zijn of haar lichaam
te accepteren. Door de veranderingen op lichamelijk en psychisch gebied, hebben pubers een grote
behoefte aan privacy. Plotseling mag je ze niet meer bloot zien of hun kamer krijgt bordjes met
‘verboden toegang’ (Delfos, 2007).
Pubers krijgen geleidelijk minder, maar wel betere verbindingen tussen de twee hersenhelften.
Gedurende dit ‘reorganisatieproces’ van een paar jaar, is het onrustig in het puberhoofd en heerst er
van tijd tot tijd zelfs chaos. Dat verklaart veel van de wisselvalligheid in het gedrag van pubers. De
ene keer kun je heel verstandig met hen praten, hebben ze een evenwichtig oordeel over iets of
kunnen ze hun emoties beheersen. Het andere moment willen ze naar geen redelijk argument
luisteren, denken ze zwart-wit en laten ze hun gevoelens de vrije loop in een voor anderen
onbegrijpelijke uitbarsting. De gonadotrope en geslachtshormonen, zoals eerder benoemd, zijn
werkzaam in de hersenen. Bepaalde hersengebieden zijn sturend voor het stemmings- en
gevoelsleven (Kohnstamm, 2009).
Voor de meeste jongeren is de puberteit vaak een boeiende, maar ook heftige periode. De jongere
gaat volledig op in de omgang met leeftijdgenoten, de ontdekking van de wereld en zichzelf. De
puber lijkt hierdoor weinig op zijn of haar ouders gericht te zijn. Voor ouders is de puberteit daarom
vaak een moeilijke fase (Delfos, 2007).

3.3

Ontwikkeling jongeren 12-18 jaar met een handicap

Nu de ontwikkeling van jongeren zonder handicap is verduidelijkt, mogen we niet voorbij gaan aan
de ontwikkeling van de jongere wanneer sprake is van een handicap of stoornis. Uit de bestudeerde
literatuur blijkt dat er verschillen bestaan in de ontwikkeling van jongeren met een beperking en de
ontwikkeling van jongeren zonder beperking. We willen u een impressie geven van de ontwikkeling
van twaalf tot achttienjarigen met een handicap, door stil te staan bij de verschillen en
overeenkomsten met de ontwikkeling van jongeren waarbij geen handicap aanwezig is.
Ook jongeren met een lichamelijke, verstandelijk en/of meervoudige handicap, NAH of een stoornis
binnen het autistisch spectrum, de jongeren die binnen Siza wonen, zitten in de periode van de
puberteit en de adolescentie. Naast hun handicap krijgen zij met dezelfde ontwikkelingen te maken
als een jongere zonder handicap.
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1. Puberteit en handicap
Eric Jenster van de organisatie MEE, een organisatie voor mensen met een beperking, beschrijft het
volgende over puberteit en handicap: ‘Kinderen met een handicap komen soms eerder in de
puberteit. De onzekerheden die een puber heeft, kunnen heftiger voorkomen bij jongeren met een
(lichamelijke en/of verstandelijke) handicap. Ze worden zich meer bewust van hun handicap in deze
periode. Dit kan een extra negatief effect hebben op hun zelfbeeld. Zij krijgen meer een gevoel van:
“ik ben anders”, bijvoorbeeld over seksuele aantrekkelijkheid. Dit kan leiden tot afzondering en
eenzaamheid en kan het denken en handelen gaan overheersen. Het lichaam van de jongere
ontwikkelt zich, maar de verstandelijke (er is minder inzicht en overzicht) en persoonlijke ontwikkeling
(rigiditeit; starheid in denken) blijft hierbij achter. Pubers worden zich hier meer en meer van bewust,
wat gevolgen kan hebben op hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor pubers met een handicap is
het moeilijker een eigen persoon te worden, los van de volwassene. Het proces van losmaking van de
ouders duurt langer en de pubers hebben meer hulp en ondersteuning nodig om zelfstandig en
volwassen te worden’ (Jenster, 2005).
Leeftijdgenoten worden, ook voor jongeren met een handicap, belangrijk in het vormen en
opbouwen van de eigen identiteit. Voor pubers met een handicap is het vaak moeilijker contacten
met leeftijdgenoten te krijgen en te onderhouden, omdat:
 ze zich moeilijker kunnen verplaatsen in een ander;
 ze het moeilijk vinden om rekening te houden met anderen;
 het sociale inzicht minder sterk is ontwikkeld;
 ze vaak minder verbale mogelijkheden hebben. Hierdoor kunnen ze minder goed duidelijk
maken wat ze bedoelen en begrijpen ze minder goed wat de ander bedoelt;
 ze zich makkelijker laten beïnvloeden door anderen (Jenster, 2005).
De jongere met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap is minder in staat te komen tot
abstract denken. Hij of zij blijkt het geleerde moeilijker of niet toe te kunnen passen in gelijksoortige
situaties. De puber met een beperking beleeft situaties los van elkaar, waardoor de wereld als
chaotisch wordt ervaren.
Tevens is de jongere minder in staat verder te komen in de morele ontwikkeling. Hij of zij heeft
moeite de consequenties van het eigen handelen richting de toekomst te overzien.
Wisselvalligheid van gedrag en emoties komen in de vorm van stemmingswisselingen in forse mate
voor bij jongeren met een handicap. De jongere blijft steken in zwart-wit denken en
zelfoverschatting. Aan de andere kant komen sterke gevoelens van onzekerheid en schaamte naar
boven, met name over uiterlijk. Ook is er sprake van gevoelens als faalangst en onmacht,
depressiviteit en eenzaamheid. Pubers met een handicap hebben vaker last van een lage
zelfwaardering. Dit kan leiden tot negativisme, braniegedrag3 of timide/onzeker gedrag.
De gehandicapte jongeren weten vaak minder over seksualiteit dan leeftijdgenoten, omdat er met
hen minder over wordt gesproken en zij er zelf ook minder vragen over stellen. Wanneer de jongere
vroeger, of juist later, gaat puberen dan de meeste anderen, kan dit effect hebben op het psychosociaal functioneren van de jongere. Hij of zij krijgt een lagere zelfwaardering, naast de al bestaande
onzekerheid.
De lichamelijke ontwikkelingen bij pubers met een handicap hebben gevolgen voor hun
gedachtenwereld. Gedachten over seks gaan een belangrijke plaats in hun leven innemen, maar de
gehandicapte pubers weten niet hoe zij hiermee om moeten gaan.

3

Branie: een waaghals, een bluffer, durfal, lef, praatjesmaker. (Encyclo, Online Encyclopedie, z.d.).
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De hiervoor uiteen gezette psychische problemen, zoals die kunnen voorkomen bij pubers, lijken
meer en intenser voor te komen bij pubers met een verstandelijke beperking. Pubers met een
verstandelijke beperking, hebben lagere cognitieve, sociale en emotionele vermogens. Hierdoor is
ook het vermogen tot morele- en gewetensontwikkeling lager. Dit maakt verstandelijk beperkte
pubers gevoeliger voor de betreffende psychische problemen (Jenster, 2005).
2. Ontwikkeling jongeren met een (licht) verstandelijke beperking
Veel van de jongeren binnen Siza hebben een lichte tot diepe verstandelijke beperking, al dan niet
gepaard gaande met (een) andere stoornis(sen) of beperking(en).
Mensen met een verstandelijke beperking hebben een aangeboren of later optredende beperking in
het intellectueel functioneren, die gepaard gaat met beperkingen op verschillende
ontwikkelingsgebieden. In de DSM-IV is het niveau van intellectueel functioneren onderverdeeld in
zwakbegaafd, lichte verstandelijke beperking, matige verstandelijke beperking, ernstige
verstandelijke beperking en diepe verstandelijke beperking (Minderaa, 2000).
Naast een achterstand in de verstandelijke ontwikkeling, is er vaak ‘tegelijk een vertraagde
motorische en emotionele ontwikkeling en zijn er lichamelijke afwijkingen. Wanneer zich naast de
verstandelijke handicap ook bijvoorbeeld doofheid of blindheid voordoen, spreken we van
‘meervoudig gehandicapten’. Hoewel zeker bij zwaar verstandelijk gehandicapten moeilijk te
diagnosticeren, komen dikwijls ook psychiatrische aandoeningen als autisme, angst- en
stemmingsstoornissen en stoornissen in de impulscontrole voor. Een aantal patiënten vertoont
gedragsstoornissen als agressiviteit, zelfverwonding, tics en seksueel ontremd gedrag’ (Vandereycken
e.a., 2004).
In de literatuur komt naar voren dat er geen aantoonbaar verschil is tussen de
seksualiteitsontwikkeling van iemand met een verstandelijke beperking en van iemand zonder
verstandelijke beperking. Iemand met een verstandelijke beperking is namelijk wel lichamelijk
volwassen, maar verstandelijk niet (Website Mens en Samenleving, 2010).
Bij de meeste jongens met een verstandelijke beperking verloopt de fysieke ontwikkeling tijdens de
puberteit min of meer normaal. Ook worden deze jongens als mannen normaal vruchtbaar. Bij
meisjes daarentegen, laat de fysieke ontwikkeling grote onderlinge verschillen zien met betrekking
tot het begin van de puberteit, de vruchtbaarheid en de menopauze (Brysbaert, 2006).
Iemand met een verstandelijke beperking heeft een beperking van de cognitieve vermogens. Dit is
van invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling. In een volwassen lichaam, kan iemand met een
emotionele leeftijd van twee tot drie jaar zitten en daarbij een verstandelijke leeftijd van
bijvoorbeeld negen jaar. ‘Met name in de puberteit kan het voorkomen dat seksualiteit bij mensen
met een verstandelijke beperking tot bijzondere problemen zal leiden. Dit vanwege de discrepantie
tussen de fysieke groei en de psychosociale vermogens om daarmee om te gaan. Daarnaast worden
deze problemen in veel gevallen versterkt, doordat er bij en verstandelijke beperking vaak grote
hiaten zijn in de kennis over verschillende aspecten en seksualiteit’ (Gijs, 2004).
De puberteitsontwikkeling geeft vaak veel onrust. Verstandelijk gehandicapten begrijpen die
lichamelijke veranderingen nauwelijks en worden er letterlijk opgewonden van. Het reguleren van
gevoelens is moeilijk en geeft vaak extra spanning. Lichamelijke last wordt als algemene bron van
onrust ervaren. De jongere is dan extra kwetsbaar (Website Autisme Info Centrum, z.d.).
We zijn ons ervan bewust dat we een erg negatief beeld schetsen van de verstandelijk gehandicapte
jongere in de puberteit. Zij ervaren onrust, de ontwikkeling verloopt moeizaam en de verstandelijk
beperkte is extra kwetsbaar. Maar wat maakt hen nu zo kwetsbaar?
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KennisRing Gezondheidshulp beschrijft het volgende over puberteit en verstandelijke beperking op
haar website:
In de puberteit maakt de jongere zich los van zijn of haar ouders om zelfstandig te worden. Jongeren
met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder dan andere jongeren:
- ze kunnen de gevolgen van hun daden niet zo goed overzien;
- ze zijn makkelijk te beïnvloeden en
- ze zijn vaak impulsief (Website KennisRing Gezondheidshulp).
3. Ontwikkeling jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking
De jongeren, woonachtig binnen Siza, kunnen ook een lichamelijke of meervoudige handicap
hebben. ‘Jongeren met een meervoudige beperking hebben een verstandelijke èn een lichamelijke
beperking; meestal meteen al bij de geboorte’ (Website Het Kennisweb, Landelijk Kenniscentrum,
2010). ‘MCG, oftewel een meervoudige complexe handicap, betekent dat jongeren zowel een ernstige
verstandelijke handicap, als ernstige motorische beperkingen hebben’ (Website BOSK, z.d.).
‘Bij jongeren met een (ernstige) meervoudige handicap liggen verschillende oorzaken aan de basis
van een meervoudig complexe handicap: chromosomale afwijkingen, stofwisselingsziekten,
aangeboren hersenletsel, geboortetrauma, bijvoorbeeld ernstig zuurstofgebrek, ernstige infecties
tijdens de zwangerschap of erna, bijvoorbeeld hersenvliesontsteking, een zwaar trauma, bijvoorbeeld
een ernstig ongeluk, kunnen leiden tot een ernstige meervoudige handicap’ (Website Reade, z.d.).
‘De motorische beperkingen zijn zeer ernstig, variërend van spasticiteit aan alle ledematen tot een
gehele of gedeeltelijke spierzwakte’ (Website Reade, z.d.). ‘Vaak is er ook sprake van gezichts- of
gehoorstoornissen en epilepsie. Eet- en voedingsstoornissen komen veelvuldig voor bij deze mensen.
Ook hebben zij vaak luchtweginfecties. De wisselwerking tussen twee of meer stoornissen, versterkt
de complexiteit van de handicaps. Door de verschillende handicaps verminderen de mogelijkheden tot
compensatie. Men spreekt daarom van een meervoudige handicap’ (Website BOSK, z.d.).
Wanneer er extra stoornissen zijn, verloopt de ontwikkeling moeizamer. De aard en de mate van de
motorische handicap zijn bepalend voor de ontwikkeling. Kleine verschillen in motorische
mogelijkheden, zoals het wel of niet iets kunnen vastpakken, hebben grote gevolgen. Het vaststellen
van een ziektebeeld kan richting geven aan wat te verwachten valt met betrekking tot de
ontwikkeling. Hoe eerder en duidelijker de diagnose, des te sneller kan met gerichte behandeling of
begeleiding gestart worden (Website Reade, z.d.).
Het verschil tussen jongeren met een meervoudig complexe handicap en niet gehandicapte jongeren
wordt steeds groter, naarmate de jongere ouder word. Bij de MCG-jongere treden wel fysiologische
veranderingen op maar de disharmonie tussen lengte/gewicht, seksuele ontwikkeling en
vaardigheden, wordt alleen maar groter. Motorische en cognitieve vaardigheden groeien nauwelijks.
De jongere met een ernstige meervoudige handicap is niet in staat tot zelfverzorging en blijft
afhankelijk van anderen (Website BOSK, z.d.).
Een lichamelijk of motorisch gehandicapte jongere, is iemand die door een probleem aan zijn
ledematen gehinderd wordt in zijn handelingen en/of bewegingen (Wikipedia, z.d.).
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen een lichaamsdeel niet goed gebruiken; bijvoorbeeld
een arm of been, hand of voet. Dit kan komen door een ziekte of een ongeluk. Soms wordt een kind
ermee geboren (Website MEE Friesland, z.d.).
MEE Twente beschrijft wat de puberteit inhoud voor iemand met een lichamelijke beperking:
‘Iedere puber krijgt te maken met lichamelijke en emotionele veranderingen. Bij jongeren met een
chronische ziekte of lichamelijke beperking krijgen die veranderingen een extra lading:
- Ze willen zich losmaken van hun ouders, maar hun beperking zit hen daarbij in de weg.
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- Ze gaan nadenken over zichzelf en hun toekomst en worden zich daardoor extra bewust van hun
beperking.
- Ouders zijn misschien overbezorgd, vanwege de ziekte of beperking van de jongere.
- Het lichaam van de lichamelijk beperkte jongeren is aan het veranderen en het doet ook nog eens
niet altijd wat zij willen.
- Ze worden gevoeliger voor wat anderen van ze vinden en raken er daardoor extra van doordrongen
dat ze anders zijn.
- Ze hebben behoefte aan een eigen vriendenkring en aan intieme relaties, iets wat voor hen praktisch
en emotioneel soms lastiger te bereiken is, dan voor iemand zonder lichamelijke beperking’ (MEE
Twente, z.d.).
4. Ontwikkeling jongeren met een aan autisme verwante stoornis
Ook een aan autisme verwante stoornis komt voor bij de jongeren binnen Siza. De puberteit bij
jongeren met autisme kent enkele aandachtspunten.
‘Autisme is een ontwikkelingsstoornis met vooral een onvermogen adequaat te reageren op andere
mensen en situaties. Het is een stoornis in de interactie en communicatie met anderen, met
stereotiepe bewegingen en vertraagde taalontwikkeling’ (Vandereycken e.a., 2004).
Vermeulen spreekt bij autisme van ‘een ontwikkelingsstoornis waarbij er moeilijkheden optreden op
drie gebieden: omgang met anderen (sociaalniveau), communicatie en verbeelding’ (Vermeulen e.a.,
2005). Autistische stoornissen vallen onder de psychiatrische stoornissen en worden geclassificeerd
volgens de criteria van de DSM-IV-TR, een systeem dat wereldwijd gebruikt wordt. Binnen deze
criteria worden vijf subgroepen van autisme onderscheiden: (klassiek) autisme, de stoornis van
Asperger, PDD-nos, RETT syndroom en desintegratiestoornis van de kinderleeftijd (Website NVA,
z.d.).
Autisme komt in twee derde van de gevallen voor in combinatie met een verstandelijke handicap
(Vandereycken e.a., 2004).
Voor jongeren met een aan autisme verwante stoornis geldt: ‘een kind met autisme komt rond het
twaalfde levensjaar net als kinderen zonder autisme in de puberteit terecht. Dit is voor veel kinderen
een complexe en heftige periode’ (Melod, 2009-2012).
Ook Autismhelp.info geeft een soortgelijke verklaring van de tienerjaren bij autisten: ‘People with
ASD develop physically and sexually the same way as other people.’ Maar dezelfde Australische site
geeft ook weer dat omgaan met verandering uiterst moeilijk is voor jongeren met autisme. De
veranderingen van de puberteit kunnen zeer beangstigend zijn als de jongere niet begrijpt wat er
met zijn of haar lichaam gebeurd (Website Autim help.info, z.d.).
De Amerikaanse site National Autism Resources (Californië) beschrijft onder het kopje ‘Helping Teens
with Autism and Aspergers’ het volgende: ‘Puberty and adolescence can be a difficult time for teens
with Autism or Aspergers syndrome.’ Een verdere vertaling van de hierna volgende beschrijving op de
site, leert ons dat tijdens de adolescentie maatschappelijke eisen steeds complexer worden en
subtiele sociale signalen belangrijk zijn. Tieners met autisme zijn meestal sociaal naïef en zij begrijpen
die subtiele sociale signalen niet. Mogelijk ervaren zij afwijzing vaker dan hun ‘normale’
leeftijdgenoten. Ze kunnen kwetsbaar zijn voor manipulatie en groepsdruk. De meeste jongeren met
autisme of Asperger beginnen te realiseren dat ze niet helemaal zijn zoals anderen. Het is niet
ongewoon dat frustraties en angst opduiken. Van belang voor de autistische tiener is sociale
ondersteuning. Het is aangetoond dat groepen waar jongeren met autisme interpersoonlijke en
sociale vaardigheden kunnen oefenen, erg kunnen helpen (Website National Autism Resources, z.d.).
5. Ontwikkeling jongeren met NAH
De jongeren die deels thuis en deels op een groep binnen Siza wonen, kunnen ook Niet-Aangeboren
Herstenletsel hebben (NAH). NAH kan twee verschillende oorzaken hebben: een traumatische
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oorzaak en een niet-traumatische oorzaak. Bij een traumatische oorzaak is er sprake van een ongeluk
van buitenaf, zoals een verkeersongeluk, vallen of geweld. Bij een niet-traumatische oorzaak is er
sprake van een herseninfarct, kanker, zuurstof tekort, vergiftiging door rook of verschillende ziekten
(bijvoorbeeld Multiple-Sclerose, een aandoening aan het centraal zenuwstelsel) (Website NAH-info,
z.d.).
Hoewel de literatuur en het internet weinig weergeven over de ontwikkeling van jongeren met NAH
in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar, zijn er wel verschillende (algemene) gevolgen van NAH
aanwijsbaar. Gevolgen die eventueel kunnen ontstaan, zijn onder andere: moeilijk of niet kunnen
lopen, onduidelijk of verward praten, problemen met kracht en controle over ledematen, erg snel
vermoeid, hoofdpijn, overgevoelig voor licht en/of geluid, vertraagd denkvermogen, moeite met
planning en organisatie, stemmingswisselingen, depressief, impulsief, prikkelbaar, opstandig, kort
van woord, onzeker, angstig, overmatig enthousiast, overschatten van eigen prestatie enzovoort
(Website NAH-info, z.d.).
De gevolgen van NAH in combinatie met de kenmerken van het gebruikelijke verloop van de
puberteit, zoals stemmingswisselingen, de ontwikkeling naar zelfstandigheid en lichamelijke rijping,
zullen elkaar naar onze verwachting versterken. Dit zou moeilijkheden voor de jongere met NAH met
zich mee kunnen brengen.

3.4

De literatuur over de samenwerking met en de afstemming tussen ouders en
groepsleiders in hulpverleningssituaties

De afstemming met ouders in hulpverleningssituaties kan, na de gesprekken met verschillende
groepsleiders en ouders, volgens ons ook worden getypeerd als overeenstemming, communiceren,
op één lijn komen en samenwerken. De literatuur geeft verschillende weergaven van de afstemming
tussen ouders en hulpverleners, wanneer de opvoeding zowel thuis als in een instelling plaatsvind.
1. Opvoeden als taak van ouders
In ‘Opvoedingsondersteuning als bijzondere vorm van preventie’ wordt beschreven dat men ‘het er
over eens is dat bij alle activiteiten waar kinderen aan deelnemen, of het nu onderwijs, de sportclub
of hulpverlening is, de inbreng en het ‘samenwerken’ met ouders van die kinderen belangrijk is. Het
opvoeden van de kinderen is immers in eerste instantie de taak van de ouders. Naarmate een kind
groter wordt, of wanneer ouders te veel vragen en problemen hebben, wordt er een groter aandeel
van die opvoeding ‘geleverd’ door de maatschappij. Met de maatschappij wordt hier of het onderwijs,
of de sportclub of juist de hulpverlening bedoeld. Samenwerking tussen ouders en de andere
‘medeopvoeders’ is dan van groot belang’ (Burggraaff-Huiskes, 2008). Hoewel de jongeren waar naar
wij onderzoek hebben gedaan, deels thuis en deels op een groep wonen, blijft het in eerste instantie
de taak van ouders om hun kind op te voeden. Zij hebben dus het grootste aandeel in de opvoeding,
waardoor groepsleiders genoodzaakt zijn altijd te overleggen met ouders.
In het boek uit 2008 beschrijft Burggraaff dat men het er over eens is, dat de samenwerking tussen
ouders en groepsleiders van belang is. Volgens Baartman is dit wel eens anders geweest:
‘Er is een tijd geweest waarin ouders en professionals elkaar als rivalen zagen als het ging om
kinderen die bij hun ouders niet in goede handen leken. Deze tijd is voorbij, beschrijft Professor Dr.
Baartman. Althans, in de ogen van professionals. Zij staan niet meer tegenover tekortschietende
ouders, maar zij aan zij met hen als het gaat om de zorg voor welzijn en veiligheid van kinderen. Zij en
ouders zijn partners in de zorg voor kinderen. Zij leggen de verantwoordelijkheid voor hulp en
ondersteuning daar waar hij hoort: bij de ouders. Zij en ouders zijn als deskundigen elkaars gelijken,
ook al verschilt de aard van hun deskundigheid’ (Baartman, 2002).

36

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

2. Wat willen ouders?
De professionals zien de samenwerking met ouders als het zijn van partners in de zorg voor jongeren.
Hoe zien ouders dit: zijn zij ook zo positief over het zij aan zij staan met de medeopvoeders van hun
kind? Wat willen zij?
‘Veel ouders willen overleggen en samenwerking, maar de posities moeten wel duidelijk blijven: zij
zijn de ouders en zij willen het voor het zeggen hebben’ (Beek, 2004).
Ouders willen het voor het zeggen hebben. Maar ‘opvoedingsondersteuners (waaronder
groepsleiders) en ouders moeten het eerst eens zijn over na te streven doelen, wil het effect haalbaar
zijn. Er moet altijd worden uitgegaan van wat ouders en kinderen zelf aangeven als hun behoefte. Of
dat nu een folder is, een kop koffie, of met rust gelaten worden - in bijna alle gevallen moet daar naar
geluisterd worden. In bijna alle gevallen, want er kunnen zich situaties voordoen, waarin - misschien
tegen de wil van ouders in - gehandeld moet worden ter bescherming van het kind. Dit is het geval bij
kindermishandeling of verslaving van ouders’ (Burggraaff-Huiskes, 2008). Naast dat ouders in veel
opzichten zelf willen bepalen (Beek, 2004), ‘is vertrouwen belangrijk. Om met ouders te kunnen
werken is het namelijk van essentieel belang dat er wederzijds vertrouwen ontstaat tussen ouders en
hulpverleners. Hier zal zowel door de hulpverleners, als door de ouders in moeten worden
geïnvesteerd’ (Mortel e.a. 2011).
3. Vraaggericht, de cliënt centraal en betrokkenheid van ouders
Egberts illustreert in ‘Wie maakt de
dienst uit’, de onderlinge verhoudingen
tussen de drie betrokkenen in een
hulpverleningssituatie, met een
driehoek: de cliënt (de jongere) is in de
top van de driehoek geplaatst en de
ouders en professionals samen vormen
de basis die de driehoek draagt
(Baartman e.a., 2004). ‘Deze driehoek is
gelijkzijdig en heeft een top en een basis.
Met gelijkzijdigheid wordt uitgedrukt dat
elke hoek een gelijkwaardige inbreng
heeft. De toppositie is voor de cliënt
gereserveerd. Daarmee wordt
aangegeven dat het uiteindelijk om de
cliënt draait. De driehoek is als puzzel
weergegeven. De drie stukjes moeten
passen, één geheel vormen. Dat vraagt
puzzelen, ofwel samenwerken in de
driehoek’ (Egberts, 2007).
Naast het uitgangspunt dat de cliënt de regie moet hebben over zijn of haar eigen leven, duiken bij
het vervullen van de behoefte van de cliënt aan hulp, steeds weer de begrippen ‘vraaggericht’ en
‘vraaggestuurd’ werken op. Vraaggericht werken is een must geworden. Iedereen wil het, zegt het te
doen en wie het niet wil of doet zal er niet snel voor uitkomen (Beek, 2004).
‘In de hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking, zijn ouders vaak op de voorgrond
aanwezig.’ Echter, vroeger hebben professionals vrijwel altijd de dienst uitgemaakt. Met name
ouders speelden nauwelijks een rol (Baartman e.a., 2004). ‘Ouders hadden tenslotte (zo was de
gedachte) hun kind overgedragen aan de zorginstelling en werden geacht zich dan ook niet meer te
bemoeien met de zorg voor hun kind’ (Sohier e.a., 2008-2010).
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Dat veranderde vanaf de jaren tachtig. Met de opkomst van zogenaamde ouderinitiatieven die
gefinancierd worden met behulp van een Persoons Gebonden Budget (PGB) is er een nieuwe
onevenwichtigheid in de driehoek ontstaan. Dit keer ligt de macht voornamelijk bij de ouders en is de
speelruimte voor professionals vaak zeer beperkt (Baartman e.a., 2004).
Het lectoraat ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ van de HAN gaat hier verder op
in: ‘Emancipatie van de ouderverenigingen heeft ertoe bijgedragen dat beroepskrachten de
betrokkenheid en de rol van de ouders bij de zorgverlening steeds meer erkenden. Maar ook het
ontstaan van het burgerschapsparadigma4 heeft direct en indirect bijgedragen aan de erkenning van
deze betrokkenheid. Niet alleen de emancipatie van de persoon met een verstandelijke beperking zelf
is steeds meer centraal komen te staan, ook is meer ruimte gekomen voor de vertegenwoordigende
rol van de ouders. Het gevolg hiervan is dat in dialoog met zowel de persoon met de verstandelijke
beperking, als de ouders wordt vastgesteld welke zorgvraag er is en op welke manier deze
beantwoord kan worden’ (Sohier e.a., 2008-2010).
De rol en betrokkenheid van ouders wordt tegenwoordig meer erkend. Tevens is er een
overheersend uitgangspunt binnen het merendeel van de zorginstellingen in Nederland. Het
uitgangspunt van bijna iedere zorgverleningsorganisatie op dit moment, is namelijk dat de cliënt
zoveel mogelijk de regie over het eigen leven moet kunnen voeren. ‘Ook de nieuwe wet op de
jeugdzorg sluit hierbij aan; zij plaatst het kind in het centrum van de hulpverlening’ (Baartman
e.a.2004). Een kanttekening bij de door de jongere te behouden regie en de afstemming daarover
tussen ouders en groepsleiders, is dat ‘ouders en kinderen verschillende personen zijn en zij kunnen
dus ook verschillende belangen hebben’ (Baartman e.a. 2004).
4. Samenwerking en afstemming in de praktijk
Ondanks het centraal stellen van de cliënt, het vraaggericht werken, de betrokkenheid van ouders en
erkenning daarvan, beschrijft Bruininks in zijn boek ‘Orthopedagogisch groepswerk’ dat er in de
praktijk een diversiteit van samenwerkingsvormen tussen ouders en groepsleiders kunnen worden
aangetroffen. ‘Een visie op de samenwerking met ouders, geconcretiseerd in een aanpak, ligt hier aan
ten grondslag. Dat kan in de vorm van ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding of maatschappelijk werk.
Echter ook in de vorm van oudercursussen, oudertrainingen of oudergespreksgroepen. Daarbij zijn er
ook nog de telefonische contacten, haal- en brengcontacten en inloopcontacten. Tevens kan er bij
samenwerking worden gedacht aan het ondersteunen van ouders door middel van logeerhuizen of
gast- en weekendgezinnen’ (Bruininks, 2006).
Naast de diversiteit in samenwerkingsvormen, zijn er verschillende disciplines die contacten
onderhouden met de ouders en die met hen moeten afstemmen en samenwerken. Van oudsher
onderhoudt het maatschappelijk werk therapeutische en begeleidende contacten met het gezin en
onderhouden groepsleiders contacten met de ouders over praktische zaken, zoals het vrije weekend
en de kleding. Tegenwoordig wordt steeds meer geprobeerd de contacten tussen groepsleiders en
het gezin ook te betrekken op de planning en de voortgang van de begeleiding. De laatste jaren is er
steeds meer aandacht voor de manier waarop gezinnen zichzelf organiseren. Vrijwel in elke instelling
probeert men het gezin op een actieve manier bij de behandeling te betrekken. Ouders wordt
gevraagd meer in de uitvoering van de begeleiding te participeren (Slot e.a., 2007). Waar voorheen
de teamleider de contacten met ouders onderhield, wordt binnen Siza meer verantwoordelijkheid
voor het contact met ouders bij de begeleiders gelegd. Dit komt doordat Siza een transformerende
organisatie is; dit proces van de organisatie hebben we in de inleiding al kort toegelicht. Daarnaast
verandert de samenwerking met ouders, als gevolg van het anders invullen van bepaalde functies.
4

Burgerschapsparadigma: ‘hier wordt onder verstaan dat mensen met verstandelijke beperkingen,
gelijkwaardig zijn aan mensen zonder verstandelijke beperkingen en dezelfde rechten en plichten behoren te
hebben als ieder andere burger in deze samenleving’ (Frederiks, 2004).
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Taken die voorheen bij bijvoorbeeld de maatschappelijk werker lagen, moeten nu worden uitgevoerd
door de groepsleider. De groepsleider heeft op deze manier een intensiever contact met ouders.
Het boek ‘Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg’ beschrijft de samenwerking tussen de
groep en het gezin in de praktijk als volgt: ‘In tehuizen waar intensieve hulp geboden wordt en waar
men kan terugvallen op verschillen therapeutische specialismen, kan de samenwerking uitgebreid en
versterkt worden door oudertrainingen en gezins(systeem)therapieën. In sommige tehuizen spelen
ouders een concrete rol op de leefgroep. Soms is het mogelijk zeer intensief met het gezin of de
ouders samen te werken. Het gebeurt echter ook dat er nauwelijks mogelijkheden tot samenwerking
lijken te zijn. Het contact tussen de jongere en de ouder(s) kan volledig stuk zijn als gevolg van
mishandeling of misbruik. Soms kampen ouders met een zware psychische stoornis of zitten ze in de
gevangenis’ (Slot e.a., 2007).
Een goede samenwerking tussen ouders en groepsleiders is wenselijk. In de praktijk verloopt deze
niet altijd even soepel: ‘Ouders hebben vaak de verwachting dat de begeleider in staat is om hen te
helpen en te ondersteunen in het proces van acceptatie en zorgverlening. Begeleiders willen de
gevraagde hulp graag bieden en beschikken over middelen om dit te doen’ (Sohier e.a., 2008-2010).
In de praktijk blijken frustratie, verwarring en ongenoegen een terugkerend thema bij beide partijen.
De samenwerking tussen ouders en groepsleiders in de zorg voor mensen met een beperking is
veelal gedwongen. Ouders en groepsleiders kiezen niet voor elkaar, maar moeten in het belang van
de jongere toch samenwerken. Verschillen in waarden, normen en culturele verschillen kunnen
gemakkelijk tot problemen leiden (Sohier e.a., 2008-2010).
‘Daarnaast kunnen ouders de samenwerking niet zomaar beëindigen wanneer deze niet optimaal
verloopt, dan wel uitbreiden wanneer deze wel naar wens is. Begeleiders komen en gaan en ouders
zijn niet bij machte om bepaalde begeleiders te behouden voor hun zoon of dochter. Ouders zijn hierin
afhankelijk van het beleid van de zorgorganisatie waaraan hun kind is toevertrouwd’ (Sohier e.a.,
2008-2010).
Ouders zijn dus in zekere mate afhankelijk van de plek waar hun zoon of dochter verblijft. Ook speelt
de relatie tussen ouders en begeleiders een rol. Ouders hebben zelden een gelijkwaardige relatie
met de groepsleiders die de zorg voor hun zoon of dochter overnemen. Dit leidt bij ouders vaak tot
gevoelens van onmacht. Ouders kunnen een gebrek aan expertise of macht ervaren om invloed uit te
oefenen op de beslissingen die genomen worden. Ook kunnen ouders een gebrek aan expertise of
macht ervaren om actief deel te nemen aan interventies of te onderhandelen over uitvoering van
deze interventies (Sohier e.a., 2008-2010).
Tenslotte kan het, naast deze ervaring van ouders, in de samenwerking met ouders voorkomen dat
groepsleiders ervaren dat een goede samenwerking met ouders maar niet van de grond komt. Bij
deze ouders, die geen aanknopingspunten lijken te bieden voor samenwerking, blijken zich soms
toch kansen voor te doen om tot een vorm van samenwerking te komen. Veel hangt af van de wijze
waarop de ouders door de instelling benaderd worden. Als de indruk gewekt wordt dat het tehuis in
principe in staat is alle opvoedings- en behandeltaken voor de jongere te realiseren en dat de ouders
daarbij slechts een bijrol hoeven te vervullen is de kans groot dat de ouders afhaken. Als men
daarentegen duidelijk te kennen geeft dat de ouders absoluut noodzakelijk zijn, lukt het vaak wel de
ouders erbij te betrekken (Slot, e.a., 2007).

3.5

Afstemming groepsleiders en ouders binnen Siza

Naar aanleiding van de door ons afgenomen interviews, kunnen wij een beeld schetsen van hoe de
afstemming er tussen ouders en groepsleiders binnen Siza uitziet. Deze analyse willen wij illustreren
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met concrete voorbeelden uit de enquête en interviews. (Alle afgenomen interviews zijn
uitgeschreven en met bijbehorend (kern)labelschema terug te lezen in ons aparte Interviewkatern.)
We hebben zowel ouders, als groepsleiders en teamleiders gevraagd naar hun beoordeling van het
verloop van het contact en de afstemming. Het gemiddelde cijfer van de ouders komt uit op een:
7,75. Het gemiddelde cijfer van de groepsleiders en teamleiders is een: 7,13. Beide betrokken
partijen rondom de jongere, zijn dus positief over hoe de afstemming met elkaar verloopt.
1. Hoe ziet de afstemming tussen ouders en groepsleiders binnen Siza eruit?
 De cliënt staat centraal
Bij de afstemming met groepsleiders staat “de cliënt centraal. Je probeert altijd zo veel mogelijk de
wensen van de cliënt te vervullen” (Interview teamleider 1).
 Vooral mailcontact
Tussen ouders en groepsleiders is er met name mailcontact; dit blijkt uit alle door ons afgenomen
interviews: “het gaat eigenlijk over het algemeen via de telefoon en via de mail” (Interview
groepsleider 1). “We hebben sowieso wel wekelijks mailcontact met de ouders van de vaste jongeren.
En ze kunnen altijd bij je terecht en ook andersom voel ik dat wel zo. Als er wat is dan weet je dat je
altijd bij die ouders terecht kunt. Je kunt alles overleggen” (Interview groepsleider 3).
Verder is er contact met ouders bij het ophalen of wegbrengen van een jongere: “je ziet ook wel eens
ouders omdat ze altijd hun kind ophalen en wegbrengen” (Interview groepsleider 1). ”Of dat je echt
afspreekt om samen te gaan zitten voor een afstemmingsgesprek. Sowieso is dat één keer per jaar.
Dan heb je het IOP-gesprek. Maar het komt wel voor dat je vaker een gesprek plant om tussendoor
even weer alles op een rijtje te zetten” (Interview groepsleider 2).
Ouders zeggen hier het volgende over: “met de contactpersoon wordt natuurlijk veel via de mail
gedaan” (Interview ouder 1). En: “Telefonisch, maar hoofdzakelijk via de mail. Als ik daar kom, dan is
er persoonlijk contact” (Interview ouder 2). Volgens één van de ouders is het contact positief,
wanneer groepsleiders: “even bij je komen, even komen kijken” (Interview ouder 1).
 Bellen en face-to-face is persoonlijker
De mening van één van de teamleiders over het vele mailcontact met ouders is: “sommige
begeleiders vinden het lastig om te bellen, zij mailen liever. Terwijl ik dan denk, bel gewoon even. Dat
is toch persoonlijker dan dat je via de mail contact hebt. Is het een ingewikkelder onderwerp, dan kun
je beter bellen, waardoor je interactief bent. Face-tot-face is natuurlijk nog mooier. Dan zie je ook
mimiek” (Interview teamleider 1). Ouders zeggen hier het volgende over: “Contact is er per e-mail en
als er wat is, bellen ze even” (Interview ouder 4). “Alles wat ik met hen te maken heb, loopt altijd
goed. Er is niets moeilijk gegaan. Mijn dochter had een vriendje. Daar was ik het niet mee eens. Toen
ben ik gaan bellen. Toen werd gelijk alles geregeld tussen groepsleiding. Dat ging allemaal heel
soepel” (Interview ouder 6).
 Investeren in ouders
De afstemming met ouders verloopt volgens alle geïnterviewden, zo blijkt uit de cijfers die worden
gegeven, dus goed. Toch zegt één van de teamleiders hierover: “op dit moment denk ik gewoon dat
het half-half is; dat we heel veel energie in ouders steken. Er is wel contact, maar wij moeten heel veel
investeren in die ouders, omdat het niveau van die ouders ook gewoon een stuk lager is. Er zijn ouders
met een verstandelijke beperking, dus dat maakt het ook moeilijk” (Interview teamleider 2).
 Afstemming en contact naar de wens van ouders
Afstemming verloopt naar de wens van ouders. Contact verschilt per ouder(s): “het ligt er een beetje
aan wat ouders zelf ook aangeven daarin prettig te vinden” (Interview groepsleider 2). Een andere
groepsleider haakt hierop in: “we hebben ouders die op maandag en op vrijdag opgebeld worden om
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te vragen hoe hun weekend was met hun kind en om te vertellen hoe onze week hier was met hun
kind, maar dat verschilt per jongere. Er zijn er enkele bij die dat nodig hebben, waarvan de ouders ook
graag willen weten van ‘goh waar loop je in het weekend tegen aan en kom ik dat ook tegen. Hoe
kunnen we daar dan samen één lijn in trekken voor de duidelijkheid voor de jongere?’ Er zijn
natuurlijk wel jongeren die gebaat zijn bij duidelijkheid” (Interview groepsleider 1).
 Verschil in groepsleiders
Ouders zeggen over de afstemming en het contact met ouders: “het ligt er gewoon heel erg aan wie
je spreekt. Met de ene praat je gewoon veel gemakkelijker dan met de andere. Dit is ook deels
leeftijdsgebonden. Eén van de leidsters is wat ouder en dat praat gewoon veel gemakkelijker: ik vind
het fijn dat ze zelf ook kinderen heeft, dat praat toch net iets anders” (Interview ouder 3). Een andere
ouder staat deze mening bij: “het hangt er erg van af wie er dienst heeft, zal ik maar zeggen. Het
hangt er van af wie er aanwezig is, hoe het contact loopt. Er gaan dagen voorbij dat je denkt ‘wat doe
ik hier’ en er gaan dagen voorbij dat je denkt ‘prima voor elkaar’. Maar het is wel heel wisselend”
(Interview ouder 4).
 Participatiemodel
De organisatie Siza wil ouders graag overal in betrekken. Zo vertelt de sectormanager Jeugd en
Gezin: “zoals we er naar kijken willen we ouders er heel erg bij betrekken en betrekken we ouders er
ook heel erg bij. We zijn heel erg van het participatiemodel: we doen het samen. Vooral vanuit de
participatiegedachte werken is denk ik het belangrijkste uitgangspunt voor hoe we werken binnen
Siza en hoe we werken binnen Jeugd en Gezin. Dat belang wordt eigenlijk al bij de oriëntatie
besproken” (Interview sectormanager).
 Ouders zijn ervaringsdeskundigen en eindverantwoordelijken
Van belang is verder dat de groepsleider de ouder blijft behandelen als ervaringsdeskundige en
eindverantwoordelijke. Sectormanager Jeugd en Gezin beschrijft: “en wat ik altijd probeer uit te
stralen en ook bespreek met de teamleiders is: ouders zijn de ervaringsdeskundigen. Die hebben al
een levensgeschiedenis met zo’n kind erop zitten, dus die kunnen al wel veel vertellen over wat er bij
hen wel lukt en wat niet lukt of wat wel werkt en wat niet werkt” (Interview sectormanager). Eén van
de groepsleiders sluit hierbij aan: “ouders zijn hier gewoon heel belangrijk, ook omdat we met
jongeren werken. Ouders zijn nog altijd eindverantwoordelijk en beslissend, dus van hen moet je het
ook hebben. Je moet hen wel aan je zijde hebben om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Als ouders
het niet willen, dan kun je niks” (Interview groepsleider 4).
 Vastlegging samenwerking ouders al bij oriëntatie/intake
“We hebben er beiden belangen dat de ontwikkeling van een kind goed verloopt. Dus daar moeten
we goed contact over hebben. Bij de oriëntatie, de eerste kennismaking die ouders hier hebben, wordt
dit al besproken. Bij een intake wordt dat ook met elkaar vastgelegd. Zo van: goh hoe gaan we dat
dan vormgeven? Betekent dit dat we wekelijks telefonisch contact hebben? Werken we met een
contactschriftje? Dus bij de intake wordt het concreet gemaakt: hoe ziet die samenwerking er dan
uit?” (Interview sectormanager).
 Contact verschilt per leeftijd en doelgroep
De frequentie van het contact met ouders hangt af van de leeftijdsfase en de doelgroep van de
jongere. Als de jongere boven de 18 is, is er al minder contact, omdat de jongere zelfstandiger word.
Wanneer het niveau van de cliënt laag is, is er meer contact nodig om met ouders samen dingen vast
te leggen over de jongere. Een groepsleidster licht dit toe: “gewoon ook de leeftijd. Je hoeft niet alles
meer zo op elkaar af te stemmen: ze doen toch eigenlijk wel een beetje hun ding. De jongste hier is
16, dat is echt de jongste, die is er pas bij gekomen. De leeftijd ligt eigenlijk constant tussen de 19 en
de 23” (Interview groepsleider 6).
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Eén van de groepsleiders werkte eerst op een groep met zelfstandige jongeren en nu op een groep
met lager niveau. Zij legt het verschil tussen het contact met ouders uit: “dan ging je veel meer
trainen richting zelfstandigheid en de cliënten waren ook ouder. Je deed veel meer met de cliënt zelf
of je licht de ouders in. We hoefden niet over elk wissewasje in overleg met ouders, tenminste dat
deden we niet. Maar dat doen we nu wel. Dan merk ik wel dat, ook al heb je het over bedtijden en dat
soort dingen, je dit toch eerst even met ouders kortsluit” (Interview groepsleider 5).
 Losmaken van ouders
De leeftijdsfase van de jongeren bepaalt een hoop wat betreft het contact en de afstemming met
ouders. Eén van de groepsleidsters: “er zijn ook wel jongeren die aangeven dat zij zich wel meer los
willen maken van ouders; daar ligt voor ons natuurlijk de uitdaging om het goed aan te pakken. Ik
heb het ook altijd al zo gevonden: je bent hier voor de cliënt. Je krijgt natuurlijk wel een enorm
spanningsveld als de cliënt iets aangeeft en ouders zien dat toch echt anders: dat blijft natuurlijk wel
lastig. Je merkt wel dat dit op mijn groep minder voorkomt: cliënten bedenken dat gewoon niet; dat
ze los kunnen komen van ouders. Sommige cliënten zijn daar ook nog niet aan toe: bij hen begint dat
proces pas veel later” (Interview groepsleider 5). Ouders vinden het moeilijk hun gehandicapte kind
los te laten als hij of zij ouder wordt: “het afzetten tegen hoort ook gewoon bij de leeftijdscategorie:
op een geven moment wil je niet meer dat je ouders overal bij zijn. Ouders vinden dat heel moeilijk:
‘ja maar, hij heeft mij toch nodig?’. Nou ja, ook bij deze kinderen hoort, dat ze zich wel leren
exploreren: de wereld exploreren, afzetten, groepjes vormen, ergens bij horen, eigen kleding uit willen
zoeken: dat is voor sommige ouders echt heel nieuw” (Interview sectormanager).
2. Voorbeelden van moeilijkheden bij afstemming
 Verschil in visie of opvoedingsstijl
Het volgende voorbeeld illustreert de moeilijkheid van afstemming bij een verschil in visie op de
opvoeding: een autistische jongen is erg bezig met het krijgen van een vriendinnetje. Hij schrijft
briefjes, koopt cadeautjes, denkt na over ‘hoe kan ik contact leggen?’. Groepsleiders willen op de
vrije dag van deze jongen normaal een dagprogramma met hem afwerken. Daar heeft hij nu geen
ruimte voor. Op het moment dat hij hiermee wordt geconfronteerd, accepteert hij dat niet. Dan doet
hij zijn kamer op slot, geeft geen antwoord, of hij gaat 2 of 3 uur ‘wandelen’. Eén keer was hij het
helemaal zat en heeft hij de bus naar huis genomen. Ouders hebben hem toen ontvangen met: ‘wat
gezellig dat je thuiskomt’, terwijl hij eigenlijk op de groep hoorde te zijn. De groepsleiders, teamleider
en sectormanager vinden dat de ouders van deze jongen, hem weer naar de groep moeten brengen
als hij om zo’n reden thuiskomt. Zij willen dat ouders hem er in ieder geval mee confronteren.
Ouders vinden het juist goed dat hij in zulke situaties voor zichzelf kiest. Ze vinden het oké dat hij
met sommige begeleiders wel, en met andere begeleiders niet het dagprogramma wil afwerken. Siza
gaf bij ouders aan dat ze het nooit zo kunnen organiseren, dat altijd als hun zoon op de groep is, er
groepsleiders zijn waarmee hij het goed kan vinden en het dagprogramma wil doen. De groepsleiders
vinden dat hij met alle groepsleiders het dagprogramma moet kunnen doen. De ouders vinden dat hij
een keuze moet hebben in wie hij wel en niet leuk vindt.
De sectormanager Jeugd en Gezin zegt hierover: “natuurlijk heeft deze jongen een autistisme
spectrum stoornis, dat geloof ik zeker, maar door alles te structureren en alles om hem heen te
organiseren, maak je het wereldje van zo’n autist alleen maar kleiner. Het is nog moeilijker om de
overstap te maken vanuit zijn eigen wereld naar de echte wereld, zoals de wereld is.
Ik ga niet met ouders mee en daarin grenzen te verleggen door te zeggen: ‘nou, dan gaan we het wel
zo organiseren dat alleen die leuke begeleider er is op die dag.’ Dat zouden ouders natuurlijk heel
graag willen horen, dat merk je ook in zo’n gesprek: ze zoeken wel alle gaatjes zoeken om.. Dan ga je
ook echt over de grens van je mogelijkheden” (Interview sectormanager).
 Ouders worden gezien als lastposten
Eén van de ouders, zelf ook werkend in de zorg, geeft aan: “dat ouders heel vaak als lastposten
worden gezien. Groepsleiders moeten positief naar de ouders kijken. Of tenminste: hen als basis zien,
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dat vind ik zelf wel heel belangrijk. Ouders zijn, of familie is, toch het belangrijkst. Maar vaak wordt
het toch van: ‘oh, daar heb je die lastige ouders weer’, of: ‘daar komen die weer. Oh, daar heb je die
ouders weer’. Het is natuurlijk ook wel zo en er zijn inderdaad ook mensen die heel veel zeuren en
lastig zijn, toch moet je daar een weg in vinden. In ieder geval in gesprek blijven. Dat denk ik sowieso,
van beide kanten” (Interview ouder 2).
 Groepsleiders laten merken dat ze geen zin hebben
Een moeder vertelt over de verjaardag van haar zoon: om de verjaardag te vieren trakteerde ze de
hele groep op een etentje. De moeder had nog weinig contact gehad met de groepsleiders die deze
avond werkten. Zij gingen mee, maar “het kwam er niet uit van: ‘nou, leuk!’ Terwijl het bij een aantal
anderen denk ik iets leuker was geweest. Maar ja, dat maakt niet uit.. Het kwam er een beetje op
neer van: ‘het moet.’ We werken, we zijn toevallig vandaag in dienst, we moeten zien dat we tot
22.00 uur de tijd vol krijgen: het moet. Iedereen heeft natuurlijk wel eens een dag dat je minder zin
hebt, maar dan denk ik van, dat moet je even positief draaien, omdat hij jarig is” (Interview ouder 1).
 Niets doen met mail
Soms wordt er tussen begeleiders, bijvoorbeeld bij de overdracht van een dienst, niet
gecommuniceerd over een ontvangen mail. Een ouder hierover: “die openen dan je mail en dan: ‘o
ja, dat moet gebeuren’, die weten het dan en gaan naar huis: het wordt verder niet opgeschreven”
(Interview ouder 1).
 Werkdruk van het personeel
Als dingen vergeten worden, ligt dat volgens één van de ouders “misschien aan werkdruk van het
personeel. Zoals ik in het weekend ervaarde: dat telefonische afspraken vergeten werden. Dit vind ik
heel vervelend en daar heb ik het ook met haar over gehad” (Interview ouder 2).
 Wanneer ouders het moeilijk hebben
Soms hebben ouders het alleen maar over zichzelf, waardoor de groepsleider niet de ruimte vindt
het over de jongere te hebben. Eén van de groepsleiders geeft een voorbeeld: “het verhaal ging altijd
over haar. Je kon nooit de afstemming doen over de cliënt met haar. Tien seconden en het ging weer
over haar. Vaak deed ik wel alsof ik een soort maatschappelijk werker voor haar was, of in ieder geval
zeker een luisterend hoor. Bijna ook een persoonlijk begeleider; meer nog dan voor de cliënt”
(Interview groepsleider 6). Een andere groepsleider geeft ook een voorbeeld: “we hebben nu een
jongere op onze groep en we merken dat moeder moeilijk te bereiken is. Je merkt ook dat moeder zelf
niet lekker in haar vel zit en daar problemen mee heeft. Het is dan wel heel lastig om ook met ouders
in overleg te gaan” (Interview groepsleider 4).
 De reden waarom jongeren op de groep wonen
Eén van de teamleiders geeft aan dat “de reden waarom jongeren hier wonen, ook wel uitmaakt hoe
het contact verloopt. We hebben jongeren, die wonen ver weg. Zij wonen in Overijssel of ver in de
Achterhoek. Zij hebben NAH en komen hier te wonen omdat ze op Mariëndael naar school gaan. Dit is
een heel ander type ouder. Zij plaatsen hun kind, omdat het dan dichter bij school zit. Als kinderen
door Jeugdzorg hier geplaatst worden, dan heb je een heel ander verhaal. Er is dan al veel meer
spanning tussen die ouders en Bureau Jeugdzorg, als het kind hier zit. Ook denk ik dat er heel veel
angst bij ouders zit. Alles wat wij hier zien, dat gaat wel naar Jeugdzorg” (Interview teamleider 2).
 Seksualiteit is een moeilijk onderwerp
Wat betreft de seksualiteitsontwikkeling van jongeren met een handicap vertelt een groepsleider:
“ouders denken dan toch wel snel van ‘dat heeft mijn kind niet, want ze functioneert maar op het
niveau van een 6, 7 en 8 jarige’. Dit is natuurlijk niet helemaal waar, want ze hebben wel een lichaam
van een 19-jarige. Dat groeit gewoon door, dat krijgt ook hormonen. Maar goed, als daarin een
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meisje zit van 6 in haar doen en laten, dan is dat wel moeilijk te rijmen met elkaar. Op een gegeven
moment moet je ouders duidelijk maken dat dit iets is waar je met de jongere in gesprek over moet”
(Interview groepsleider 5).
 Persoonlijkheid ouders en groepsleiders
Een factor die de afstemming tussen ouders en groepsleiders beïnvloedt is zeker ook de
persoonlijkheid van groepsleiders of ouders: “en gewoon hoe je bent en wie je bent, hoe dat je het
doet. Persoonlijkheid, zeker ook van ouders” (Interview groepsleider 6).
 Overschatting van ouders en acceptatie handicap
Sommige ouders vinden het moeilijk de handicap van hun zoon of dochter te accepteren. Hierdoor
(of er los van) schatten ouders de jongere te hoog in, waardoor ze de jongere overvragen. Dit
beïnvloedt ook de afstemming tussen ouders en groepsleiders: “die ouders schatten hun zoon hoger
is. Dus die zijn het niet altijd eens met de afspraken die gemaakt worden” (Interview groepsleider 3).
Dit heeft zeker ook te maken met “het proces waar ouders in zitten. Zeker met jonge kinderen zitten
ouders soms nog heel erg in een verwerkingsproces. Die hebben soms nog helemaal niet goed door
wat nou de beperking van hun kind betekent voor hun relatie met het kind of in het gezin” (Interview
sectormanager).

3.6

Beïnvloeding van afstemming tussen groepsleiders en ouders op de ontwikkeling
van de jongere (binnen Siza en vanuit literatuur)

Na de bespreking van de jongeren, diens ontwikkeling, de afstemming in hulpverleningssituaties
volgens de literatuur en de afstemming binnen Siza, zijn we aanbeland bij de beantwoording van de
deelvraag. Wat is nu eigenlijk de invloed op de jongere van de afstemming tussen zijn of haar ouders
en groepsleiders? Met de voorgaande besproken theorie in ons achterhoofd, geven we u graag
antwoord op deze vraag.
1. Positieve invloed
 Delen van kennis en ervaringen
Het Nederlands Jeugd instituut (NJi) beschrijft in de ‘Handreiking samenwerken met ouders in
zorgtrajecten’ dat ‘de ontwikkeling van een jeugdige er bij gebaat is dat medeopvoeders en ouders,
ieder vanuit hun eigen rol, samenwerken in hun pedagogische taak ten behoeve van kinderen en
jongeren. Juist door hun uiteenlopende ervaringen met, kennis van en kijk op het kind kunnen ze
elkaar heel goed aanvullen en ondersteunen’ (NJi, 2008). Het NJI schrijft voornamelijk over hoe de
samenwerking tussen ouders en school zou moeten verlopen. Omdat de leerkrachten op school ook
medeopvoeders zijn, vinden wij de beschrijving van de NJI ook gelden voor de samenwerking tussen
ouders en groepsleiders. Burggraaff onderstreept onze mening: ‘naarmate een kind groter wordt, of
wanneer ouders te veel vragen en problemen hebben, wordt er een groter aandeel van die opvoeding
‘geleverd’ door de maatschappij. Met de maatschappij wordt hier of het onderwijs, of de sportclub of
juist de hulpverlening bedoeld. Samenwerking tussen ouders en de andere ‘medeopvoeders’ is van
groot belang’ (Burggraaff-Huiskes, 2008). Burggraaff zegt dus dat medeopvoeders zowel in het
onderwijs als in de hulpverlening te vinden zijn.
 Ouders zijn belangrijkste personen
Ouders zijn voor hun kinderen, zeker als ze jonger zijn, de belangrijkste personen in hun leven. Zij
kennen het kind het langst en in sommige opzichten ook het best. Zij weten vaak goed welke aanpak
of benadering wel of niet werkt bij hun kind. Daar tegenover hebben groepsleiders een goed zicht op
de normale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zij hebben veel meer vergelijkingsmateriaal dan
ouders. Zij hebben de expertise hoe er met de belemmeringen in de ontwikkeling kan worden
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omgegaan. Groepsleiders kunnen ouders ook adviezen geven over hoe zij in de thuissituatie met die
belemmeringen om kunnen gaan (NJi, 2008).
 Jongere voelt zich ‘gekend’
Het NJI beschrijft dat ‘een kind zich meer ‘gekend’ voelt wanneer de school op de hoogte is van de
situatie en aanpak thuis en wanneer ouders op de hoogte zijn van de situatie en de aanpak op school.
Dat biedt voor kinderen veiligheid’ (NJi, 2008). School en thuis worden in dit voorbeeld gezien als de
twee milieus waarin een jongere wordt opgevoed. Dit geldt ook voor de situatie waarin een jongere
zowel thuis, als op een groep wordt opgevoed; als zowel de opvoeders thuis, als op de groep op de
hoogte zijn van de situatie en de aanpak, voelt de jongere zich veilig en ‘gekend’.
 Ouders voelen zich (h)erkend
Een positieve en stimulerende houding van ouders ten opzichte van de woongroep en het leren
bevordert de ontwikkeling van een jongere. Wanneer er een basis van wederzijds vertrouwen is
gelegd, voelen ouders zich (h)erkend, waardoor er gezamenlijkheid kan ontstaan in het zoeken naar
en werken aan een juiste aanpak (NJi, 2008).
 Loyaliteit
Ook in deze leeftijdsfase kunnen ouders nog steeds een grote invloed hebben op de jongere, zowel in
positieve als in negatieve zin. De loyaliteit van jongeren naar ouders toe is niet aan leeftijd gebonden
en blijft een grote rol spelen in de beslissingen die zij nemen. Eén van de teamleiders zegt hierover:
“ook als ouders ontevreden zijn en het kind is wel tevreden, dan zullen ouders toch projecteren. Een
kind is altijd loyaal. Als de ouder niet tevreden is.. dan is het kind loyaal naar ouders” (Interview
teamleider 1).
Zowel de groepsleider, als de ouder denkt het beste voor te hebben met de jongere, maar beiden
willen iets anders. Dit zorgt voor onduidelijkheid, verwarring en onrust bij de jongere. De jongere zal
uiteindelijk, om loyaliteitsredenen, altijd voor de ouder kiezen. (Voor een verdere uitleg over
loyaliteit, zie hoofdstuk 4.)
2. Negatieve invloed
 Afstemming als belastende omgevingsfactor
‘Psychiatrie, van diagnose tot behandeling schrijft het volgende over ontwikkeling: ‘De kindertijd
speelt een essentiële rol in de uitgroei tot een evenwichtige volwassene. De hersenen
maken de eerste paar jaar een belangrijke groei door, terwijl cruciale ontwikkelingen plaatsvinden op
sociale, emotionele en cognitieve gebieden. Verschillende factoren kunnen deze ontwikkelingen
negatief beïnvloeden. Soms zijn er hersenafwijkingen door aangeboren defecten, of problemen vlak
voor, na of tijdens de geboorte. Daarnaast of in andere gevallen is de omgeving belastend voor het
kind’ (Vandereycken e.a., 2004). De afstemming tussen ouders en groepsleiders zou de ontwikkeling
dus negatief kunnen beïnvloeden. Afstemming zou een belastende omgevingsfactor voor de
ontwikkeling van de jongere kunnen zijn.
 Ouders hebben moeite met leeftijdsfase jongere
Vanuit de literatuur blijkt dat er, vanwege de leeftijdsfase waarin de jongere zich bevindt, volgens
ons reden genoeg is om een optimale afstemming tussen de betrokken partijen rondom de jongere
te bewerkstelligen. Met name omdat er in de adolescentie verschillende ontwikkelingstaken te
volbrengen zijn:
- ‘het ontwikkelen van zelfstandigheid met het herdefiniëren van de ouder-kind relatie en de vorming
van de eigen identiteit;
- het op zich nemen van maatschappelijke taken en
- het vormgeven aan seksualiteit’ (Delfos, 2007).
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Jenster beschrijft dat ouders van kinderen met een handicap, moeite hebben met de ontwikkeling
van het kind naar volwassenheid en dus het ‘kwijtraken’ van het kind. Wat ook extra zwaar kan zijn
voor een ouder, is het aanvaarden dat een verstandelijk gehandicapte jongere ook seksuele
behoeften krijgt en die bevredigd wil hebben. De ouders moeten steeds een afweging maken van
wat de puber al aankan qua eigen verantwoordelijkheid. Dit wordt mede bepaald door het
verstandelijke, sociale en emotionele niveau van functioneren van de puber (Jenster, 2005).
Wanneer kinderen ouder worden, verandert de rol en de betrokkenheid van de ouders bij het leren
en de ontwikkeling van de jongere. De jongere krijgt een grotere eigen verantwoordelijkheid voor
zijn of haar ontwikkeling. De ouder en de jongere worden meer gelijkwaardige partners in het
contact met de medeopvoeders. Vanaf zestienjarige leeftijd mag de jongere de inhoud en de omvang
van het contact richting de ouders zelf steeds meer bepalen. Ook al ontwikkelen jongeren zich steeds
meer zelfstandig, en onder invloed van leeftijdgenoten, toch blijven in deze ontwikkelingsfase ouders
belangrijk. Zeker wanneer er zorgen over de ontwikkeling van een jongere bestaan, is de
samenwerking met ouders erg belangrijk.
Juist in deze leeftijdsfase zijn jongeren zeer gevoelig voor de verschillen tussen de verschillende
leefmilieus. Dit kan tot verwarring, verzet of gedragsproblemen leiden. De samenwerkingsrelatie met
ouders blijft dus van belang. Het is nog niet overal een gangbare praktijk en ook niet zo eenvoudig.
Jongeren willen vaak niet meer dat ouders zich nog met hun leven buiten het gezin bemoeien (NJi,
2008). De sectormanager Jeugd en Gezin van Siza erkent dit: “als kinderen wat ouder zijn, tussen 12
en 16, dan stel je het IOP ook met de jongere zelf op en worden ouders daar ook bij betrokken. Maar
dan komt dus ook het belang van de jongere er al weer op te staan. Dan gaat soms de spanning
ontstaan, want als de jongere zich wil ontwikkelen.. In die fase is het ook heel vanzelfsprekend dat je
je wat losmaakt van thuis en dan is het vooral het vooral belangrijk: hoe krijg je dat inzicht ook bij
ouders? Zij vinden dat vaak heel spannend” (Interview sectormanager).
 Verwarring
Samenwerking tussen beide leefmilieus biedt mogelijkheid om tot meer afstemming te komen,
tussen beide milieus. ‘Bij grote discrepantie hiertussen is er meer kans dat het kind in verwarring
wordt gebracht over normen, regels en wenselijk gedrag. Een kind is dan ook het meest gebaat bij
een zo veel mogelijk overeenkomende (pedagogische) benadering’ (NJi, 2008). Eén van de
groepsleiders geeft aan: “Hoe meer je op één lijn zit, hoe prettiger dat voor het kind is, dat het ook
gewoon hetzelfde loopt. Als het thuis hetzelfde loopt als bij ons, dan is het ook zo dat het kind zich
niet telkens aan moet passen; het is wel beter voor je ontwikkeling” (Interview groepsleider 5).
(Meer over de gevolgen van de afstemming tussen ouders en groepsleiders, leest u in het volgende
hoofdstuk.)

3.7

Conclusies

De jongeren binnen Siza hebben een verstandelijke, lichamelijk of meervoudige handicap, NAH of
een aan autisme verwante stoornis. De jongeren maken vanaf twaalf jaar, net als jongeren zonder
handicap, een periode van ontwikkeling door. Deze periode heet de adolescentie, maar word vaak
aangeduid met ‘puberteit’. Ondanks de gebruikelijke veranderingen en gevolgen van de puberteit
voor de jongere, gaan er met de handicap van de jongere veel andere moeilijkheden gepaard. De
beperkingen die voorkomen bij de jongeren binnen Siza, brengen verschillen in de ontwikkeling naar
volwassenheid met zich mee in vergelijking tot elkaar. De jongere met bijvoorbeeld autisme kent
andere moeilijkheden in de puberteit, dan de jongere met een meervoudige handicap.
De definitie van ontwikkeling is ‘verandering, toename van kennis, vooruitgang’ (Encyclo, z.d.).
Om die vooruitgang niet in de weg te staan is, zoals uit deze literatuurstudie valt op te maken, een
goede afstemming tussen alle opvoeders van de jongere noodzakelijk. Opvoeden is de taak van
ouders. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de opvoeding van de jongere. Groepsleiders zien de
samenwerking met ouders als het zijn van partners in de zorg voor jongeren. Ouders willen overleg
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en samenwerking met groepsleiders, maar het verschil in positie met groepsleiders moet volgens
ouders wel duidelijk blijven.
Een driehoek illustreert de verhoudingen tussen de drie betrokkenen in een hulpverleningssituatie:
de jongere in de top, de ouders en groepsleiders als basis die de driehoek draagt. Naast deze
driehoek, zijn er verschillende uitgangspunten in de zorg en hulpverlening: zo wordt er tegenwoordig
vraaggericht gewerkt, de cliënt staat centraal en de rol en betrokkenheid van ouders word meer
erkend. In de praktijk loopt de samenwerking tussen ouders en professionals niet altijd soepel. Toch
is er volgens ouders, groepsleiders en teamleiders binnen Siza sprake van een goede afstemming.
Echter gaan er soms wel dingen mis. Bijvoorbeeld door het verschil in visie op de opvoeding tussen
groepsleiders en ouders of doordat ouders worden gezien als lastposten.
Zonder contact en afstemming tussen ouders en groepsleiders, kan de adolescent met een handicap
zich niet optimaal ontwikkelen. Na bestudering van de afgenomen interviews en de doorgenomen
literatuur, kunnen we daarover het volgende concluderen:
 Onvoldoende afstemming leidt tot verwarring, onduidelijkheid en onrust bij de jongere.
 Juist in de leeftijdsfase 12-18 jaar is afstemming belangrijk. Ouders hebben moeite met het
‘kwijtraken’ en loslaten van hun gehandicapte kind en de jongere zelf wil zich ontwikkelen
naar zelfstandigheid. Ouders en jongeren zijn verschillende personen en kunnen verschillende
belangen hebben.
 Ouders voelen zich bij weinig afstemming niet (h)erkend.
 Zonder afstemming voelt de jongere zich minder ‘gekend’.
 Ouders willen het voor het zeggen hebben als het gaat om de opvoeding van hun kind. Voor
hun kind zijn zij de belangrijkste personen. Zij blijven ervaringsdeskundigen en
eindverantwoordelijken.
 Wanneer ouders en groepsleiders niet voldoende afstemmen, worden kennis en ervaringen
niet met elkaar gedeeld, waardoor de beide partijen elkaar niet kunnen aanvullen en
ondersteunen in het belang van de ontwikkeling van de jongere.
 De onzekerheden die bij de puberteit horen, kunnen heftiger zijn bij een jongere met een
lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Goede begeleiding op alle woonplekken van de
jongere is dus van groot belang.
 De kindertijd speelt een essentiële rol in de uitgroei tot een evenwichtige volwassene.
Verschillende factoren kunnen de ontwikkelingen in deze tijd negatief beïnvloeden. Een
negatieve, belastende omgevingsfactor zou de afstemming tussen de verschillende opvoeders
van de jongere kunnen zijn.
 Iemand met een verstandelijke beperking is lichamelijk volwassen, maar verstandelijk niet. In
een volwassen lichaam kan iemand met een emotionele leeftijd van twee of drie jaar zitten en
daarbij een verstandelijke leeftijd van bijvoorbeeld negen jaar. Vooral in de puberteit komt
het voor dat seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking tot bijzondere
problemen kan leiden.
 Psychische problemen kunnen meer en intenser voorkomen bij pubers met een verstandelijke
beperking. Jongeren met een beperking gaan nadenken over hun toekomst en komen
erachter dat zij anders zijn. Zij worden zich meer bewust van hun handicap. Ouders zijn
misschien overbezorgd vanwege de beperking van de jongere. Voor jongeren met autisme
kunnen de veranderingen in de puberteit zeer beangstigend zijn, omdat de jongere niet
begrijpt wat er met zijn lichaam gebeurt. Van belang voor de autistische tiener is sociale
ondersteuning. Ook aangaande deze doelgroep geldt dus; een goede en overeenkomstige
opvoeding van alle opvoeders is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de jongere.
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Deelvraag 2

Wat zijn zowel de positieve, als de negatieve gevolgen voor de jongeren van de
afstemming tussen ouders en groepsleiders, zoals uit eerder onderzoek al gebleken?
In het voorgaande hoofdstuk is te lezen hoe de afstemming tussen groepsleiders en ouders binnen
Siza er uit ziet. Hierdoor is het duidelijk geworden wat medewerkers binnen Siza verstaan onder het
begrip afstemming. Het Prisma woordenboek Nederlands geeft de volgende omschrijving bij het
begrip afstemmen: ‘op de passende golflengte stellen’ (Weijnen, 2002). Het online woordenboek van
Van Dale geeft twee omschrijvingen. Naast het op de passende golflengte stellen omschrijven zij
afstemmen ook als: ‘(met op) in overeenstemming brengen met’ (Van Dale, 2012). Wanneer we deze
twee omschrijvingen samen voegen komen we uit op de volgende beschrijving van het begrip
afstemmen. Afstemmen houdt in dit geval in dat groepsleiders samen met ouders een passende
overeenstemming zoeken om zo samen op de zelfde golflengte te komen.
In dit hoofdstuk richten wij de aandacht op de jongere. Wij willen weten welke gevolgen een jongere
ervaart wanneer de afstemming tussen zijn ouders en zijn groepsleiders optimaal of juist niet
optimaal verloopt. In dit hoofdstuk kijken we naar zowel de positieve, als de negatieve gevolgen die
een jongere kan ervaren. Allereerst willen wij duidelijk maken waarom de afstemming tussen ouders
en groepsleiders belangrijk is voor het welzijn en de ontwikkeling van de jongeren binnen Siza.

4.1

Het belang van een goede afstemming voor de jongere

1. De betrokkenheid van ouders bij de hulpverlening
Waarom is het voor de jongere belangrijk dat ouders betrokken worden bij de hulpverlening?
Waarom is het voor deze jongeren ook belangrijk dat er een goede afstemming is tussen
hulpverleners en ouders? Het antwoord op deze vragen is, volgens ons, eenvoudig. Ouders en
kinderen zijn verbonden met elkaar. Als je met jongeren werkt horen de ouders hierbij. Onze mening
is dat ouders een actieve en belangrijke rol innemen binnen de hulpverlening.
‘Ouders horen betrokken te worden bij de hulpverlening aan hun kinderen. Zij en hun kind hebben
daar recht op. Als ouders een duidelijke plaats hebben in de hulpverlening, vergroot dat de kans op
een goede uitkomst. Reden dus om vanaf het begin van de plaatsing aan alle betrokkenen duidelijk te
maken dat ouders belangrijk zijn en waar mogelijk een actieve rol zullen krijgen’ (Slot e.a. 2009).
Een belangrijke reden waarom ouders een actieve rol moeten krijgen binnen de hulpverlening aan
jeugdigen. De ouder is tenslotte volgens de wet de gezaghebbende. ‘Het ouderlijk gezag omvat de
plicht en het recht van de ouder zijn minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Onder
verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het
geestelijke en lichamelijke welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de
ontwikkeling van zijn persoonlijkheid’ (art. 1:247 BW). Ouders hebben om een band met hun
kinderen. ‘Daarbij is er sprake van wederzijdse beïnvloeding: ouders beïnvloeden het kind en het kind
beïnvloed de ouders’ (Slot e.a. 2009). De hulpverlener kan de band tussen ouders en kinderen niet
negeren. Ouders hebben invloed op het gedrag van kinderen. Deze invloed is groter dan de
beïnvloeding van andere partijen:
‘Er is soms discussie over de vraag hoe belangrijk ouders nog zijn als kinderen ouder worden. Hoewel
sommige menen dat de invloed van leeftijdsgenoten in de adolescentie sterker is dan die van ouders,
blijkt uit onderzoeken anders. Juist bij belangrijke beslissingen willen jongeren toch graag weten wat
hun ouders er van vinden’ (Slot e.a. 2009).
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Hiermee wordt duidelijk dat ouders bij de hulpverlening betrokken moeten worden, omdat zij
degenen zijn die de meeste invloed op de jongere hebben. Dit kan zowel op een positieve, als op
negatieve manier voorkomen. Ook vanuit de interviews met groepsleiders binnen Siza komt dit
gegeven naar voren. “Ouders zijn hier gewoon heel belangrijk. Ook omdat we met jongeren werken.
Ouders zijn nog altijd eindverantwoordelijk en beslissend, dus van hen moet je het ook hebben. Je
moet ouders aan je zijde hebben om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Als ouders het niet willen,
dan kun je niks” (Interview groepsleider 4). Wij kunnen concluderen dat ouders
eindverantwoordelijke zijn en voor de hulpverlener is het contact met hen noodzakelijk.
2. De band tussen ouder en kind
Het contact met ouders is echter niet alleen voor de hulpverlener noodzakelijk. Het is niet alleen het
recht van zowel de ouder als het kind, maar ook om de band die ouders en kinderen hebben. Wat
houdt die band eigenlijk in? De ouder is de opvoeder van het kind, maar wat houdt opvoeden in?
‘Opvoeding is hiervóór steeds gedefinieerd als ouderlijk gedrag in interactie met het kind. Het gaat
dus om specifiek, doelgericht gedrag waardoor ouders hun opvoedingstaken vervullen. Deze
gedragingen doen zich voor in de context van een duurzame relatie met het kind. De kwaliteit van die
relatie kan worden gezien als een geheel van attituden van waaruit ouders hun kind benaderen en die
een emotionele band scheppen tussen ouder en kind. Het concept van de kwaliteit van de ouderkindrelatie is breder dan het concept opvoedingsgedrag, omdat het meer aspecten van de ouderkindrelatie impliceert dan alleen gedrag. Het heeft ook betrekking op de emotionele houding van de
ouder ten aanzien van het kind, de acceptatie of de verwerping van het kind en de ouderlijke
gehechtheid van het kind’ (Wit e.a. 2007).
De band is dus een gehechtheidsrelatie tussen ouders en kinderen. Er is een duurzame relatie tussen
ouders en kinderen. Deze duurzame relatie zal niet verdwijnen wanneer een jongere deels thuis en
deels op de groep woont. Hulpverleners hebben geen duurzame relatie met de jongeren op de
groep. “Ouders blijven natuurlijk ook gewoon mee gaan. Wij gaan weg. We zoeken een nieuwe baan
of de cliënt gaat ergens anders wonen. Ouders blijven bij het kind” (Interview groepsleider 5), aldus
één van de geïnterviewden. De duurzame relatie tussen ouders en kind ontstaat vanaf de geboorte.
Het is een emotionele band tussen ouder en kind. Het is een gehechtheid. ‘Onder ‘gehechtheid’
word een langdurige, intense, gevoelsmatige band verstaan, van oorsprong vooral tussen jonge
kinderen en hun moeder. Gehechtheid is door de jaren heen uitgegroeid tot een concept dat tijdens
de hele levensloop belangrijk word verondersteld. Naarmate kinderen ouder en meer volwassen
worden, ziet deze band er natuurlijk anders uit. Baby’s hebben hun ouders nodig om te overleven,
maar als een baby opgroeit tot een kind, een jongere en uiteindelijk een volwassene, is hij steeds
beter in staat om op eigen benen te staan en voor zichzelf te zorgen. De afhankelijkheid van baby’s is
in de volwassenheid dus niet meer zo aan de orde, maar de gehechtheidsrelaties zijn net zo relevant
als altijd. Vandaar dat ook tijdens de adolescentie gehechtheidsrelaties nog steeds van belang zijn
voor het functioneren van de persoon’ (Wit e.a. 2007). Zoals weergegeven, verdwijnt een
gehechtheidsrelatie niet; ook niet wanneer een kind deels op de groep komt wonen. Een ouder blijft
de ouder van het kind, dat zal nooit veranderen; maar wanneer een kind op een groep komt wonen,
komt er een tweede opvoeder in beeld. Deze tweede opvoeder heeft zijn eigen gedachten en zijn
eigen visie op opvoeden: er ontstaan twee werelden voor de cliënt. De wereld thuis en de wereld op
de groep. Deze twee verschillende werelden kunnen verwarrend zijn. Zonder afstemming kunnen
ouders en groepsleiders een totaal andere opvoedingsstijl hanteren. Dit veroorzaakt onrust en
verwarring bij de jongere. “Als het niet goed verloopt voor de jongere dan voelen zij dat ook. Dan
staan ze in twee werelden. Bij de één word er zo aan hen getrokken en bij de ander weer op een
andere manier: dat is lastig voor een jongere en ik denk dat ze uiteindelijk toch wel weer voor de
ouders kiezen” (Interview groepsleider 4): een gegronde visie van één van de geïnterviewden.
Jongeren zullen in deze onrust uiteindelijk voor hun ouders kiezen. De reden daarvan is de
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gehechtheidsrelatie die zij met hun ouders hebben en zorgt er voor dat een jongere loyaal is aan zijn
ouders.
‘Door biologische wortels ontstaat er een zijns-loyaliteit tussen ouders en kinderen. De hulpverlener
moet in de gezinscontacten met deze onverbrekelijke band rekening houden’ (Weijenberg, 2004).
Deze onverbrekelijke band is de reden waarom jongeren uiteindelijk altijd voor hun ouders zullen
kiezen. ‘We noemen dat een verticale loyaliteit’ (Vaessen, 2012).
Het feit dat jongeren loyaal zijn aan hun ouders vraagt ook enige inleving van hulpverleners.
‘Kinderen zijn in principe loyaal aan hun ouders en dat moet gerespecteerd worden. De hulpverlener
wordt hiermee regelmatig geconfronteerd’ (Weijenberg, 2004). Hulpverleners moeten deze band
respecteren. Vanuit verschillende kanten word de zijns-loyaliteit van kinderen uitgelegd. De
oorsprong van dit begrip komt vanuit Ivan Boszorgmenyi-Nagy.
‘Het begrip „loyaliteit‟ is sinds het verschijnen van het boek ‟invisible loyalties‟ van Ivan
Boszormenyi-Nagy (1973) een centraal begrip. Nagy geeft aan dat loyaliteit geen gevoel is, maar een
zijnsgegeven. Het is een unieke band tussen ouder en kind dat niet verbroken kan worden’
(Kouwenhoven, 2011).
3. De relatie tussen de hulpverlener en het kind
Er zit één grote valkuil bij deze onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen; vooral wanneer er
een derde opvoedingspartij is. De hulpverlener voedt de jongere ook op en heeft hier voor
gestudeerd. Echter het feit dat de hulpverlener het kind mede opvoedt, maakt de hulpverlener nog
niet tot ouder van het kind.
‘Als groepswerker sluit je uiteraard emotioneel het dichtst aan bij de jongere. Er ontstaat meer en
meer een loyaliteitsband tussen de groepswerker en de jeugdige. Er ontstaat een driehoek’ (Vaessen,
2003)
Deze driehoek geeft drie partijen weer. De
groepswerker, de ouder en de jeugdige. Deze drie
partijen beïnvloeden elkaar. De jongere heeft met
beide partijen een band.
‘Er mag geen misverstand ontstaan; de ouders zijn
voor de jeugdige de belangrijkste personen en die
positie mag niet door de pedagogisch medewerker
worden overgenomen en ook niet worden
aangetast. Jeugdigen hebben een binding, een
emotionele relatie met hun ouders. De
professionele relatie tussen de pedagogische
medewerker en de jeugdige vraagt om distantie’
(Weijenberg, 2004).

De relatie tussen hulpverleners en jongere verschilt echter wel. Om deze reden leren hulpverleners
in hun opleiding veel over de begrippen afstand en nabijheid. ‘Om de valkuil van loyaliteit te
vermijden is het van belang om steeds de eigen verantwoordelijkheid van ouders te accepteren maar
bovenal te benadrukken. De opvoeding en behandeling van de jeugdigen moeten in verbinding staan
met het gezin’ (Weijenberg, 2004). Wanneer de hulpverlener wel in deze valkuil terecht komt,
creëert de hulpverlener een moeilijke situatie voor de jongere. Er ontstaat een machtsstrijd tussen
ouders en hulpverleners. Beide partijen denken dat zij de beste opties bieden voor het kind. Deze
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machtsstrijd zal uitmonden in een conflict. Een conflict om bijvoorbeeld de bedtijden van de jongere.
De jongere zal gedwongen worden om een keuze te maken. Zoals eerder duidelijk werd, de jongere
zal altijd kiezen voor de kant van de ouders en dit moet de groepsleider voorkomen: het kind
behoort niet te hoeven kiezen. De hulpverlener moet afstemmen met de ouders van de jongere.
Afstemmen doe je niet zo maar, ook daar is een band voor nodig. ’Om met ouders te kunnen werken
is het namelijk van essentieel belang dat er wederzijds vertrouwen ontstaat tussen ouders en
hulpverleners. Hier zal zowel door de hulpverleners, als door de ouders in moeten worden
geïnvesteerd’ (Mortel e.a. 2011). Het investeren in deze band zal uiteindelijk ten goede komen aan
de hulpverlening en dus aan de ontwikkeling en het welzijn van de jongeren.
De reden dat een goede afstemming noodzakelijk is voor het welzijn van de jongere wordt hieruit
duidelijk. Een jongere heeft een onverbrekelijke band met ouders. De jongere wordt beïnvloed door
zijn ouders. Wanneer de hulpverlener in beeld komt is er een derde opvoedende partij. De
verschillen die hierdoor ontstaan kunnen zowel positieve als negatieve gevolgen hebben voor de
jongere. Voor de jongere is het van belang dat er een goede afstemming word bewerkstelligd. Om
deze reden gaan wij in de hierna volgende beschrijving kijken naar de gevolgen die een goede
afstemming met zich mee brengt. Daarnaast verduidelijken wij de gevolgen voor de jongere van een
afstemming die niet optimaal verloopt. Wij zetten zowel de positieve, als de negatieve gevolgen op
een rijtje.

4.2

De positieve gevolgen van een goede afstemming

Uit bovenstaande gegevens komt duidelijk het belang voor de jongere naar voren van een positief
verloop van de afstemming tussen ouders en groepsleiders. Bij deelvraag 1 is beschreven welke
invloed de afstemming heeft op de ontwikkeling van de jongere. Eén van de geïnterviewde
groepsleiders heeft de volgende uitspraak gedaan over de invloed van een positieve afstemming op
de ontwikkeling van de jongere:
“Hoe meer je op één lijn zit, hoe prettiger dat voor het kind is, dat het ook gewoon hetzelfde loopt. Als
het thuis hetzelfde loopt als bij ons, dan is het niet zo dat het kind zich telkens aan moet passen en is
dit beter voor je ontwikkeling’ (Interview groepsleider 5).
Uit dit voorbeeld komt naar voren dat een positieve afstemming prettig is voor de jongere. De
jongere weet waar hij aan toe is en heeft dus duidelijkheid. Dit komt in alle afgenomen interviews
met groepsleiders naar voren. Hieruit kunnen wij concluderen dat de jongere positieve gevolgen
ervaart wanneer de afstemming tussen ouders en hulpverleners positief verloopt. Wat zijn die
positieve gevolgen precies? Hier volgt een opsomming van die gevolgen, zowel vanuit de interviews
als vanuit de literatuur.




‘Juist bij belangrijke beslissingen willen jongeren toch graag weten wat hun ouders er van
vinden’ (Slot e.a. 2009). Jongeren worden beïnvloed door de mening van hun ouders. Een
jongere hecht waarde aan dat wat ouders tegen hem of haar zeggen. Wanneer ouders op
een positieve wijze praten over groepsleiders, zal de jongere deze mening overnemen. Het
gevolg hiervan is dat de jongere een positief gevoel over de hulpverlening heeft. Dit positieve
gevoel heeft als gevolg dat de jongere zich prettig voelt wanneer hij op de woongroep is.
Wanneer er een positieve afstemming is tussen ouders en groepsleiders kunnen er binnen
een IOP-bespreking duidelijke hulpverleningsdoelen opgesteld worden waar alle partijen het
mee eens zijn. ‘Door de afspraak tussen ouders en pedagogisch medewerker wordt de
opvoeding en behandeling ingebed in de ouder-kind relatie. Via de omgang met het kind kan
invloed worden uitgeoefend op het gezinssysteem’ (Weijenberg, 2004). De afspraak tussen
ouder en groepsleider wordt dus sterker doordat er onderlinge overeenstemming wordt
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bereikt. Dit betekent dat zowel groepsleiders, als ouders de jongere stimuleren om aan deze
doelen te gaan werken. Het werken aan deze doelen brengt ontwikkeling met zich mee. De
jongere krijgt ruimte om zich te ontwikkelen. Dit is een positief gevolg van de goede
afstemming tussen ouders en groepsleiders.
“Kijk, als het kind weet waar hij thuis aan toe is en waar hij op de groep aan toe is, dan gaat
de ontwikkeling geleidelijker, denk ik” (Interview groepsleider 6). Wanneer de jongere weet
waar hij aan toe is, kan hij of zij zich ontwikkelen. De jongere weet wat de bedoeling is. Op
het moment dat de afstemming tussen ouders en groepsleiders optimaal verloopt, zijn er
duidelijke afspraken gemaakt. Afspraken die zowel thuis als op de groep gelden. Dit geeft de
jongere duidelijkheid en ruimte voor ontwikkeling. ‘Is er sprake van adequate communicatie,
dan heeft altijd één persoon de leiding en de ander volgt’ (Vaessaen, 2003). In deze situatie
hebben ouders en groepsleiders samen de leiding. Er is sprake van adequate communicatie.
De jongere zal volgen.
“Dat geeft een cliënt ook rust: in zijn hoofd, in zijn lijf, in zijn alles. Dan blijft er denk ik meer
rust over om juist weer ergens anders een positieve ontwikkeling te maken” (Interview
groepsleider 6). Wanneer de afstemming positief verloopt, geeft dit de jongere meer rust. Dit
is wat uit verschillende interviews naar voren komt. Rust is belangrijk voor de jongere. “Dan
zie je dat zo’n jongere daar wel bij vaart, dat er duidelijkheid door ontstaat en dat een hij of
zij daar rust door krijgt. Dat hij daar gezelliger door is, tegenslagen beter aan kan en dat hij
daardoor minder probeert de maasjes van het net te zoeken” (Interview groepsleider 1). Om
deze redenen is dit een positief gevolg van de optimale afstemming tussen groepsleiders en
ouders.

De negatieve gevolgen van een niet optimaal verlopende afstemming

Helaas kan de afstemming tussen ouders en groepsleiders niet altijd optimaal verlopen. “Het mooiste
zou zijn dat mocht het niet optimaal verlopen, dat de cliënt daar geen last van heeft” (Interview
groepsleider 5). Dit is niet altijd het geval. Vanuit de interviews kunnen wij concluderen dat jongeren
gevolgen ervaren wanneer ouders en groepsleiders niet goed afstemmen met elkaar. Wat zijn deze
gevolgen? Hier volgt een opsomming, zowel vanuit de interviews als vanuit de literatuur.






Het feit dat jongeren de mening van ouders zeer waarderen kan ook een negatieve
uitwerking hebben. “Ouders zullen dat ongetwijfeld ook niet doen, maar er zullen ook wel
negatieve dingen over ons gezegd worden in de thuissituatie” (Interview groepsleider 5).
Deze negatieve uitspraken kunnen de jongere negatief beïnvloeden. De jongere zal een
negatief gevoel krijgen bij de groepsleiders. “Op het ergste moment denk ik dat zelfs de
ontwikkeling kan stagneren, dat denk ik ècht als wij niet goed afstemmen” (Interview
groepsleider 5). De jongere werkt niet aan de doelen wanneer hij een negatief gevoel heeft
over de hulpverlening, doordat ouders het oneens zijn met de werkwijze op de groep. De
hulpverlening stagneert.
“Als het niet goed verloopt voor de jongere dan voelen zij dat ook en staan ze in twee
werelden. Bij de één wordt er zo aan hen getrokken en bij de ander weer op een andere
manier. Ik denk dat dat lastig is voor een jongere en ik denk dat ze uiteindelijk toch wel weer
voor de ouders kiezen. Loyaliteit” (Interview groepsleider 4). Er ontstaat een machtsstrijd
tussen groepsleider en ouder. Beiden denken het beste voor te hebben met de jongere,
maar beiden willen iets anders. In het vorige hoofdstuk werd al duidelijk dat deze twee
werelden zorgen voor onduidelijkheid, verwarring en onrust bij de jongere. De jongere zal
uiteindelijk, om loyaliteitsredenen, altijd voor de ouder kiezen. De hulpverlening stagneert
wederom.
In de gehouden enquête met groepsleiders word gezegd dat één van de negatieve gevolgen
het uitspelen van (opvoedings) situaties is. Jongeren weten dat er iets niet goed gaat in de
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afstemming. Zij kunnen de gaten in het net vinden. Zij kunnen ouders en groepsleiders
(tegen elkaar) uitspelen. Dit kan voor meer moeilijkheden in de afstemming zorgen door de
onduidelijkheid die er in deze situatie ontstaat.
“Als wij iets totaal anders doen dan dat ouders dat doen geloof ik niet dat dit goed is voor de
cliënt. Ik denk dat de jongere dan gewoon in de verwarring raakt en ook nog wel
probleemgedrag kan gaan vertonen. Omdat hij dan zegt: ‘Van ouders mag ik het, wie zijn
jullie’. Dit krijg je dan: jullie zijn mijn ouders niet..” (Interview groepsleider 5). Ook
probleemgedrag kan een gevolg zijn van een niet optimale afstemming. Eerder kwam naar
voren dat de jongere onduidelijkheid, verwarring en onrust kan ervaren. Deze gevoelens
kunnen bij jongeren zorgen voor probleemgedrag. Probleemgedrag is ‘structureel,
ongewenst en vooral voor anderen storend gedrag, zoals ernstige driftbuien en spijbelen door
jongeren’ (Website Zorg en welzijn, z.d.). ‘Jongeren kunnen agressief, crimineel en regel
overtredend gedrag vertonen, maar ook depressief of angstig worden. Eerder onderzoek
heeft laten zien dat verschillende factoren beïnvloeden of iemand zich ontpopt tot
problematische puber. Zo kan het liggen aan het kind zelf (bijvoorbeeld aan zijn genen of zijn
persoonlijkheid), maar ook aan zijn sociale omgeving, bijvoorbeeld het opvoedingsgedrag van
ouders of het gedrag van vrienden’ (Sentse, 2010). Dit probleemgedrag ontstaat mede door
onduidelijkheid. De jongere weet niet waar hij aan toe is. Hij of zij is onzeker omtrent er in
zijn leven gebeurt. Onduidelijkheid is daarmee een negatief gevolg van een niet optimale
afstemming tussen ouders en hulpverleners.

Conclusies

Als we alle positieve en negatieve gevolgen opsommen kunnen we concluderen dat de positieve
gevolgen de jongere op positieve manier beïnvloeden. De negatieve gevolgen echter, hebben een
negatieve uitwerking. Na bestudering van de afgenomen interviews en doorgenomen literatuur,
kunnen we daarover het volgende concluderen:








Jongeren en hun ouders hebben een gehechtheidsband. Hierdoor ontstaat er loyaliteit
tegenover ouders bij jongeren.
Om verschillende redenen, bijvoorbeeld de loyaliteit van de jongere, is het belangrijk dat
ouders betrokken worden bij de hulpverlening. Ouders hebben veel invloed op jongeren. Dit
komt in de literatuur naar voren. Er moet met ouders afgestemd worden om er voor te
zorgen dat jongeren optimaal kunnen ontwikkelen.
De band tussen jongeren en groepsleiders is anders dan de band tussen jongeren en hun
ouders. Groepsleiders moeten respect hebben voor de band die jongeren met hun ouders
hebben.
Een positieve afstemming zorgt voor rust, duidelijkheid en ruimte voor ontwikkeling bij de
jongere.
De jongere ervaart onrust, onduidelijkheid, onzekerheid en verwarring als er sprake is van
onvoldoende afstemming tussen ouders en groepsleiders.
Groepsleiders hebben een verantwoordelijkheid. De jongere woont deels bij hen op de
groep, ook al zijn ouders betrokken bij de hulpverlening. Het is de groepsleider die er voor
moet zorgen dat dit in goede banen wordt geleid. De groepsleider moet het belang van de
jongere vertegenwoordigen. Samen met ouders behoren zij te zoeken naar dat wat het
beste is voor de jongere. Samen met de ouders moeten zij streven naar een positieve
afstemming, zodat de jongere zo de positieve gevolgen ervaart.
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Deelvraag 3

Wat is de invloed van het verschil in opvoedingsstijlen die ouders en groepsleiders
hanteren en wat is daarvan de invloed op de ontwikkeling van de jongere?
Ouders en groepsleiders zijn mensen met verschillende ideeën, visies, meningen en stijlen wat
betreft opvoeden. Zij hebben verschillende belangen en staan anders in de ingewikkeldheid die
opvoeden heet. ‘Iedereen - gezinnen èn beroepskrachten - heeft zijn eigen ideeën en normen over
wat belangrijk is in de opvoeding of wat kinderen nodig hebben. Er is niet één ideale manier van
opvoeden, er zijn meerdere variaties mogelijk, die allemaal het belang van kinderen als uitgangspunt
hanteren’ (Keulen e.a., 2006).
Uit het door ons gehouden vooronderzoek bleek dat het voornaamste verschil tussen de opvoeding
die ouders hanteren en de opvoeding die op de groep wordt gehanteerd, het verschil in
opvoedingsstijl is. Acht van de vierentwintig geënquêteerde groepsleiders, precies één derde dus,
gaven aan dat dit verschil, naast het verschil in bijvoorbeeld levensbeschouwing, veelvuldig
voorkomt.
Ondanks het verschil in opvoedingsstijlen, heeft de jongere een opvoeding nodig om zijn of haar
ontwikkeling te stimuleren. Met het oog op zijn of haar toekomst, zullen er door middel van een
bepaalde manier van opvoeden, optimale ontwikkelingskansen voor de jongere moeten worden
bereikt, wil de jongere later zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit
hoofdstuk geeft een weergave van de invloed die het verschil in opvoedingsstijlen op de jongere
heeft. Maar alvorens we hier op ingaan, besteden we aandacht aan de verschillende
opvoedingsstijlen die er bestaan, de door ouders meest gehanteerde opvoedingsstijl, de
opvoedingsstijl die groepsleiders over het algemeen hanteren en de invloed van opvoedingsstijlen
wanneer hier al dan niet verschil in zit. We eindigen dit hoofdstuk met het antwoord op de vraag wat
de invloed is van het verschil in opvoedingsstijlen tussen ouders en groepsleiders op de ontwikkeling
van jongeren, deels woonachtig binnen Siza. De resultaten uit de interviews zullen we daarbij niet
laten ontbreken.

5.1

Verschillende opvoedingsstijlen

Wat zijn opvoedingsstijlen? En welke verschillende stijlen bestaan er? Om deze vragen te kunnen
beantwoorden, moeten we terug naar de basis: de definitie van opvoeden.
1. Wat is opvoeden?
Volgens Wikipedia is de definitie van opvoeding: ‘het proces waarin een persoon - meestal een kind wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee naar de voornaamste
normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. Opvoeden beoogt behalve socialisatie een
kind tot zelfstandigheid te brengen’ (Wikipedia, z.d.).
M. J. Langeveld hierover: ‘het doel van de opvoeding is de mondige persoonlijkheid. Heel het
opvoedend gedrag is erop gericht het kind te helpen mondig te worden, dat wil zeggen, in staat tot
bekwaam en moreel en betrouwbaar deelnemen aan de samenleving en zelfvorming’ (Wikipedia,
z.d.).
Jolles is van mening dat het bij opvoeden om vier belangrijke begrippen gaat. Namelijk:
 Steun geven: onvoorwaardelijke, emotionele steun.
 Sturing geven: mogelijkheden benoemen waaruit de jongere kan kiezen.
 Inspiratie geven: nieuwe mogelijkheden aanreiken.
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Motivatie geven: door de jongere het vertrouwen te geven dat hij of zij op de goede weg zit
(Jolles, 2010).

Er vanuit gaande dat een internetbron (zoals Wikipedia) mogelijk onbetrouwbaar is, hebben we ook
de literatuur erop nageslagen. In het boek ‘Psychologie van de adolescentie’, wordt opvoeding als
volgt omschreven: ‘ouderlijk gedrag in de dagelijkse omgang met het kind, verdeeld in de twee
dimensies ondersteuning en controle. Ondersteuning is gericht op fysiek en emotioneel welzijn van
het kind, waardoor het kind zich begrepen en geaccepteerd voelt. Zoals bemoedigen, accepteren,
samenwerken en affectie tonen. Ouderlijke controle is de overdracht van kennis, waarden en normen
en het bieden van structuur’ (Wit e.a., 2006).
Van Keulen en Van Beurden sluiten hierop aan in hun boek ‘Van alles wat meenemen’:
‘Bij het opvoedingsgedrag worden onderscheiden:
 ondersteuning (veilige omgeving, belangstelling en emotionele ondersteuning) en
 controle. Opvoedingscontrole wordt gesplitst in:
- autoritaire controle (strikte regels stellen, beroepen op ouderlijk gezag) en
- autoritatieve controle (uitleg geven, sturend optreden, beroepen op
verantwoordelijkheid van het kind)’ (Keulen e.a., 2006).
2. De verschillende opvoedingsstijlen
Na bovenstaande literatuurstudie weten we dat opvoedingsgedrag bestaat uit ondersteuning en
controle. Binnen ‘controle’ worden vervolgens autoritaire controle en autoritatieve controle als twee
dimensies onderscheiden. Door het onderscheid in deze twee dimensies vinden we al snel de
aansluiting met wat volgens de literatuur de verschillende ‘opvoedingsstijlen’ heten.
‘Opvoedingsstijlen zijn, in theoretische en praktische zin, methodes en uitgangspunten die ten
grondslag liggen aan de opvoeding. De theoretische keuze van opvoeders, kan afwijken van
(elementen van) de praktische uitvoering’(Wikipedia, z.d.).
De verschillende stijlen van opvoeden worden onder andere beschreven in het boek ‘Psychologie van
de adolescentie’. Hierin wordt gesproken van vier stijlen: autoritatief, autoritair, permissief en
onverschillig (Wit e.a., 2006). Dit is een oude en meest bekende typering van opvoedingsstijlen, die
gebaseerd is op onderzoek in 1971 door psychologe Diana Baumrind (Website Mens en Samenleving,
z.d.).






De autoritatieve opvoedingsstijl:
Deze stijl wordt gezien als de meest gezonde opvoedingsstijl. Ouders zijn warm en
ondersteunend naar hun kinderen, maar stellen ook grenzen en controleren het gedrag van
hun kinderen.
De autoritaire opvoedingsstijl:
Bij deze stijl ontbreekt warmte en ondersteuning. Ouders maken regels zonder enig overleg
en verwachten gehoorzaamheid van hun kinderen.
De permissieve (toegeeflijke) opvoedingsstijl:
Wanneer er sprake is van deze opvoedingsstijl, straffen ouders niet en er zijn geen regels.
Ouders zijn wel warm en betrokken bij hun kind.
De onverschillige of verwaarlozende opvoedingsstijl:
Bij deze stijl van opvoeden is er geen sprake van bovenstaande punten. Ouders laten hun
kind als het ware aan hun lot over (Wit e.a., 2006).

In 1983 hebben Maccoby en Martin met de bevindingen van Baumrind en van andere onderzoekers,
verder onderzoek gedaan. De verschillende opvoedingsstijlen volgens Maccoby en Martin staan
weergegeven in onderstaande tabel:
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Kenmerken:

Relatie met het kind:

Streng,
bestraffend,
rigide en koud.
Consequente,
duidelijke
grenzen.

Het woord van de ouders is wet; zij
eisen strikte gehoorzaamheid en
accepteren geen weerwoord.
Naast dat ouders streng zijn, zijn ze ook
liefdevol en emotioneel ondersteunend.
Er wordt een beroep gedaan op de ratio
van het kind. Ouders geven het waarom
aan van straf.
Ouders stellen weinig eisen aan hun
kinderen en voelen zich niet
verantwoordelijk voor hoe hun kinderen
opgroeien. Ze stellen weinig tot geen
beperkingen en regels aan het gedrag
van hun kinderen.
Deze ouders zijn emotioneel afstandelijk
en zien puur als hun taak om hun
kinderen te voeden, te kleden en
onderdak te geven. In zijn extreme vorm
mondt deze opvoedingsstijl uit in
verwaarlozing (een vorm van
kindermishandeling) (Bouwman, 2009).

Autoritatieve

Hoge eisen, veel
aandacht.

Permissieve

Lage eisen, veel
aandacht.

Vage en
inconsequente
feedback.

Verwaarlozende

Lage eisen, weinig
aandacht.

Onverschillig,
afwijzend
gedrag.

In het boek ‘Praten met je tiener’ wordt beschreven dat de communicatiestijl die ouders hanteren,
verband houdt met hun totale opvoedingsstijl. Ouders die een warme betrokken stijl hebben,
duidelijke regels hanteren en proberen om die in de eerste plaats in te voeren via aanmoedigen van
goed gedrag (oftewel: de autoritatieve opvoedingsstijl), hanteren een soortgelijke communicatiestijl.
De communicatiestijl passend hierbij is namelijk vooral gericht op het uitleggen van beslissingen en
het verduidelijken van waarom bepaalde grenzen nodig zijn. De ouders met deze opvoedingsstijl
gebruiken zelden of nooit verbale agressie. Zij slagen erin hun kind niet te identificeren met het
gedrag. Als deze ouders optreden, zullen ze het gedrag afkeuren of bestraffen en niet het kind als
persoon (Adriaenssens, 2006).
Het andere uiterste is de autoritaire opvoedingsstijl. Dit zijn ouders die sterk vasthouden aan regels.
Zij hechten weinig waarde aan een warme relatie met hun kinderen; er moet geluisterd worden.
Daarbij wordt weinig rekening gehouden met de eigen inbreng en mening van de kinderen. De
communicatiestijl in zo’n gezin hecht weinig aandacht aan uitleg geven. Er komt in de opvoeding veel
verbale agressie voor; die moet onderstrepen dat er moet worden geluisterd (Adriaenssens, 2006).
De onverschillige opvoedingsstijl van Baumrind, zoals beschreven in ‘Psychologie van de
adolescentie’, komt overeen met de laissez-faire stijl van Gottman. Hieronder de stijlen die Gottman
heeft beschreven:
 De niet-ontvankelijke ouder: wil onder andere dat negatieve emoties van het kind snel
overgaan. Effecten van deze stijl op het kind zijn, dat het kind leert dat zijn of haar gevoelens
verkeerd, ongepast en ongeldig zijn. Mogelijk leren ze dat er iets goed mis is met hen, omdat
ze zich voelen zoals ze zich voelen. Deze kinderen kunnen er problemen mee hebben hun
eigen emoties te reguleren.
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De afkeurende ouder: is zich overmatig bewust van de noodzaak om grenzen te stellen en
vindt dat negatieve emoties beheerst moeten worden. De effecten van deze stijl op kinderen
zijn dezelfde als bij de niet-ontvankelijke stijl.
De laissez-faire ouder: accepteert zonder meer elke emotionele expressie van het kind en
biedt weinig leiding wat gedrag betreft. Effecten van deze stijl op kinderen zijn dat ze niet
leren hun emoties te reguleren. De kinderen hebben moeite om zich te controleren, om
vriendschapsbanden aan te gaan en om met andere kinderen om te gaan.
De emotioneel coachende ouder: beschouwt de emoties van het kind als een gelegenheid
om vertrouwelijk met elkaar te kunnen zijn. Effecten van deze stijl op kinderen, zijn dat ze
leren te vertrouwen op hun gevoelens, ze leren om hun eigen emoties te reguleren en om
problemen op te lossen. Ze hebben een sterk zelfrespect, kunnen vaak goed leren en goed
met anderen overweg (Website Mens en Samenleving, z.d.).

Wikipedia beschrijft ook nog de ‘democratische, participatieve, egalitaire, autocratische en
negerende opvoedingsstijl. Bij de laatste twee stijlen kan eigenlijk niet van opvoeding worden
gesproken. Het gebruik van deze begrippen leidt tot nodige overlap in betekenis’ (Wikipedia, z.d.).
Ook vanuit onze eigen zoektocht op internet en in de literatuur, kunnen we concluderen dat andere
benamingen van de verschillende opvoedingsstijlen of van het opvoedingsgedrag van ouders, qua
definitie op hetzelfde neer komen als de zojuist benoemde opvoedingsstijlen. In de hierna volgende
paragrafen zullen we steeds gebruik maken van de eerst benoemde benamingen van
opvoedingsstijlen.

5.2

De invloed van opvoedingsstijlen op de ontwikkeling van jongeren

Elk van de vier beschreven opvoedingsstijlen, heeft een andere uitwerking op de jongere. Hieronder
een beschrijving van de invloed die een opvoedingsstijl op de ontwikkeling van een jongere kan
hebben.
1. De invloed van de autoritaire opvoedingsstijl
Zoals beschreven is het aangetoond dat de autoritaire opvoedingsstijl destructief is. De invloed van
een autoritaire stijl is dat jongeren tekorten oplopen in hun sociale en emotionele vaardigheden.
Ook het verbaal en agressief gedrag dat met deze stijl gepaard gaat, heeft destructieve gevolgen.
Verschillende onderzoeken zijn het er over eens dat door een nukkige, onvriendelijke of boze stijl van
opvoeden of communicatie, kinderen het gezin aanvoelen als gesloten. Als jong volwassene stellen
ze vast dat ze in een gesprek altijd afwachten om hun mening te geven (Adriaenssens, 2006). In het
boek ‘Alles went, ook een adolescent’, wordt beschreven dat er een link is terug te vinden tussen
agressief taalgebruik van ouders en depressie, toenemende gedragsproblemen en eetstoornissen bij
kinderen (Compernolle, 2007).
‘De autoritaire opvoeding veroorzaakt veel spanningen, want het kind wordt niet geleid naar groei,
maar wordt ingeperkt doordat de opvoeder denkt dat het kind niets kan, niets weet en dat de
opvoeder het kind volledig moet controleren. De autoritaire opvoeding leidt altijd tot spanningen. Een
kind dat autoritair is opgevoed, zal dit op latere leeftijd nog met zich meedragen. Of het loopt nog
steeds rond met opgekropte emoties (agressie, depressie), of legt zich veel te veel bij zaken neer uit
een te passieve houding. Initiatieven ontwikkelen is moeilijker voor iemand bij wie deze vroeger de
kop zijn ingedrukt. De autoritaire opvoedingsstijl van ouders hangt samen met de volgende
kenmerken van hun adolescenten:
 Gebrekkige omgangsvaardigheden (meer vijandig en verlegen tegenover leeftijdgenoten).
 Gebrek aan initiatief.
 Ondoelmatig sociaal functioneren.
 Traag ingroeien in volwassen sociale rollen’ (Website PedagoogMichadeWinter, 2012).
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2. De invloed van de autoritatieve opvoedingsstijl
De autoritatieve opvoedingsstijl wordt het meest gewaardeerd door jongeren (Adriaenssens, 2006).
Deze opvoedingsstijl, zo leerde de literatuur ons al, is tevens de meest gehanteerde in Nederland.
Professor Dr. Micha de Winter vindt de autoritatieve opvoeding de beste opvoeding als hij mag
kiezen uit de vier opvoedingsstijlen: ‘de stijl bereidt volgens hem de kinderen het beste voor op het
leven in een democratische samenleving. De autoritatieve opvoeding biedt de beste kansen wat
betreft ontwikkeling, sociale empathie en maatschappelijk succes. Succesvol ouderschap in deze
situatie wordt gekenmerkt door inductie, zorgzaamheid en ondersteuning, eisen en grenzen stellen,
moreel voorbeeldgedrag en een open democratische leiderschapsstijl. Het gezin is op deze manier de
eerste leerschool voor sociale participatie en een democratisch moraal’ (Website
PedagoogMichadeWinter, 2012).
Door in het gezin een constructieve sfeer te creëren en iedereen aan te moedigen zich te uiten,
bevordert de opvoeder vaardigheden die belangrijk zijn voor het volwassen leven: zelfstandigheid,
argumenten kunnen ontwikkelen in een discussie, niet te snel het gevoel hebben persoonlijk
aangevallen te worden of te verliezen of winnen (Adriaenssens, 2006).
Wie thuis steeds de eigen mening achterwege moest laten, leerde zich als kind eerst af te vragen of
het wel wijs zou zijn om iets te zeggen, alvorens het in de groep te gooien. Degene die zijn ouders
leerde kennen als machthebbers, probeert er als volwassene gemakkelijker afstand van te nemen.
Verbaal geweld, sluit communicatie tussen ouder en kind. Door als volwassene rustig met problemen
om te gaan, ze wel serieus te nemen, maar te proberen ze te analyseren, verschillende mogelijke
oplossingen te bekijken en de partner en het gezin erbij te betrekken om uit te maken wat er
uiteindelijk word gedaan, maakt zijn of haar kinderen sterker. De kinderen zien dan namelijk dat
problemen deel uitmaken van het normale leven.
In het boek ‘Alles went, ook een adolescent’ wordt gesteld dat pubers behoefte hebben aan
duidelijkheid en voorspelbaarheid, waar structuur voor nodig is. Deze structuur kunnen pubers
zichzelf niet geven en moet dus worden aangebracht door opvoeders. Hieruit kunnen wij de
conclusie trekken dat opvoedingsstijl met regels en structuur, een positief effect heeft op de
ontwikkeling van jongeren (Compernolle, 2007).
3. De invloed van de permissieve (toegeeflijke) opvoedingsstijl
De ouders met de permissieve opvoedingsstijl, geven hun kind veel positieve aandacht, maar stellen
weinig eisen aan hun kinderen. De ouders gaan er vanuit dat aan alle initiatieven en behoeften van
het kind tegemoet gekomen moet worden (Website PedagoogMichadeWinter, 2012). Deze
opvoedingsstijl kan leiden tot een egoïstische houding, die zich kan uiten in brutaal en opstandig
gedrag als het kind niet de aandacht krijgt die het gewend is. Een kind dat steeds gewend is zijn zin te
krijgen, loopt kans uit te groeien tot een egoïstisch ingesteld persoon die alleen maar opkomt voor
eigen belang (Janssens, 2005).
4. De invloed van de onverschillige (verwaarlozende opvoedingsstijl
Ouders met deze opvoedingsstijl, stellen weinig of geen eisen. Er is weinig aandacht, ondersteuning
en stimulering voor de kinderen (Website PedagoogMichadeWinter). ‘In het geval van een
verwaarlozende opvoedingsstijl krijgt het kind het gevoel dat het niet bij zijn ouders terecht kan als
het problemen ervaart. Dat kan leiden tot onzekerheid, hetgeen zich kan uiten in teruggetrokken
gedrag.’ Een verwaarlozende opvoedingsstijl kan ook leiden tot externaliserend gedrag5: kinderen
weten dat hun ouders hen nauwelijks controleren. Zij kunnen doen en laten wat ze willen. Dat kan er
toe leiden dat eigen belang centraal komt te staan en ten koste van alles wordt nagestreefd
(Janssens, 2005).

5

Externaliserende gedragsproblemen: naar buiten, op anderen, gerichte gedragsproblemen zoals
ongehoorzaamheid, agressiviteit, vernielzucht en driftbuien. (Encyclo, Online Encyclopedie, z.d.).
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Opvoedingsstijl die ouders over het algemeen hanteren

Naast het verschil in opvoedingsstijlen, is het van belang te weten wat ouders belangrijk vinden in de
opvoeding van hun kind. Aan de hand daarvan kunnen we kijken welke gevolgen dat heeft voor de
opvoedingsstijl die ouders hanteren. Tevens geven we in deze paragraaf een weergave van wat
belangrijk is bij het opvoeden van jongeren, met het oog op wat wel en niet effectief is als het gaat
om het stimuleren van hun ontwikkeling.
1. Opvoedingsstijl van ouders
In elk gezin, welke vorm of samenhang dan ook, zijn ouders betrokken die door hun aard en
opvattingen een bepaalde manier hebben waarop zij hun kinderen willen laten opgroeien
(Kohnstamm, 2009).
‘In Nederlandse gezinnen wordt veel gebruik gemaakt van het geven van uitleg en het stimuleren van
eigen verantwoordelijkheid (de autoritatieve opvoedingsstijl), maar autoritaire controle is beslist niet
afwezig. Ouders van pubers controleren minder dan ouders van jongere kinderen. Zij gebruiken
minder straf en beloning en zij zijn meer gericht op ondersteuning. Bij de huidige Nederlandse
gezinsopvoeding is volgens onderzoek (Rispens e.a., 1996) zeker geen sprake van een laissezfairehouding of het alleen maar vrij laten van kinderen. Ouders vinden gehoorzaamheid wel van
belang, maar proberen dit te bereiken via overreding en niet via autoritaire controle. Er is een klein
verschil tussen de sociale klassen bij Nederlandse ouders. Ouders uit hogere sociale klassen tonen wat
minder warmte en genegenheid; zij zijn meer gericht op het bevorderen van autonomie van kinderen.
Ouders in lagere klassen ondersteunen meer, geven meer warmte en maken meer gebruik van
straffen en belonen’ (Keulen e.a., 2006).
Bovenstaande passage uit het boek ‘Van alles wat meenemen’ schrijft aan het opvoedingsgedrag van
ouders een voornamelijk autoritatieve stijl toe. Het boek ‘Praten met je tiener’ beschrijft dat
‘onderzoek voldoende heeft aangetoond dat de autoritaire stijl destructief is. De autoritatieve
opvoedingsstijl wordt het meest gewaardeerd door jongeren’ (Adriaenssens, 2006). (De verdere
invloed van deze stijlen, is beschreven in paragraaf 5.4.)
De beide boeken overlappen elkaar dus: de meest uitgevoerde opvoedingsstijl door ouders is de
autoritatieve opvoedingsstijl. Tevens is dit de meest gewaardeerde stijl door jongeren. Naast de
geciteerde literatuur, beschrijven ook verschillende websites de meest gebruikte opvoedingsstijl:
‘De autoritatieve opvoedingsstijl is in Nederland de meest gebruikte en uit onderzoek is gebleken dat
dit ook de beste stijl is. Jongeren zijn het gelukkigst wanneer ouders een autoritatieve opvoedingsstijl
hanteren’ (Website PSYblog, z.d.). Echter deze stijl, waarmee ouders redelijke grenzen stellen, uitleg
geven en dat met gezag en liefde doen, kan niet binnen iedere cultuur en in elke situatie worden
gehanteerd. ‘Verschillende culturen en verschillende situaties kunnen om verschillende
opvoedingsstijlen vragen. Dat kan inhouden dat in de ene situatie, ook al naargelang de
pedagogische insteek, een meer permissieve en in de andere een meer autoritaire benadering kan
worden aanbevolen’ (Doornenbal, 1996).
Ouderschap is niet iets statisch, maar altijd een interactieve situatie. Daardoor is niet alles in vakjes
in te delen. Kinderen hebben een eigen temperament en stijl om met hun ouders om te gaan.
Kinderen hebben zo hun eigen manier van interpreteren van de boodschappen die hun ouders
geven. Ook hebben zij een eigen manier van interpreteren van de manier waarop men met hen
omgaat. De manier waarop kinderen reageren op specifieke gebeurtenissen, kan verschillen. De
meeste ouders zullen allerlei facetten van opvoedingsstijlen laten zien, maar meestal overheerst er
toch wel één (Website Artikeltjes lezen, z.d.).
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De opvoedingsstijl, gehanteerd door ouders, is dus nooit altijd autoritatief of geheel autoritair. Het
hangt van de situatie af of er bijvoorbeeld meer grenzen moeten worden gesteld. Verder speelt het
temperament, de omgang van kinderen met hun ouders en hun interpretatie van boodschappen een
rol. Ook de cultuur waarin opgevoed wordt, is van belang bij de keuze voor en het hanteren van een
(combinatie van een) opvoedingsstijl.
Ook ‘blijken er in Nederland verschillen te zijn tussen moeders en vaders wat betreft
opvoedingsgedrag. Moeders tonen meer affectie, zijn responsiever ten opzichte van de behoeften van
hun kind en tonen meer betrokkenheid bij hun kind dan vaders. Ze ondersteunen hun kind meer en
hebben vaker een autoritatieve opvoedingsstijl. Vaders hanteren juist vaker een autoritaire
opvoedingsstijl en hebben meer de neiging om, als hun kind regels overtreedt, hun kind te negeren of
te reageren met machtsuitoefening. Vaders en moeders verschillen niet van elkaar in de mate waarin
zij hun kinderen straffen als ze iets fout doen of belonen als ze iets goed doen. Er zijn ook verschillen
tussen jongens en meisjes wat betreft opvoedingsgedrag van hun ouders. Zowel vaders als moeders
laten hun warme gevoelens meer blijken en stellen zich meer ondersteunend op bij een dochter dan
bij een zoon. Zonen krijgen vaker dan dochters te maken met machtsuitoefening en straf van beide
ouders en zij worden vaker met een autoritaire opvoedingsstijl opgevoed’ (Wit e.a., 2006).
2. Belangrijk bij het opvoeden van jongeren
Zoals beschreven in hoofdstuk 3, het antwoord op deelvraag 1, zijn er bij de opvoeding van jongeren
een aantal aandachtspunten. De ingewikkeldheid van de leeftijdsfase waarin jongeren zich bevinden,
kwam aan de orde. Hoe kunnen ouders, naast het hanteren van een bepaalde opvoedingsstijl, het
beste omgaan met jongeren in de leeftijdsfase twaalf tot achttien jaar?
 Sturende en controlerende taak van ouders blijft bestaan
Deze vraag wordt beantwoord in het boek ‘De psychologie van de adolescentie’. De twee dimensies
van opvoeding, ondersteuning en controle, blijven ook in de adolescentie van belang. Een belangrijke
taak van ouders gedurende de adolescentie van hun kind, is het scheppen van een veilige, warme,
affectieve omgeving waarin de individualiteit en de zelfstandigheid van het kind ondersteunt word.
Ook is het van belang dat de jongere in deze omgeving de gelegenheid krijgt in te gaan op nieuwe,
fysieke, cognitieve en sociale uitdagingen. De sturende, controlerende taak blijft bestaan. Ouders
moeten afspraken maken over redelijke regels en normen waaraan de jongere zich moet houden en
erop toezien dat die regels worden nageleefd (Wit e.a., 2006).
‘Te weinig ouderlijke ondersteuning en warmte gaat samen met een negatief zelfbeeld van jongeren,
slechtere schoolprestaties, een gebrek aan empathie en het weinig rekening houden met anderen en
negatieve verwachtingen ten aanzien van anderen in sociale contacten. Te weinig duidelijke regels en
te weinig consistente controle en supervisie door ouders kan leiden tot zwakke controle van impulsen,
gebrek aan sociale vaardigheden en probleemgedrag van kinderen. Autoritaire, restrictieve controle
door ouders en frequent straffen daarentegen vergroot de kans op probleemgedrag op lagere sociale
competentie’ (Wit e.a., 2006).
 Stimuleren zelfstandigheid en controle door middel van ‘monitoring’
‘Toch verandert het opvoedingsgedrag van ouders als een kind de adolescentie nadert. Met jongeren
moet bijvoorbeeld meer worden onderhandeld. De behoefte van een jongere aan meer autonomie
vereist een aanpassing in de ouderlijke controle. Niet alleen in de hoeveelheid controle, maar ook in
de manier waarop de controle wordt uitgeoefend.’ In de adolescentie speelt de mate waarin de
jongere participeert in gezamenlijke beslissingen en de mate waarin de ouder toezicht houdt op hem
of haar een belangrijke rol. Naarmate jongeren ouder worden, wordt het steeds belangrijker dat
ouders de zelfstandigheid van hun kind stimuleren. Wel blijven daarbij duidelijke regels en normen
van belang (Wit e.a., 2006).
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‘Het uitoefenen van ouderlijke controle vindt in deze periode veelal plaats door middel van
‘monitoring’: het toezicht houden en op de hoogte zijn van het dagelijks reilen en zeilen van de
jongere en het weten wat de jongere interesseert en bezighoudt’ (Wit e.a., 2006).
 Inzicht in werking van hersenen jongere en communicatie daarop aanpassen
Uitgangspunt van de schrijvers van het boek ‘Puberbrein binnenstebuiten’ is dat de hersenen bij
pubers nog niet volgroeid zijn. Hierdoor kunnen pubers de gevolgen van hun daden (nog) niet
overzien. Jongeren in de puberteit hebben wel degelijk behoefte aan duidelijkheid en grenzen. Ook is
het volgens de schrijvers juist heel goed om dingen consequent te verbieden en daarmee grenzen te
stellen (Nelis e.a., 2009).
In het boek ‘Van last tot lust’ gaan de schrijvers er vanuit dat ouders zich er continu bewust van
moeten zijn dat jongeren zelf leren verantwoordelijk te zijn (of te worden) voor hun eigen gedrag en
de consequenties van eenmaal genomen beslissingen leert aanvaarden (Grimhuijzen, 2007).
Communicatie verloopt beter als de ouder inzicht heeft in de wijze waarop lichaam en geest bij een
jongere samenwerken. Bij de jongere gaat het verkeer maar één richting op. Hij of zij wordt geleid
door wat er nu en straks gebeurt. Jongeren leven namelijk vanuit een buikgevoel. Ze zien en
reageren. Wat nog in ontwikkeling is, is het woordje dat er tussenin moet komen: zien, denken en
reageren. ‘Dit mechanisme van kijken en handelen, waarbij het wijze denken net iets te laat komt, is
wat we terug vinden in veel dom gedrag van jongeren’ (Adriaenssens, 2006).
‘Zeker bij jongeren kunnen de emoties een grote invloed hebben op hun gedachten en gedrag.
Anderzijds beïnvloeden gedachten op hun beurt ook weer emoties. Als ouders gevoelens benoemen,
helpt dat de communicatie met de puber. En zonder wederzijds respect, open je geen deur naar je
tiener; spreek dit respect dus uit’ (Adriaenssens, 2006).

5.4

Opvoedingsstijl die groepsleiders over het algemeen hanteren

Naast dat ouders een bepaalde stijl van opvoeden hebben, hebben groepsleiders deze over het
algemeen ook.
1. Opvoeden op groepen over het algemeen
Opvoeding in een leefgroep is anders dan opvoeding in een gezinssituatie. Jongeren verblijven
meestal voor een beperkte tijd op een groep, dus ze moeten wennen aan en weer afscheid nemen
van de groep. Jongeren met een (lichte) verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke handicap
vragen om een andere fysieke omgeving en manier van opvoeden, dan normaal begaafde jongeren.
Daarnaast is de handicap meestal niet de enige reden tot plaatsing. Soms komen deze jongeren uit
gezinnen waarin de opvoeding niet (meer) adequaat verloopt en/of hebben deze jongeren bepaalde
gedrags- en/of psychiatrische problemen naast de handicap (Slot e.a., 2007).
Tussen jongeren ontstaan allerlei contacten en interacties die vragen om aandacht en bijsturing. De
groepsleiding moet oog hebben voor groepsprocessen. Deze processen kunnen zijn: onderlinge
verhoudingen binnen de groep, verdeling van rollen binnen de groep en groepsdruk (Slot e.a., 2007).
‘De veiligheid van jongeren wordt mede gewaarborgd wanneer groepsleiders pesterijen en
machtsmisbruik tussen jongeren weten te voorkomen. Ook het werken met de groep als geheel,
bijvoorbeeld tijdens het eten en het groepsoverleg, vraagt een aantal extra vaardigheden van de
groepsleider.’ Veiligheid ontstaat tevens doordat groepsleiders door regels en een vast dagritme
structuur aanbieden (Slot e.a., 2007).
Opvoeding op een groep betekent dat groepsleiders jongeren allerlei praktische, cognitieve en
sociale vaardigheden leren. Door regelmatige aanwezigheid maken de groepsleiders het opbouwen
van een goed contact met de jongere mogelijk. Het contact tussen groepsleiders en jongeren is niet
gebaseerd op een gelijkwaardige relatie, maar is wel een persoonlijk contact. Groepsleiders zijn
professionals die enerzijds bepaalde verantwoordelijkheden hebben, maar anderzijds vaak erg
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persoonlijke zaken van een jongere weten. Zij hebben vanwege een voorbeeldfunctie grote invloed
op de jongeren (Slot e.a., 2007).
‘Groepsleiders proberen de jongeren vaardigheden te leren om zoveel mogelijk in levensbehoeften
(bijvoorbeeld nachtrust, een dagritme, eten en drinken, lichamelijke verzorging) te voorzien.
Groepsleiders voeden op door te proberen waarden en normen over te dragen. Hiertoe creëren
groepsleiders een zodanig opvoedingsklimaat dat jongeren voldoende kansen krijgen en gestimuleerd
worden zich verder te ontwikkelen. Opvoeding is in sterke mate toekomstgericht: jongeren worden
voorbereid op de eisen en verwachtingen die de samenleving aan hen stelt’(Slot e.a., 2007).
Harder (e.a.) karakteriseert goede groepsleiders binnen de residentiële zorg als ‘interactionele
duizendpoten’, omdat ‘zij zoveel dingen tegelijkertijd moeten doen: regels stellen, individuele
jeugdigen ondersteunen, werken met de groep jongeren, zorgen voor een goed leefklimaat,
samenwerken met andere professionals en aandacht besteden aan het gezin’ (Harder e.a, 2006).
Bruininks beschrijft in zijn boek ‘Orthopedagogisch groepswerk’ dat het werk in de leefgroep draait
om het bewust hanteren van situaties, dagritme en ruimte. De groepsleiding moet deze inzetten om
een bepaald doel te bereiken (Bruininks, 2006).
‘Het is belangrijk in een leefgroep dat iedereen gewaardeerd wordt om wie hij of zij is, zonder de plek
van de ouders in te nemen. In een leefgroep moet er een balans gezocht worden tussen aansluiting
van het normale leven en aansluiting van de structuurbehoefte van de cliënten. Omdat in een
leefgroep veel verschillende mensen samenwonen is het belangrijk dat er duidelijke regels en grenzen
zijn die aansluiten bij de structuurbehoefte van de bewoners’ (Lectoraat Fysieke veiligheid, z.d.).
Opvoeden op een groep is anders dan in een gezinssituatie. Naast het feit dat jongeren met een
beperking om een andere manier van opvoeden vragen, dan jongeren zonder beperking, dienen
groepsleiders rekening te houden met allerlei groepsprocessen. Het contact tussen groepsleiders en
jongeren is niet gebaseerd op een gelijkwaardige relatie, maar er is wel een persoonlijk contact.
Groepsleiders proberen jongeren vaardigheden te leren om zoveel mogelijk in levensbehoeften te
voorzien. De opvoeding van groepsleiders is toekomstgericht; jongeren worden voorbereid op de
eisen en verwachtingen die de samenleving aan hen stelt.
Als we alle literatuur over het opvoedingsgedrag van groepsleiders naast elkaar leggen, kunnen we
concluderen dat groepsleiders, net als ouders, een autoritatieve opvoedingsstijl hanteren. Zij zijn
betrokken bij de jongere, creëren een veilige sfeer op de groep, maar stellen ook regels en eisen.
2. Opvoeden binnen Siza: het competentiemodel
Toekomstgericht zijn in hun opvoeding aan jongeren, doen groepsleiders binnen Siza door middel
van het gebruik van een bepaalde methodiek; het competentiemodel. Ook ouders van jongeren
binnen Siza zijn hier van op de hoogte en werken samen met groepsleiders competentievergrotend.
Eén van de geïnterviewde ouders hierover: “elke keer dat behandelplan erbij houden. Bijhouden waar
mijn zoon mee bezig is. Zolang jij interesse hebt in wat hij doet en accepteert wat hij wel en niet kan,
dat is denk ik het belangrijkste. Dat je weet wat de beperkingen zijn. En niet gaat kijken naar de
beperkingen, maar naar wat nog de mogelijkheden zijn. Dat is waar wij samen naar kijken. Hij heeft
die beperkingen, hij weet nu ook dat hij die beperkingen heeft: dat is allemaal heel frustrerend, heel
vervelend, maar wat kun je dan nog wèl met die beperkingen? Dat zijn andere dingen; waar je wel
weer heel sterk in bent. Dit motiveren, stimuleren en verder uitwerken. Dat is wat we doen, met hele
kleine stapjes” (Interview 14).
Deze ouder geeft een goede beschrijving van de kenmerken van het werken met het
competentiemodel. Wat is competentievergrotend werken precies?
‘Competentievergrotende hulpverlening is gericht op verminderen van probleemgedrag en vergroten
van vaardigheden van een jongere. Het houdt rekening met het ontwikkelingsniveau van de jongere
zoals zich dat manifesteert in verschillende aspecten van het dagelijks functioneren.
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Competentievergroting impliceert dat jongeren vaardigheden leren die ze nu (in de leefgroep) en
straks in de samenleving nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren’ (Slot e.a., 2007).
Om jongeren vaardigheden te leren, is het van belang hen taken aan te bieden die aansluiten bij hun
mogelijkheden en voldoende uitdaging en leerkansen bieden voor verdere ontwikkeling.
Competentievergroting is gericht op het uitbreiden van het vaardigheidsrepertoire (Slot e.a., 2007).
De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat
gedrag van de jongere, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag. De nadruk van
competentievergroting ligt op het leren van nieuw en gewenst gedrag. De hulpverlener stelt samen
met de cliënt vast wat hij of zij beter kan doen in plaats van wat hij of zij niet moet doen. Als
begeleider ken je ook je eigen krachten en kwaliteiten en zet je deze bewust in tijdens de begeleiding
van jongeren (Website Smitt).
Het competentiemodel richt zich op het versterken van (potentiële) krachten bij de jongere en
spreekt daardoor aan. Het model heeft een motiverende werking. Het is voor een jongere prettiger
om op mogelijkheden aangesproken te worden, dan op problemen (Slot e.a., 2007).
Competentiegericht werken sluit tevens aan bij de huidige visie in de zorg wat betreft empowerment
van de cliënt en de focus op de mogelijkheden van de cliënt, in plaats van de focus op zijn of haar
beperkingen (Website Rinogroep).
De jongere werkt zelf actief aan alle ‘ontwikkelingstaken’ in de vorm van concrete doelen en
actiepunten. Het gaat om ontwikkelingstaken passend bij de leeftijd van de jongere, zoals deze in de
Nederlandse maatschappij gevraagd worden en elke dag aan de orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
omgaan met leeftijdsgenoten, invullen van vrije tijd, gezondheid en uiterlijk, deelname aan school,
voorbereiding op loopbaan, bouwen aan de relatie met ouders en familie, omgaan met
gezagsrelaties en omgaan met intimiteit en seksualiteit (Website Smitt, z.d.).
In het boek ‘Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg’, wordt ingegaan op de betekenis
van competent zijn: ‘we noemen jongeren competent wanneer ze over voldoende vaardigheden
beschikken om ontwikkelingstaken waarmee zij in het dagelijks leven geconfronteerd worden, op
adequate wijze kunnen vervullen. Competentie kan men zien als balans’ (Slot e.a., 2007). Hieronder
een weergave van die balans.

Wanneer de jongere de juiste vaardigheden bezit om taken goed uit te voeren, staat de balans in
evenwicht. Is het evenwicht in onbalans, dan bezit de jongere te weinig vaardigheden om taken op
een adequate manier te kunnen uitvoeren (Website Mens en Samenleving, z.d.).
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Binnen het competentiemodel wordt gesproken over drie factoren die van invloed zijn op de
competentie (oftewel: de balans). Deze factoren zijn:






5.5

Stressoren: invloeden waaraan de jongere zich niet of nauwelijks kan onttrekken. Ze kunnen
een negatieve invloed uitoefenen op het functioneren en dus op de ontwikkelingstaken en
vaardigheden. Bijvoorbeeld slachtoffer worden van geweld, seksueel misbruik of het
overlijden van een familielid (Website Mens en Samenleving, z.d.).
Psychopathologie: ‘een binnen de geldende cultuur gebruikelijk patroon van gedragingen dat
gepaard gaat met leed, een minder goed functioneren of dat in buitengewoon hoge mate het
risico verhoogt om in aanraking te komen met lijden, de dood of vrijheidsverlies’ (Slot e.a.,
2007). Er wordt dan van een stoornis gesproken; bijvoorbeeld een verstandelijke handicap,
een gedragsstoornis of een contactstoornis.
Protectieve factoren: beïnvloeden de competentie op een positieve manier. Het zijn de
aspecten in de eigenschappen en de omgeving van de jongere die hem of haar beschermen
tegen de invloed van de stressoren en die bepaalde uitingen van psychopathologie kunnen
verzachten. Bijvoorbeeld: een positieve instelling, een doorzetter zijn of intelligentie’ (Website
Mens en Samenleving, z.d.).

De invloed van een verschil in opvoedingsstijlen op de ontwikkeling van jongeren

In de huidige samenleving vindt opvoeding en socialisatie plaats in verschillende sferen (gezin,
school, vrienden, hulpverleningsinstellingen, vrijetijdsvoorzieningen) en er komen ook nieuwe
leefsferen bij: de kinderopvang, de naschoolse opvang, de media en het internet. ‘Het probleem is
volgens de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) niet alleen dat er sprake is van
uitbreiding van het aantal sferen van opvoeding en socialisatie, maar vooral dat er steeds minder
sprake is van verbinding tussen de sferen. Het ontbreken van sociale samenhang en voldoende
binding, vergroot de kans op stijging van psychosociale problematiek6 en criminaliteit onder jongeren.
In het huidige beleidsdenken wordt vooral het ontbreken van een inhoudelijke verbinding tussen de
verschillende opvoedingscontexten geconstateerd en als probleem gezien. Discontinuïteit in de
opvoeding kan zich dan voordoen wanneer er tussen de verschillende opvoedingsdomeinen geen
communicatie is over pedagogische doelen en instrumenten, kortom het ontbreekt dan aan
pedagogische afstemming. Er wordt vanuit gegaan dat continuïteit in de opvoeding goed is en
noodzakelijk voor het gezond en veilig opgroeien van jongeren’ (Timmerman, 2008).
Continuïteit in de opvoeding is ook een belangrijke doelstelling in de nota ‘Alle kansen voor alle
kinderen’. Onder het eerste uitgangspunt van ‘Gezond opgroeien’, verstaat de nota ‘lichamelijk
gezond, geestelijk gezond, gezonde leefstijl en continuïteit in opvoeding en verzorging’.
Onvoldoende continuïteit in de opvoeding vormt een risico voor de ontwikkeling van een kind.
Continuïteit in opvoeding wordt in dit studierapport gezien als een voortgaande, ononderbroken lijn
of ontwikkeling. Continuïteit is vooral verbonden met ontwikkeling en heeft een positieve betekenis;
continuïteit is goed (Rouvoet, 2007-2011).
De wetgeving in Nederland beschrijft: ‘onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg
en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind
alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding
van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende
behandeling toe. Het ouderlijk gezag omvat mede de verplichting van de ouder om de ontwikkeling
van de banden van zijn kind met de andere ouder te bevorderen’ (art. 1:247 BW). Als de ouder
6

Psychosociale problemen bij jeugd: emotionele problemen (angst, teruggetrokkenheid, depressieve
gevoelens, psychosomatische klachten), gedragsproblemen (agressief gedrag, onrustig gedrag en delinquent
gedrag) en sociale problemen (problemen die de jongeren heeft in het maken en onderhouden van het contact
met anderen. (Website GGD Brabant-Zuidoost, z.d.)
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volgens de wet opvoedt, waarborgt hij of zij de continuïteit van de opvoeding en stimuleert daarmee
de ontwikkeling van de jongere.
Een opvoeding zonder onderbreking, een opvoeding die thuis hetzelfde is als op de groep, heeft dus
een positief effect op de ontwikkeling van een jongere. Onze verdere redenatie van
overeenstemming in opvoeding resulteert in een positief effect op jongeren met een beperking. Voor
hen is een opvoeding ‘zonder onderbreking’ of verschil tussen thuis en op de groep, naar ons idee
van een nog groter belang dan voor jongeren zonder handicap.
Naast jongeren met een verstandelijke of lichamelijke handicap, NAH of een aan autistisme verwante
stoornis, verblijven er meervoudig gehandicapte jongeren op de woongroepen binnen Siza. Het boek
‘Gewoon bijzonder’ beschrijft het belang van overeenstemming in opvoeding tussen verschillende
opvoeders voor een kind met een meervoudige handicap. Zeker ook wanneer sprake is van geen
duidelijke overeenstemming tussen de groepsleiders op de groep.
‘Voor een kind met een ernstige meervoudige handicap valt het niet mee om in de relatie met zijn of
haar eigen gezinsleden een duidelijk, actieve rol te spelen. In een opvoedingsomgeving met meerdere
begeleiders, zoals in een woonvoorziening, zien we vaak een situatie waarin verschillende mensen
met verschillende ideeën ieder op eigen wijze op het kind reageren. Over hoe er met een kind moet
worden omgegaan, waar er op gelet moet worden, op welke manier het kind aangeeft iets niet leuk
te vinden, wordt lang niet altijd met elkaar overlegd. In zo’n situatie zullen de toch al beperkte
mogelijkheden van het kind volledig tekort schieten. Het kind zal onvoldoende in staat zijn zich aan te
passen aan de wisselende en niet op zijn of haar behoeften afgestemde wijzen van omgang. Door de
veelheid van ‘omgangsvormen’ voelt het kind zich niet begrepen, hij of zij wordt overvraagd en raakt
overbelast. Veel kinderen reageren op deze opvoedingsomstandigheden met vermijdend en/of zelf
verwondend gedrag. Begeleiders willen het graag goed doen, maar weten soms niet goed hoe. Ze
voelen zichzelf tekortschieten wanneer kinderen gedrag vertonen waarvan zij onvoldoende weten hoe
ze hierop effectief moeten reageren. Gevolg hiervan is dat begeleiders zich onzeker voelen en zich
storten op taken waarbij ze die onzekerheid niet voelen. In deze opvoedingsomstandigheden kan het
kind ondervraagd of ondergestimuleerd worden’ (Vlaskamp, 1996).
Verder beschrijft het boek: ‘de opvoeding van een kind met een ernstige meervoudige handicap is op
zich al verre van gemakkelijk. Wanneer er veel mensen bij die opvoeding zijn betrokken die bovendien
allemaal voor verschillende taken verantwoordelijk zijn, wordt die opvoeding steeds ingewikkelder’
(Vlaskamp, 1996).
Er worden verschillende invloeden van wisselend opvoedingsgedrag beschreven op de ontwikkeling
van de jongere met een meervoudige handicap: de jongere voelt zich niet begrepen, wordt
overvraagd of juist ondervraagd en het lukt hem of haar niet zich aan te passen.
Het boek ‘Van alles wat meenemen’, beschrijft dat er niet moet worden vastgehouden aan de eigen
opvoedingsstijl, wanneer er verschillen bestaan: ‘opvoeden en opvoedingsondersteuning gaan
gepaard met normen en waarden. Door contacten met gezinnen, zullen beroepskrachten
geconfronteerd worden met de eigen waarden en normen rond opvoeding. Een ieder, zowel gezinnen
als beroepskrachten, heeft zijn eigen ideeën en normen over wat belangrijk is in de opvoeding of wat
kinderen nodig hebben. Er is niet één ideale manier van opvoeden, er zijn meerdere variaties mogelijk,
die allemaal het belang van kinderen als uitgangspunt hanteren. Vaak is dat moeilijk te zien, omdat je
vanzelfsprekend - onbewust - uitgaat van de eigen ideeën en normen over opvoeding. Het gaat er niet
om je eigen opvattingen opzij te zetten, maar wel om bewustwording van de eigen opvattingen, om
openheid voor de opvoedingsidealen van ouders en om besef van doorwerking van de eigen
opvattingen naar die van ouders toe’ (Keulen e.a., 2006).
Er is dus niet één ideale opvoedingsmanier. Vasthouden of opzij zetten van eigen opvatting is voor
een groepsleider niet aan de orde. Het is juist van belang het overeenkomende uitgangspunt te
blijven zien: het belang van het kind. Daarna is het de taak goed af te stemmen, want: ‘om het kind te
kunnen leiden tot volwassenheid, is afstemming tussen de opvoeders over opvoedingsperspectief, 65
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stijl en -taken belangrijk. Hiervoor moeten contactmomenten afgesproken worden tussen de
verschillende opvoeders’ (Veer, 2011).
Het Nederlands Jeugd instituut (NJi) beschrijft in de ‘Handreiking samenwerken met ouders in
zorgtrajecten’ dat ‘de ontwikkeling van een jeugdige er bij gebaat is dat medeopvoeders en ouders,
ieder vanuit hun eigen rol, samenwerken in hun pedagogische taak ten behoeve van kinderen en
jongeren. Juist door hun uiteenlopende ervaringen met, kennis van en kijk op het kind kunnen ze
elkaar heel goed aanvullen en ondersteunen’ (NJi, 2008).
Samenwerking tussen beide leefmilieus biedt mogelijkheid om tot meer afstemming tussen beide
leefmilieus te komen. ‘Bij grote discrepantie hiertussen is er meer kans dat het kind in verwarring
wordt gebracht over normen, regels en wenselijk gedrag. Een kind is dan ook het meest gebaat bij
een zo veel mogelijk overeenkomende (pedagogische) benadering’ (NJi, 2008).
De gevonden literatuur beschrijft dus nauwelijks de invloed van een verschil in opvoeding, maar
daarentegen veelvuldig over het positieve effect van een overeenkomst in opvoedingsstijl. We
kunnen dan concluderen dat een verschil in opvoedingsstijlen een negatief effect heeft op de
ontwikkeling van de jongere.

5.6

De invloed van het verschil in opvoedingsstijlen tussen ouders en groepsleiders op
de ontwikkeling van jongeren binnen Siza

In ons vooronderzoek stelden we de vraag aan groepsleiders op welke gebieden zij handvatten
wensten met betrekking tot de afstemming in de opvoeding van jongeren die deels thuis en deels op
de groep wonen. Maar liefst veertien van de vierentwintig groepsleiders (63%) gaven aan
handvatten te wensen op het gebied van de overgang tussen de opvoeding thuis en op de groep.
Hieruit blijkt wel hoezeer groepsleiders behoefte hebben aan het inperken van de negatieve invloed
die het verschil in opvoedingsstijlen heeft op (de ontwikkeling van) de jongere.
1. Invloed van verschil in opvoedingsstijlen benoemd in enquêtes
In ons vooronderzoek stelden we de geënquêteerden de vraag, wat de gevolgen voor de jongere zijn
bij een verschil in overeenstemming over zijn of haar opvoeding.
De belangrijkste gevolgen voor de jongeren wanneer er sprake is van een moeilijke afstemming over
de opvoeding tussen ouders en groepsleiders:






“Moeilijk om te schakelen tussen groep en thuis.”
“De jongere weet niet waar hij of zij aan toe is. Door bijvoorbeeld een niet eenduidig verhaal
te hanteren, kan de jongere zich tegen een opvoeder keren. Hij kan dan de begeleiders
uitspelen.”
“Onrust, onduidelijkheid, probleemgedrag, onzekerheid en/of een loyaliteitsconflict.”
“De begeleiding slaat niet aan.”
“Dat kinderen je niet serieus meer nemen en alleen maar naar ouders luisteren. Dan krijg je
gefrustreerde kinderen. Thuis mag ik alles en dan mag ik dit en dat.. Het is erg lastig om als
leiding dan te zeggen dat je dan hier op de groep andere regels hebt dan thuis.”

Na ons vooronderzoek hebben we verder onderzoek gedaan middels interviews. Wat de invloed is
van het verschil in opvoedingsstijlen tussen ouders en groepsleiders op de jongere binnen Siza, kwam
terug als vraag aan alle geïnterviewden: de groepsleiders, de teamleiders, de sectormanager en de
ouders. Hieronder de belangrijkste antwoorden op deze vraag, per geïnterviewde groep.
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2. Invloed van verschil in opvoedingsstijlen volgens groepsleiders
 Terugval in ontwikkeling of ontwikkeling verloopt niet geleidelijk
Verschil in opvoedingsstijlen leidt volgens één van de groepsleiders tot een terugval. Zij zegt dat je er
voor moet zorgen “dat er ook niet elke keer bij de cliënt een terugval is door het feit dat hij op de
groep geweest is of dat hij thuis geweest is. Dat geeft een cliënt ook rust; in zijn hoofd, in zijn lijf, in
zijn alles. Dan blijft er denk ik meer rust over om juist weer ergens anders een positieve ontwikkeling
te maken. Maakt niet uit: sociaal gezien of weet ik het” (Interview 8). Dezelfde groepsleider geeft
later over de ontwikkeling van de jongere aan: “kijk, als het kind weet waar hij thuis aan toe is en
waar hij op de groep aan toe is, dan gaat de ontwikkeling geleidelijker, denk ik” (Interview 8).
 Jongere moet zich steeds aanpassen
“Hoe meer je op één lijn zit, hoe prettiger dat voor het kind is. Dat het ook gewoon hetzelfde loopt.
Als het thuis hetzelfde loopt als bij ons, dan is het ook niet zo dat het kind zich telkens aan moet
passen. Dat is wel beter voor je ontwikkeling” (Interview 7).
 Ontwikkeling stagneert
“Op het ergste moment denk ik dat zelfs de ontwikkeling kan stagneren. Dat denk ik echt, als wij niet
goed afstemmen” (Interview 7).
 Jongere moet steeds kiezen
Steeds moeten kiezen is van invloed op de ontwikkeling van de jongere: “stel je bent 13, 14 jaar en je
moet constant kiezen tussen begeleiding of ouders, is dat wel lastig natuurlijk. Constant.. Nou ja, in
bepaalde gevallen. Dit is geen fijne keuze voor een jongere. Dus ik denk dat het zeker wel invloed
heeft” (Interview 3).
 Tegenstrijdigheid in opvoedingsgedrag ouders en groepsleiders
“Of als dingen thuis heel anders worden gedaan dan hier op de groep bijvoorbeeld. Als iemand hier
een dieet moet volgen en op vrijdagmiddag word iemand opgehaald en ze gaan rechtstreeks naar de
Mac Donalds. Dat is dan heel tegenstrijdig en ik wel dat dat invloed heeft op de ontwikkeling”
(Interview 3).
 Gebrek aan duidelijkheid en structuur is niet goed voor deze jongeren
In verschillende interviews werd gezegd dat duidelijkheid voor de doelgroep jongeren binnen Siza
van groot belang is. Een opsomming:
- “Gemaakte afspraken, zoals tijd, daar moet je je gewoon aan houden, anders gaan ze met je spelen
en dan ben je helemaal nergens meer” (Interview 8).
- “Je moet grenzen stellen, anders lopen ze weg met je; ook de jongeren die thuis regels hebben. Alle
jongeren lopen weg met je” (Interview 2).
- “Maar er moet wel structuur zijn, zeker omdat we allemaal pdd-nos jongeren hebben” (Interview 8).
- “Dat is soms wel lastig natuurlijk. Wij moeten ons wel bewust verplaatsen in de ouders. Soms zie je
dat het beter is voor een jongere om meer duidelijkheid te krijgen en niet te verslappen. Maar ik snap
aan de andere kant ook wel weer de ouders, want daar zit wel meer gevoel bij. Dat beïnvloedt denk ik
wel” (Interview 6).
- “Het moet natuurlijk niet totaal verschillend zijn. Ik denk dat dat sowieso niet goed is bij geen cliënt”
(Interview 7).
 Op twee verschillende plekken leven is moeilijk voor jongere
Op twee verschillende plekken wonen is bij voorbaat al moeilijk voor een jongere, laat staan wanneer
er ook nog eens sprake is van verschillende meningen en ideeën. “Voor een kind is het ook hartstikke
moeilijk om op twee verschillende plekken te leven. Soms hebben ze een vader èn een moeder,
broertjes en zusjes, en dan nog alle begeleiders die hier rondlopen. Vaak ook met verschillende
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meningen en ideeën, alhoewel je daar toch wel mee op één lijn wil zitten; zit je dat niet altijd. De één
ziet dan misschien toch iets sneller door de vingers, dan de ander" (Interview 8).
 Opvoeding sluit niet aan bij ontwikkelingsfase van jongere
Sommige ouders werken met een beloningssysteem, terwijl één van de groepsleiders vind dat
jongeren vanwege hun leeftijd zo’n manier van opvoeden niet meer nodig hebben. Het
beloningssysteem sluit dus niet aan bij wat de jongere nodig heeft in zijn of haar leeftijdsfase. “We
werken niet meer zo met belonen, een beloningssysteem. Eigenlijk zijn ze allemaal al zo ver. Je gaat
ze leren koken, leren wassen en we hopen gewoon dat ze straks een woonvorm vinden waar ze zo
zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Het gedrag is eigenlijk al.. Puberteit zijn ze vaak ook al weer
voorbij” (Interview 8).
 Jongere voelt ruimte
Als ouders en groepsleiders qua opvoeding niet op één lijn zitten, dan voelt de jongere ruimte, maar
“als ze samen een sterk front vormen, dan voelt de jongere geen ruimte meer: dat is ten goede. Ik
denk dat het sowieso altijd ten goede is. Ik denk dat jongeren hier juist die voelsprietjes hebben. Dat
als ze even de ruimte voelen, dat ze die ook zullen nemen. Dat hoort ook bij die leeftijd en dat is ook
hartstikke mooi, maar dan merk je wel dat als je dit gaat dicht metselen, dat ook effect heeft”
(Interview 7).
 Overvraging
Het kan ook zijn dat groepsleiders geen invloed kunnen uitoefenen op de manier van opvoeden van
ouders. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld overvraging van de jongere door ouders: “ik weet dat bij
Dabdei een cliënt loopt waarvan de verwachtingen van ouders gewoon veel te hoog liggen. Die
vinden dan dat hij gewoon een relatie aan kan gaan met iemand. Hij zelf kan de grens niet stellen. Hij
kan zich niet inleven in een ander, dus hij kan niet jouw grens bepalen; hij gaat dan gewoon te ver.
Stoppen is niet stoppen. Nee is niet nee. Dan word het al lastig in een relatie, terwijl het wel een
jongen is die dat wel heel graag wil. Dat moet je dan van de grond af opbouwen, maar doe dat maar
eens als ouders zeggen hij kan het wel. Je komt dan wel echt in een moeilijk conflict terecht”
(Interview 7).
3. Invloed van verschil in opvoedingsstijlen volgens teamleiders
 Ouders bespreken seksualiteit liever niet met jongere, waardoor seksuele ontwikkeling niet
word gestimuleerd
Veel ouders geven aan dat hun kind niet seksueel actief is en hij of zij die behoeften überhaupt niet
heeft. Ouders vinden het gesprek aangaan over seksualiteit moeilijk. Hierdoor wordt de seksuele
ontwikkeling die bij de leeftijdsfase van de jongere hoort, niet gestimuleerd. “Toch moet je het
gesprek aan gaan, hoe moeilijk dat ook is. Het onderwerp bespreekbaar maken. En dan de ouders
volgen, maar toch kijken naar de cliënt. Als de cliënt toch signalen aangeeft, dan zal je dit toch met
ouders moeten bespreken: wij zien dit gedrag en wij willen dat de jongere daarin begeleid word.
Liever goed begeleiden dan negeren” (Interview 1).
4. Invloed van verschil in opvoedingsstijlen volgens de sectormanager
 Eigenheid ontwikkelen is moeilijk in twee verschillende werelden
Een onvoldoende afstemming wat betreft opvoeding heeft “zeker zijn weerslag; dat heeft ook zijn
weerslag op de contacten die begeleiders met zo’n kind moeten hebben. Zo van: ‘mijn ouders vinden
toch dat jullie het niet goed doen..’. Ze zullen dat misschien niet zo letterlijk zeggen, maar dat gevoel
kunnen ze je wel geven. Een kind kan zich wat makkelijker tegen ons kan afzetten; dat het op dat
stukje wèl gaat lukken. Het heeft veel invloed, als het niet lekker loopt. Hoe kan een jongere zijn
eigenheid daar nog in ontwikkelen? Dat is heel spannend, als hij zo heen en weer geschud wordt
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tussen twee werelden. Hoe ga jij je dan gezond ontwikkelen? Dit heeft heel veel invloed” (Interview
5).
5. Invloed van verschil in opvoedingsstijlen volgens ouders
 De jongere sluit zich af, wanneer de klik met de begeleider ontbreekt
Ouder 2 benoemt dat, wanneer er geen klik is tussen de jongere en de groepsleider, er een heel
andere benadering ontstaat dan de benadering die ouders met betrekking tot de jongere hanteren:
“Dan weet ik ook dat mijn dochter, ze heeft ook een vorm van autisme.. Zij sluit zich daar dan voor af
en dan kan iemand nog doen wat hij wil.. Dan heeft zij daar geen zin in, om daar in mee te werken”
(Interview 11).
 Een verschil in opvoedingsstijlen kan niet bij deze jongeren
Een van de ouders gaf heel duidelijk aan dat een verschil in opvoedingsstijlen eigenlijk gewoon niet
kan bij deze kinderen: “dan raken ze van slag. Je moet gewoon heel veel structuur bieden bij deze
kinderen. Duidelijkheid, het terugkoppelen steeds, noem maar op” (Interview 14). Een andere ouder
sluit hierbij aan: “ik denk dat de jongeren die daar wonen, onder andere mijn zoon, die is autistisch,
niet gebaat zijn bij wisselende afspraken en onrust. Het zijn allemaal jongeren die op enige wijze
structuur nodig hebben. Of je nou ADHD hebt of je bent autistisch. Ze zijn allemaal gebaat bij houvast
en duidelijkheid. Ik denk dat dat überhaupt wel is bij kinderen, maar dat kinderen waar iets mee is
nog eerder houvast nodig hebben” (Interview 13).
 Uitspelen: van de ouder mag iets anders dan van de groepsleider
“Het moet wel één lijn vormen, anders krijg je hetzelfde als met gescheiden ouders: gescheiden
kinderen. Bij de vader mogen ze dit, bij de moeder mogen ze dat en dit wordt dan ook weer
uitgespeeld. Dezelfde situatie heb je met de professionele opvoeders aan de ene kant en de
begeleiders aan de andere kant. Als je niet met elkaar één lijn kunt vormen of een duidelijke
benadering naar het kind toe hebt, dan word dat aardig uitgespeeld, dit doen ze allemaal” (Interview
14). Een andere ouder geeft aan dat er met uitspelen moet worden opgepast: “als de één dit zegt en
de ander dat zegt. Daar moet je mee oppassen, naar het kind toe ook” (Interview 10).
 Gedragsproblematiek
Een verschil in opvoedingsstijlen “dat is verwarrend, daar worden ze kriebelig van” (Interview 12).
“Als je gewoon heel duidelijk bent, dan is dat voor hen ook rustig, anders geeft het heel veel onrust en
ongenoegens. Bij mijn zoon kon dat zich nog wel eens uiten in vrij agressief gedrag: zowel verbaal als
non-verbaal” (Interview 14). Even later legt deze ouder het gevolg van het verschil in
opvoedingsstijlen verder uit: “ja, dat is frustrerend, hè, dan gaat hij overal tegen aan schoppen: niets
deugt. Hier deugt het dan niet en daar ook niet. Want ja: daar mag hij dat wel en hier mag hij dat niet
en andersom ook: hij is veel meer bezig met hoe hij dingen dan wel voor elkaar kan krijgen. Daar
krijgt hij steeds weerwoord op of nee.. dat frustreert” (Interview 14).
 Onzekerheid en kwijtraken basisveiligheid
Bij een verschil in opvoedingsstijlen “denk ik dat je je basisveiligheid kwijtraakt. Mijn zoon moet wel
weten waar hij aan toe is. Als je onduidelijke signalen krijgt van ouders op groepsleiders, wordt je
daar zelf ook onzeker en onduidelijk van: als het vandaag wèl mag en morgen niet” (Interview 13).

5.7

Conclusies

Opvoeden is het proces waarin een kind wordt gevormd naar de normen en waarden van zijn of haar
opvoeder(s) en daarmee naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij
leeft. Opvoeden beoogt behalve socialisatie een kind tot zelfstandigheid te brengen.
Opvoedingsgedrag wordt verdeeld in de twee dimensies: ondersteuning en controle.
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Opvoedingsstijlen zijn methodes en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de opvoeding. Er
zijn verschillende benamingen voor opvoedingsstijlen, maar de meest voorkomende benamingen
zijn: de autoritatieve opvoedingsstijl, de autoritaire opvoedingsstijl, de permissieve (toegeeflijke)
opvoedingsstijl en de onverschillige of verwaarlozende opvoedingsstijl. Deze vier opvoedingsstijlen
verschillen qua eisen en aandacht voor het kind, qua kenmerken en qua relatie met het kind.
In Nederlandse gezinnen wordt de autoritatieve opvoedingsstijl het meest gehanteerd. Dit is tevens
de meest gewaardeerde stijl door jongeren. De stijl van ouders is nooit alleen autoritatief of geheel
autoritair. Het hangt van de situatie af of er bijvoorbeeld meer grenzen moeten worden gesteld.
Verder speelt het temperament, de omgang van kinderen met hun ouders en hun interpretatie van
boodschappen een rol. Ook de cultuur waarin opgevoed wordt, is van belang bij de keuze voor en het
hanteren van een (combinatie van een) opvoedingsstijl.
Er blijken in Nederland verschillen te zijn tussen moeders en vaders wat betreft opvoedingsgedrag.
Verder zijn er verschillen tussen jongens en meisjes wat betreft het opvoedingsgedrag van hun
ouders.
Uit de literatuur komen er drie belangrijke aspecten naar voren als het gaat om het opvoeden van
jongeren:
 de sturende en controlerende taak van ouders blijft bestaan;
 het stimuleren van de zelfstandigheid van de jongere en controle door middel van
‘monitoring’;
 ouders moeten inzicht hebben in de werking van de hersenen van jongeren en hun
communicatie met hen daarop aanpassen.
Hoewel de opvoeding op een leefgroep anders is dan de opvoeding in een gezinssituatie, hanteren
groepsleiders net als ouders over het algemeen een autoritatieve opvoedingsstijl.
Groepsleiders binnen Siza voeden op aan de hand van het competentiemodel.
Competentievergrotende hulpverlening is gericht op het verminderen van probleemgedrag en
vergroten van vaardigheden van een jongere.
De vier verschillende opvoedingsstijlen zijn verschillend van invloed op de ontwikkeling van jongere.
De beste invloed op de ontwikkeling van jongeren heeft de autoritatieve opvoedingsstijl. Die stijl
biedt de beste kansen wat betreft ontwikkeling, sociale empathie en maatschappelijk succes. De
literatuur beschrijft nauwelijks de invloed van een verschil in opvoedingsstijlen tussen verschillende
opvoeders. Daarentegen wordt het positieve effect van een overeenkomst in opvoedingsstijl
veelvuldig beschreven. Een verschil in opvoedingsstijlen heeft een negatief effect op de ontwikkeling
van de jongere.
Uit de interviews komt naar voren dat een verschil in opvoedingsstijlen tussen ouders en
groepsleiders de volgende invloed heeft op de ontwikkeling van de jongeren binnen Siza:
 Terugval in ontwikkeling of ontwikkeling verloopt niet geleidelijk.
 Jongere moet zich steeds aanpassen.
 Ontwikkeling stagneert.
 Jongere moet steeds kiezen.
 Tegenstrijdigheid in opvoedingsgedrag tussen ouders en groepsleiders (ontwikkeling wordt
niet op dezelfde manier gestimuleerd).
 Gebrek aan duidelijkheid en structuur is niet goed voor deze jongeren met een handicap.
 Op twee verschillende plekken leven is moeilijk voor jongere; het wordt nog moeilijker als er
op de twee plekken verschillend word opgevoed.
 Opvoeding sluit niet aan bij ontwikkelingsfase van jongere.
 Jongere voelt ruimte en pakt deze.
 Overvraging.
 Ouders bespreken seksualiteit liever niet met jongere, waardoor seksuele ontwikkeling niet
word gestimuleerd.
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Eigenheid ontwikkelen is moeilijk in twee verschillende werelden.
De jongere sluit zich af, wanneer de klik met de begeleider ontbreekt.
Een verschil in opvoedingsstijlen kan niet bij deze jongeren (jongeren hebben behoefte aan
duidelijkheid en structuur).
Uitspelen (van de ouder mag iets anders dan van de groepsleider).
Gedragsproblematiek.
Onzekerheid en kwijtraken basisveiligheid.
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Deelvraag 4

Hoe wordt de afstemming tussen ouders en groepsleiders beïnvloed wanneer één of
beide ouder(s) een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek hebben
en wat is daarvan de invloed op de ontwikkeling van de jongere?
Uit het vooronderzoek kwam naar voren dat er sprake kan zijn van een niet altijd even optimale
afstemming tussen groepsleiders en ouders. Eén van de oorzaken, die uit de enquête naar voren
kwam, was de moeilijkheden die ontstaan wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking of
psychiatrische problematiek bij één of beide ouder(s). Elf van de vierentwintig geënquêteerden (45
%) gaf aan dat zij nieuwe handvatten wensten met betrekking tot de afstemming met ouders die zelf
een beperking hebben. Deze geënquêteerde groepsleiders geven aan dat de beperking van ouders
de afstemming bemoeilijkt. Eén van hen zegt: “Ja, ouders kunnen dan heel anders tegen dingen
aankijken waardoor afstemmen soms moeilijk is” (Bijlage 1). Dit geeft ons een gegronde reden om dit
onderwerp nader te onderzoeken.
Alvorens we ingaan op hoe de afstemming met ouders met een verstandelijke beperking en/of
psychiatrische problematiek de ontwikkeling van de jongere beïnvloed, beschrijven we het volgende:
wat is een verstandelijke beperking, welke invloed heeft de ouder met een verstandelijke beperking
op de jongere en wat is de invloed van de verstandelijke beperking van ouders op de afstemming
tussen groepsleiders en ouders. Vervolgens gaan we in op de eventuele psychiatrische problematiek
van ouders: welke soorten psychiatrische problemen zijn er, welke gevolgen heeft dit voor de
jongere en hoe beïnvloedt dit de afstemming tussen ouders en groepsleiders binnen Siza.

6.1

De afstemming met ouders met een verstandelijke beperking

1. Een verstandelijke beperking
Nederland kende in 2005 zo’n 112.000 mensen met een verstandelijke beperking (Hermsen e.a.,
2008). Dit is echter een schatting. Niet iedereen met een verstandelijke beperking is
gediagnosticeerd. Op de groepen van Siza kan het voorkomen dat ouders van jongeren een
verstandelijke beperking hebben. Deze ouders kunnen een diagnose hebben, maar er kan ook een
vermoeden van een verstandelijke beperking bestaan onder de groepsleiders. Dit vermoeden
ontstaat door de omgang met ouders. ‘Kenmerkend voor alle mensen met een verstandelijke
beperking is het feit dat zij een blijvende ontwikkelingsachterstand hebben ten gevolge van een
stoornis in het cognitief functioneren. Cognitie verwijst naar het “waarnemen, kennen, geheugen,
weten en denken” (Hermsen e.a., 2008). Groepsleiders kunnen door hun kennis en ervaring deze
kenmerkende gedragingen van mensen met een verstandelijke beperking herkennen. Alvorens we
ingaan op de gevolgen van een verstandelijke beperking voor de afstemming met ouders, dus de
manier van omgang met ouders, geven wij een uitgebreide omschrijving van de begripsbepalingen
van verstandelijke beperkingen.
2. Criteria voor een verstandelijke beperking
‘Er is een aantal manieren om aan te geven wanneer iemand een verstandelijk beperking heeft. In
ieder geval loopt de ontwikkelingsleeftijd (OL) of verstandelijke leeftijd (VL) van iemand achter bij zijn
of haar werkelijke kalenderleeftijd (KL). Er wordt een vergelijking gemaakt met de gemiddelde
ontwikkeling van leeftijdgenoten op het gebied van IQ7, motorische en sociale vaardigheden. Bij een
normale ontwikkeling is de kalenderleeftijd ongeveer gelijk aan de ontwikkelingsleeftijd. Bij een
7

‘IQ is afkomstig van intelligentiequotiënt. Dit is de cijfermatige aanduiding voor iemands intellectuele
vermogens’ (Website Encyclo).
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verstandelijke beperking is de ontwikkelingsleeftijd belangrijk lager dan de kalenderleeftijd’ (Hermsen
e.a., 2008).
Wij kunnen concluderen dat er bij een verstandelijke beperking sprake is van een verschil tussen de
ontwikkelings- en /of een verstandelijke leeftijd en de werkelijke kalenderleeftijd. ‘Volgens de DSM
IV-R (een internationaal classificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen) en de AAMD (American
Association on Mental Deficiency) valt een verstandelijke beperking onder de
ontwikkelingsstoornissen. De criteria waaraan moet worden voldaan, om te kunnen spreken van een
verstandelijke beperking, zijn’:




Een IQ van 70 of minder bij een individueel gebruikte IQ test;
Niet kunnen voldoen aan de normen die horen bij de leeftijd in vergelijking tot leeftijdgenoten
wat betreft sociale vaardigheden, verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid
en zelfredzaamheid;
Het is begonnen voor het 18de levensjaar (Hermsen e.a., 2008).

Het DSM-IV-R maakt een indeling met als uitgangspunt het IQ, maar geven aan dat de bijkomende
aanpassingsproblemen (mede) bepalend zijn voor het niveau(Hermsen e.a., 2008):





Zeer ernstig verstandelijke handicap IQ < 20/25;
Ernstig verstandelijke handicap IQ 20/25 tot 35/40;
Matig verstandelijke handicap IQ 35/40 tot 50/55;
Licht verstandelijke handicap IQ 50/55 tot 70 (Hermsen e.a., 2008).

Het is duidelijk wat de criteria zijn van een verstandelijke beperking. Echter heeft niet iedere
verstandelijk beperkte ouder een diagnose. Dit is tevens de indruk die wij kregen uit de interviews
met de groepsleiders en teamleiders binnen Siza. In het kader van dit onderzoek vragen wij ons af
wat de mogelijke oorzaken zijn van een verstandelijke beperking.
3. De mogelijke oorzaken van een verstandelijke beperking
Er zijn meerdere oorzaken waardoor een verstandelijke beperking kan ontstaan. ‘Bij kinderen’ of
volwassenen ‘met een verstandelijke beperking komt het vaak voor dat de verstandelijke, sociale en
emotionele ontwikkeling niet parallel lopen. De oorzaken hiervan zijn complex en kunnen zowel in de
afwijkingen van de ontwikkeling van de hersenen als in de ongunstige interactie van het kind met zijn
omgeving gelegen zijn’ (Vonk e.a., 2009).
Hermsen omschrijft, in zijn boek ‘Mensen met een verstandelijke beperking’, vijf oorzaken die leiden
tot een verstandelijke beperking.
1. Afwijkingen in het genetisch materiaal; ‘Afwijkingen in het genetisch materiaal kunnen
liggen op een bepaalde plaats van een chromosoom (gen) of er kunnen hele chromosomen of
delen daarvan bij betrokken zijn’ (Hermsen e.a., 2008). Een voorbeeld hiervan is het
syndroom van Down.
2. Stoornissen tijdens de zwangerschap (prenataal); er zijn twee groepen stoornissen die
tijdens de zwangerschap kunnen leiden tot een verstandelijke handicap (Hermsen e.a.,
2008).
a. Endogene stoornissen; dit zijn stoornissen die vanuit de moeder zelf komen, zoals een
zwangerschapsvergiftiging of een stofwisselingsziekte bij de moeder (Hermsen e.a.,
2008).
b. Exogene stoornissen; deze stoornissen ontstaan door invloeden van buitenaf.
Voorbeelden zijn infecties of het gebruik van alcohol, tabak en drugs (Hermsen e.a.,
2008).
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3. Problemen die ontstaan tijdens de geboorte; ‘Tijdens de geboorte kan er het een en ander
mis gaan’. Er kan beschadiging van de hersenen optreden. Dit kan bijvoorbeeld komen door
een zuurstofgebrek of hersenbloeding bij het kind (Hermsen e.a., 2008).
4. Beschadigingen die ontstaan na de geboorte. Na de geboorte van een kind kunnen er
problemen ontstaan. Deze problemen kunnen leiden tot een verstandelijke handicap.
a. Een hersen(vlies)ontsteking die niet tijdig behandeld wordt.
b. Het hersenweefsel is beschadigd door een ongeluk.
c. Er zijn medicijnen gebruikt die tot vergiftiging leiden of er is een andere oorzaak van
een vergiftiging.
d. Gedurende een lange tijd wordt het kind verwaarloosd (Hermsen e.a., 2008).
5. De oorzaak van de verstandelijke beperking kan ook onbekend zijn.
De bovenstaande gegevens geven duidelijk weer hoe een verstandelijke beperking kan ontstaan. Een
verstandelijke beperking kan in meerdere of mindere mate voorkomen. Wij trekken de conclusie dat
de geïnterviewde groepsleiders en teamleiders niet te maken hebben gehad met een ouder met een
ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Echter hebben ook matig tot licht verstandelijk
beperkten een achterstand in de ontwikkeling. In de literatuur komt naar voren dat de
verstandelijke, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van een verstandelijk beperkte
ouder niet parallel aan elkaar lopen. Alvorens wij gaan kijken wat de invloed van deze achterstand is
op de afstemming met ouders, gaan wij in op de gevolgen die de jongere ervaart wanneer zijn of
haar ouder een verstandelijke beperking heeft.

6.2

De gevolgen, van de verstandelijke beperking van ouders, voor de ontwikkeling van
de jongere

1. Opvoeding door de verstandelijk beperkte ouder
‘Ouders met een verstandelijke beperking voelen net zo veel liefde voor hun kind als andere ouders.
Maar om een kind groot te brengen is dat niet genoeg. Daarvoor moet iemand ook kunnen plannen
en organiseren, problemen oplossen, zich inleven in zijn of haar kind en nog veel meer. Mensen met
een verstandelijke beperking kunnen dat meestal niet’ (Website Kennisring, z.d.).
Om deze reden redden veel ouders met een verstandelijke beperking het niet om alleen een kind op
te voeden. Zij hebben hier hulp bij nodig. Deze hulp voorkomt een opstapeling van problemen in de
opvoeding of problemen in de verzorging van de kinderen (Website MEE Twente, z.d.). ‘Mensen met
een verstandelijke beperking hebben ten opzichte van mensen zonder een beperking meestal een
verminderde draagkracht, zowel in psychosociaal, lichamelijk als financieel-economisch opzicht.
Ondersteuning van buitenaf bij de opvoeding zal gewenst zijn’ (Goderie, 2005). ‘Het opvoeden van
kinderen door verstandelijk gehandicapte ouders loopt meestal verkeerd af; dat stelt de Nederlandse
Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten’ (Trouw, 2004). In de enquêtes uit het
vooronderzoek komt tevens naar voren dat ouders met een beperking hulp nodig hebben in de
opvoeding van hun kind. “Regelmatig ben ik tegen gekomen dat het kind waarschijnlijk gewoon thuis
had kunnen wonen als ouders geen beperking hadden. Voor deze ouders is opvoeden extra moeilijk”
(Bijlage 1).
Hier wordt een negatief beeld weergegeven van de opvoeding door verstandelijk beperkte ouders.
De ouders kunnen de opvoeding niet aan; er kunnen problemen ontstaan. Welke problemen
ontstaan er precies? Op de website van MEE Twente staan tien problemen die voor kunnen komen
bij de opvoeding door verstandelijk beperkte ouders.



Inconsequent opvoedingsgedrag.
Geen structuur bieden.
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Geen positieve ondersteuning bieden.
Niet kunnen omgaan met uitingen van boosheid en agressie.
Slechte lichamelijke verzorging.
Geen besluiten kunnen nemen.
Paniekerig reageren in nieuwe situaties en crisissituaties.
Onvoldoende stimuleren van ontwikkeling.
Overbescherming tegenover verwaarlozing.
Moeizame contacten met artsen en scholen (Website MEE Twente, z.d.).

Op de website van de Kennisring staan tevens gevolgen omschreven die ouders of kinderen kunnen
ervaren wanneer de ouders zelf een verstandelijke beperking hebben.










‘Ze zijn vaak onvoorspelbaar voor hun kind. Ze doen bijvoorbeeld niet wat ze hebben beloofd.
Of ze vinden ineens iets goed wat ze eerst hadden verboden: hun kinderen nemen hen dan
niet meer serieus.’
‘Ze bieden hun kind niet genoeg vastigheid. Ze kunnen vaak moeilijk grenzen stellen. Ze
vinden het ook lastig om zich te houden aan bijvoorbeeld een vaste dagindeling.’
‘De ouders vinden het moeilijk om op een positieve manier met hun kind om te gaan,
bijvoorbeeld door complimentjes te geven of te luisteren naar wat het kind vertelt. ‘
‘Ouders met een verstandelijke beperking kunnen moeilijk omgaan met agressie, boosheid en
huilbuien van hun kinderen: ze hebben weinig geduld. ‘
‘Ze verzorgen hun kinderen soms niet goed, bijvoorbeeld doordat ze te weinig of ongezond
eten geven of ze niet goed kleden. ‘
‘Ze vinden het moeilijk om beslissingen te nemen. In een crisis of in een nieuwe situatie
reageren ze vaak zonder na te denken of paniekerig.‘
‘Ze stimuleren de ontwikkeling van hun kind niet genoeg. Ze kunnen minder goed omgaan
met behoeften van hun kinderen, zoals hulp bij hun huiswerk.’
‘Aan de ene kant verwaarlozen ze hun kinderen vaak, terwijl ze ook juist weer
overbeschermend kunnen zijn. De kinderen lopen meer risico op mishandeling’ (Website
Kennisring, z.d.).

Uit de bovenstaande gegevens kunnen wij concluderen dat de opvoeding door verstandelijk
beperkte ouders anders is dan een opvoeding door ouders zonder beperking. Ouders met een
verstandelijke beperking lopen sneller tegen moeilijkheden en problemen aan. Zij weten niet goed
hoe zij zelfstandig deze problemen op kunnen lossen. Zij hebben hulp nodig in de opvoeding van hun
kinderen. Deze hulp kan Siza bieden. Alvorens we de afstemming met verstandelijk beperkte ouders
beschrijven, gaan wij in op de gevolgen die de jongere ervaart wanneer hij of zij opgevoed wordt
door ouders met een verstandelijke beperking.
2. De invloed op de ontwikkeling van de jongere
‘Opgroeien met ouders met een verstandelijke beperking gaat niet zonder slag of stoot. Vaak ervaren
hun kinderen grote problemen op allerlei gebieden. Zij voelen zich soms extra verantwoordelijk voor
hun ouders, voelen zich eenzaam en dragen als zij eenmaal volwassen zijn hun jeugdervaringen nog
steeds met zich mee.’ Het ene kind kan beter leven met een ouder met een verstandelijke beperking,
dan een ander kind (Website Philadelphia, z.d.).
Elk kind is anders, net zoals elke ouder en elke situatie anders is. Het kan voorkomen dat ouders een
verstandelijke beperking hebben, maar wel hun kind op een goede manier kunnen opvoeden. Op
basis van de literatuur kunnen wij concluderen dat het tegenovergestelde vaker voorkomt. Het kan
moeilijk voor een kind zijn om op te groeien met ouders met een verstandelijke beperking. Zij
kunnen gevolgen ervaren die invloed hebben op hun persoonlijke ontwikkeling.
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‘Durinck & Racquet (2003) hebben op basis van literatuurstudie een overzicht gemaakt van wat er
bekend is over kinderen van ouders met een verstandelijke beperking. Ze hebben vaker; een
verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en een vertraagde
ontwikkeling dan andere kinderen. Ze volgen vaker het speciaal onderwijs en lopen een grotere kans
op mishandeling, verwaarlozing en uithuisplaatsing. Normaal begaafde kinderen lopen kans op
parentificatie, dat wil zeggen dat ze de ouderrol (gedeeltelijk) overnemen. Als positieve effecten
noemen ze; een deel is normaal begaafd, de meeste kinderen hebben positieve gevoelens en loyaliteit
ten opzichte van hun ouders’, daarnaast hebben zij meer veerkracht (Goderie, 2005).
Er zijn zowel positieve, als negatieve gevolgen voor kinderen met ouders met een verstandelijke
beperking. Echter, de negatieve gevolgen zijn groter dan de positieve. Het kind kan op verschillende
gebieden moeilijkheden ervaren. De jongere kan zich niet ontwikkelen zoals jongeren met ouders
zonder een beperking wel kunnen. Dit is een conclusie die wij trekken naar aanleiding van onze
literatuurstudie. Wij zetten de gevolgen voor de ontwikkeling van de jongere op een rijtje:












De jongere voelt zich verantwoordelijk voor zijn of haar ouders. Vooral bij jongeren zonder
beperking kan parentificatie ontstaan. Visser beschrijft de ervaringen van een jongere: ‘in de
puberteit streefde ze haar verstandelijk gehandicapte moeder voorbij. Ze nam de moederrol
over, kookte en deed het huishouden als haar moeder dat niet kon en ze werd
gesprekspartner van haar normaal begaafde vader, die bij haar de steun zocht die hij bij haar
moeder niet vond’ (Visser, 2005).
De jongere is slimmer dan zijn ouders en weet dit. De jongere kan op jonge leeftijd de regie
van ouders overnemen (Visser, 2005). Dit heeft als gevolg dat het kind niet echt kind kan zijn.
‘Dat zijn wijze kinderen, kinderen die niet zo lang kind zijn’ (Visser, 2005).
De jongere voelt zich eenzaam. Een voorbeeld: 'andere kinderen vonden haar raar. Ik heb me
heel lang ontzettend eenzaam gevoeld’ (Visser, 2005). Andere kinderen snappen niet wat er
gaande is; er treedt schaamte op. Deze schaamte heeft, volgens ons, als gevolg dat het kind
meer eenzaamheid ervaart.
De ervaringen die jongeren op doen dragen zij als volwassene nog met zich mee. ‘De
boosheid, het verdriet en de gesprekken met een hulpverlener kwamen pas toen ze volwassen
was ‘ (Visser, 2005). Dit kan voor psychische problemen zorgen.
Kinderen hebben zelf meer kans op een verstandelijke beperking.
Kinderen kunnen gedragsproblemen laten zien.
Kinderen kunnen psychiatrische stoornissen ontwikkelen die storend zijn in hun latere leven.
Kinderen lopen een grotere kans op verwaarlozing, mishandeling en uithuisplaatsing.
Positieve gevolgen zijn de positieve gevoelens en sterkte loyaliteit die kinderen voelen ten
opzichte van hun ouders. Daarnaast kunnen zij een grotere veerkracht hebben, dan kinderen
zonder ouders met een beperking.

De negatieve gevolgen overheersen de positieve gevolgen. Uit de literatuur kunnen wij concluderen
dat ouders met een verstandelijke beperking de jongere genoeg liefde kunnen geven. De literatuur
geeft aan dat ouders met een verstandelijke beperking ondersteund moeten worden in de opvoeding
van hun kinderen. Wij delen deze mening. Liefde is, volgens onze visie, een belangrijk deel binnen de
opvoeding van jongeren. Maar liefde alleen is niet voldoende om een kind op te voeden. Daarom
vinden wij het tevens belangrijk dat ouders ondersteuning krijgen in de opvoeding van hun kinderen.
Wanneer een kind deels bij Siza komt te wonen, is dit het geval. Wij vinden het goed dat Siza deze
kinderen op kan vangen en ouders bij de opvoeding hulp kunnen bieden.
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De invloed van de verstandelijke beperking van ouders op de afstemming met
groepsleiders

1. De omgang met de verstandelijk beperkte ouder
Het is duidelijk dat je als groepsleider op een andere manier om moet gaan met ouders met een
verstandelijke beperking. Echter, je moet met elke ouder op een andere manier omgaan, want elke
ouder is anders.
“Ik denk dat je met iedere ouder op zijn of haar manier om moet gaan. Ik denk niet dat het zo is, van
als ze dat hebben moet je er zo mee om gaan. Nee, ieder mens is weer anders en iedere ouder is weer
anders. Daar moet je gewoon op inspelen. Gevoelsmatig is dat. Ik denk niet dat het een stereotype is
dat als je een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek hebt dat ik dan anders met je
om moet gaan. Ik denk dat je met iedereen een bepaalde manier van omgaan hebt. Met de ene ouder
kun je beter zo doen en met de ander toch weer anders. Bij de ene heel direct zijn en bij de ander
moet je het wat mooier inkleden om het te kunnen vertellen, zodat het dan beter binnen komt. Ik
denk dat het voor iedere ouder verschillend is. Je moet er natuurlijk wel anders op in gaan, maar met
elke ouder moet je de juiste manier vinden”(Interview groepsleider 4).
Een duidelijk omschreven mening van één van de geïnterviewde groepsleiders. Er zitten echter twee
kanten aan dit verhaal. Aan de ene kant moet je met elke ouder op een andere manier omgaan. Je
moet bij elke ouder de juiste manier van bejegening vinden. Aan de andere kant hebben deze ouders
een verstandelijke beperking. Eerder werd duidelijk dat verstandelijk beperkte mensen niet kunnen
voldoen aan de normen die horen bij hun leeftijd. Zij kunnen achter lopen in sociale vaardigheden,
verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid. Wij vinden dat
groepsleiders hier rekening mee moeten houden in de omgang en afstemming met ouders met een
verstandelijke beperking. Eén van de geïnterviewde groepsleiders doet de volgende uitspraak: “Daar
moet je je op instellen. Stel dat een ouder een verstandelijke beperking heeft, dan moet je dingen wat
beter uitleggen, als je iets voor elkaar wilt krijgen of als je wilt dat ze een beetje mee gaan met de lijn
die we hier volgen. Dan moet je dat misschien wel op papier zetten voor ze” (Interview groepsleider
1).
Je moet uitzoeken hoe je de ouder het beste kan benaderen. In het vierde interview met
groepsleiders komt het volgende naar voren: “Ik zou in eerste instantie een beetje zoekende er mee
omgaan. Hoe ver kun je gaan? Wat begrijpen ze? Daar een beetje een tussenweg in vinden en dan zo
proberen contact te leggen of gesprekjes te kunnen voren” (Interview groepsleider 3). Als
groepsleider moet je een weg vinden en zoeken naar de beste manier van afstemmen.
2. De afstemming met de verstandelijk beperkte ouder
Eerder hebben wij de conclusie kunnen trekken dat groepsleiders een manier moeten vinden om af
te stemmen met ouders met een verstandelijke beperking. Waar moeten zij rekening mee houden in
de afstemming met ouders?




Verstandelijk beperkte ouders hebben een verminderd vermogen om situaties te begrijpen
(Website Mens en Samenleving, 2009). Je moet op een eenvoudigere manier met hen praten
dan dat je met anderen zou doen. Je moet zaken beter en duidelijker uitleggen. Wij vinden
het belangrijk dat je de ouder vraagt of hij begrepen heeft wat je zegt. Zo kunnen
misverstanden voorkomen worden.
“Je hebt zo een heel ander gesprek natuurlijk. Zo’n gesprek leidt je heel erg zelf een bepaalde
richting op, in plaats van dat je echt in gesprek bent met een ouder. Als iemand een
verstandelijke beperking heeft, wordt het natuurlijk best lastig. Je stuurt het veel meer zelf.
Soms vinden ze dat lastig” (Interview groepsleider 2). Jij bent als groepsleider degene die het
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gesprek leidt. Het kan zijn dan je de ouder specifieker moet vragen naar zijn of haar mening.
Er moeten duidelijke afspraken gemaakt worden en deze moeten eventueel op papier gezet
worden.
“Je moet nog veel praktischer en veel duidelijker zijn. Ook veel eenvoudiger in taalgebruik”
(Interview groepsleider 5). Deze praktische zaken liggen meer bij de groepsleider. Je moet
rekening houden met wat de ouder zelf aankan. Eén van de geïnterviewden schetst een
situatie over een moeder met een beperking: “dat is voor ons wel eens lastig inschatten in
hoeverre zo’n beperking mee helpt om iets niet na te komen of iets niet te regelen”
(Interview groepsleider 1).
“Het lijkt soms of je met twee cliënten tegelijk te maken hebt. En je hebt er meer tijd voor
nodig” (Bijlage 1). Groepsleiders zijn de hulpverleners van de jongere. Echter wordt dit soms
anders ervaren. Het kan lijken alsof er twee cliënten zijn: dit kost meer tijd en inspanning.

Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waar je als groepsleider rekening mee moet houden, maar dit
is bij elke ouder anders. Bovenstaande punten zijn de belangrijkste opmerkingen die uit de
interviews naar voren zijn gekomen. In de afstemming met ouders moet hier rekening mee
gehouden worden. Ouders met een verstandelijke beperking begrijpen situaties minder snel. Je moet
dit duidelijker uitleggen. Je moet eenvoudigere woorden gebruiken. Je moet de ouders vragen of zij
alles begrepen hebben en eventueel dingen uitleggen. Kortom, het contact met deze ouders is
intensiever dan met andere ouders. De afstemming vraagt meer van groepsleiders. Zij moeten
rekening houden met de beperking van de ouder. Het gevolg hiervan is, om de deelvraag van dit
hoofdstuk deels te beantwoorden, dat het afstemmen met ouders met een verstandelijke beperking
meer tijd, inlevingsvermogen en inspanning kost. “Dat beïnvloedt de afstemming zeker” (Interview
groepsleider 5).
3. Het samenwerken met andere disciplines
Wij zijn van mening dat het voor groepsleiders belangrijk is om samen te werken met andere
disciplines, zoals de maatschappelijk werker. ‘Indien nodig, en dat gebeurt meestal, wordt met
collega’s van andere organisaties samengewerkt: vrijwilligers, MEE, Raad voor de Kinderbescherming,
AMK, Jeugd en Gezin en andere zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking’ (Joha,
2006). Echter, de groepsleider is in eerste instantie de hulpverlener van de jongere. Groepsleiders
zijn er niet om over de problemen van ouders te praten: dit komt ook in de interviews met
groepsleiders naar voren. “Het blijft altijd wel lastig als ouders zo’n probleem hebben. Wij merken
hier wel eens heel af en toe dat je, en daar moet je heel erg mee oppassen, meer bezig bent met een
vader of een moeder en hun problematiek, dan met de jongeren zelf, omdat die nu eenmaal op de
groep gewoon wel goed en makkelijk meedraaien. Maar de ouder is in die zin zo’n probleem, dat je
daar drukker mee bent” (Interview groepsleider 2).

6.4

De invloed van de afstemming met verstandelijk beperkte ouders op de
ontwikkeling van de jongere

Het feit dat de afstemming met ouders met een verstandelijke beperking meer tijd,
inlevingsvermogen en inspanning kost, beïnvloedt ook de ontwikkeling van de jongere. Zo kan het
voorkomen dat het langer duurt voordat bepaalde zaken geregeld zijn. De jongere moet dan
wachten. Misverstanden kunnen er voor zorgen dat er onduidelijkheid ontstaat bij de jongere. Dit
kan de gevolgen die de jongere ervaart, omdat zijn ouders verstandelijk beperkt zijn, vergroten.
Vooral bij een negatieve afstemming is de invloed groot. Naar onze mening is het de taak van de
groepsleider om er voor te zorgen dat de jongere geen extra gevolgen ervaart van de ingewikkeldere
afstemming met ouders met een verstandelijke beperking.
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Conclusie over de afstemming met ouders met een verstandelijke beperking.

We zijn ingegaan op de criteria voor de diagnose van een verstandelijke beperking, de oorzaken van
een verstandelijke beperking, de opvoeding door de verstandelijk beperkte ouder, de gevolgen voor
de jongere bij de opvoeding door verstandelijk beperkte ouders en de invloed van de verstandelijke
beperking van ouders op de afstemming tussen groepsleiders en ouders. Hieruit kunnen wij
concluderen:















6.6

Een verstandelijke beperkte (ouder) kan een achterstand hebben in sociale vaardigheden,
verantwoordelijkheden, communicatie, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.
Een verstandelijke beperking kan ontstaan door: afwijkingen in het genetisch materiaal,
stoornissen tijdens de zwangerschap (prenataal), problemen die ontstaan tijdens de
geboorte en beschadigingen die ontstaan na de geboorte. De oorzaak van de verstandelijke
beperking kan ook onbekend zijn.
De opvoeding door verstandelijk beperkte ouders is anders dan een opvoeding door ouders
zonder beperking. Ouders met een verstandelijke beperking lopen sneller tegen
moeilijkheden en problemen aan. Zij weten niet goed hoe zij zelfstandig deze problemen op
kunnen lossen. Ouders hebben moeite met probleemoplossend denken. Zij hebben hulp
nodig in de opvoeding van hun kinderen.
Er zijn zowel positieve, als negatieve gevolgen voor kinderen met ouders met een
verstandelijke beperking. De jongere kan zich niet ontwikkelen zoals jongeren met ouders
zonder een beperking wel kunnen. De beperking van ouders beïnvloedt de ontwikkeling van
de jongere op verschillende gebieden.
Het werd duidelijk dat mensen met een verstandelijke beperking niet kunnen voldoen aan de
(ontwikkelings-) normen die horen bij hun leeftijd. Groepsleiders moeten rekening houden
met de ontwikkelingsachterstand van ouders in de omgang en afstemming met ouders met
een verstandelijke beperking.
Ouders met een verstandelijke beperking begrijpen situaties minder snel. Het is belangrijk
hen een duidelijke uitleg te geven en eenvoudige woorden te gebruiken. Groepsleiders
moeten de ouders vragen of zij alles begrepen hebben en eventueel dingen uitleggen.
Kortom; het contact met deze ouders is intensiever dan met andere ouders. De afstemming
vraagt meer van groepsleiders.
Het afstemmen met ouders met een verstandelijke beperking kost meer tijd,
inlevingsvermogen en inspanning.
Als groepsleider moet je samenwerken met andere disciplines. Als de ouder met een
probleem zit, moet je hem of haar doorverwijzen naar bijvoorbeeld een maatschappelijk
werker.
Wanneer er een negatieve afstemming is tussen ouders en groepsleider kunnen de gevolgen
die de jongere ervaart, omdat zijn ouders verstandelijk beperkt zijn, vergroot worden. Het is
de taak van de groepsleider om er voor te zorgen dat de jongere geen extra gevolgen ervaart
van de ingewikkeldere afstemming met ouders met een verstandelijke beperking.

De afstemming met ouders met psychiatrische problematiek

1. De verschillende soorten psychiatrische problematiek en de invloed op de opvoeding
Om een duidelijk beeld te geven van de problematiek rond psychiatrische stoornissen gaan wij
specifiek in op enkele psychiatrische stoornissen. Daarnaast kijken we naar de invloed van de
stoornis op de opvoeding van het kind.
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 Depressie / Manie
Depressie en manie zijn beiden stemmingsstoornissen. ‘Een stemming is een bepaalde
gemoedstoestand van een zekere duur, die niet betrekking heeft op een specifieke ervaring. Een
emotie is een intens, overheersend gevoel van korte duur, dat te maken heeft met een specifieke
ervaring. De mate waarin een persoon gevoelig is voor stemmingen en emoties kan gestoord zijn’
(Vandereycken, 2004). Dit betekent dat elk mens een bepaalde stemming of emotie kan voelen. De
mate waarin iemand dit voelt kan echter ‘gestoord’ zijn. Dit houdt in dat er een stemmingsstoornis
ontstaat waarin de persoon niet meer in staat is zijn stemming en emotie te reguleren.
Ten eerste de depressie. Mensen voelen zich somber. Ze hebben een gebrek aan interesse en
levenslust. Eigenlijk ervaren zij alles als negatief. ‘Veel depressieve patiënten hebben het idee dat zij
weinig aan hun omstandigheden kunnen veranderen’ (Vandereycken, 2004). Ze zijn passief. Naast
een negatieve stemming kunnen ook lichamelijke klachten naar voren komen (Vandereycken, 2004).
Een manie is een gevoel dat tegenovergesteld is aan de depressie. Mensen hebben een optimistisch
en blij gevoel. Ze hebben een opgewekte stemming en kunnen zichzelf als superieur zien
(Vandereycken, 2004). Eigenlijk zijn mensen juist heel vrolijk, misschien wel te vrolijk. ‘Daardoor
storten ze zich nogal eens in onbezonnen acties’ (Vandereycken, 2004).
Wanneer manische fasen afwisselen met fasen van depressie spreek je van een bipolaire stoornis.
Hoe beïnvloedt de depressie en/of manie van ouders de jongere? Welke invloed heeft dit op de
opvoeding? ‘Kinderen betalen de tol wanneer de ouder depressief is’ (Website Gezondheidsnet, z.d.).
Dit is ook bij een manie het geval. Een depressieve ouder trekt zich terug. Er kan niet meer met de
ouder gepraat worden. Kinderen staan er alleen voor. ‘Als kinderen merken dat hun ouders niet meer
in staat zijn om hun ouderrol te vervullen, nemen zij het over. Ze voelen zich verantwoordelijk voor
hun depressieve ouder, hun broertjes en zusjes en zichzelf ’ (Website Gezondheidsnet, z.d.). Het kind
wordt in een positie gebracht waarin een kind zich niet hoort te bevinden. ‘Het is belangrijk dat deze
mensen in de naaste omgeving leren omgaan met de persoon met de manisch-depressieve stoornis
zonder er zelf aan onderdoor te gaan. Tijdens een episode8 krijgen ze immers nogal wat te verduren’
(Website labyrint, z.d.). Het is voor een kind moeilijk te leren omgaan met de beperking van ouders.
Een kind zal een manier vinden om met zijn ouder om te gaan, maar dit is belastend voor het kind.
Wij vinden dat de depressieve en/of manische ouder niet (altijd) in staat is om zijn kind op een goede
manier op te voeden.
 Persoonlijkheidsstoornissen
‘Wanneer we dezelfde persoon observeren in verschillende situaties, op verschillende momenten en in
omgang met verschillende mensen blijkt hij of zij zich toch op een redelijk voorspelbare wijze te
gedragen. Deze eigen aard waarmee iemand zich in de omgang herkenbaar onderscheidt van
anderen noemen we persoonlijkheid’ (Vandereycken, 2004). ‘Mensen kunnen ook een gestoorde
persoonlijkheid hebben. In dat geval zijn bepaalde trekken zo overheersend of star, dat aanpassing
aan wisselende omstandigheden niet (meer) lukt of het sociaal functioneren wordt aangetast’
(Vandereycken, 2004). Als die bepaalde trekken de levenswijze gaan domineren en het tot
moeilijkheden in het dagelijkse leven leidt, spreken we van een persoonlijkheidsstoornis
(Vandereycken, 2004). Volgens de DSM-IV, een classificatiesysteem dat wordt gebruikt om vast te
stellen of er sprake is van een psychiatrische stoornis, zijn er elf verschillende
persoonlijkheidsstoornissen (Website Moeilijke Mensen, z.d.). Dit is onderverdeeld in drie clusters
(Website DSZ, z.d.). Hier volgen de verschillende stoornissen met een korte typering.

8

Een episode is de periode waarin de ouder problematische gedragingen laat zien. ‘Het plotse optreden van
ernstige psychotische symptomen wordt een acute psychotische episode genoemd’ (Website Psychiatrie, z.d.).
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Cluster A: Vreemd en excentriek gedrag
1. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis: onredelijk wantrouwen ten opzichte van
anderen.
2. Schizoïde persoonlijkheidsstoornis: sociaal geïsoleerd, geringe emotie in het contact
met anderen.
3. Schizotypische persoonlijkheidsstoornis: sociaal geïsoleerd, ongewoon gedrag, gedachten
en taalgebruik.
Cluster B: Dramatisch en onvoorspelbaar gedrag
4. Antisociale persoonlijkheidsstoornis: onmaatschappelijk, impulsief en misleidend ten
koste van anderen.
5. Borderline persoonlijkheidsstoornis: instabiliteit in relaties, identiteit en stemming.
6. Theatrale persoonlijkheidsstoornis: overdreven emotioneel, aandachttrekkend.
7. Narcistische persoonlijkheidsstoornis: grootheidsfantasie, sterke behoefte aan
bewondering.
Cluster C: Angstig en vreesachtig gedrag
8. Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis: teruggetrokken, overgevoelig voor de mening van
anderen.
9. Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis: laat besluiten aan andere over, verlatingsangst.
10. Obsessief-compulsieve persoonlijkheidsstoornis: perfectionisme, controlebehoefte.
11. Overige persoonlijkheidsstoornissen
Ook bij deze stoornissen vragen wij ons af welke invloed dit heeft op de opvoeding van jongeren.
Mensen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen vreemd gedrag vertonen. Gedrag dat overheersend
is. Als we bijvoorbeeld kijken naar de ouder met een borderline persoonlijkheidsstoornis lezen we
dat de ouder moeite heeft met het geven van grenzen, dat hij of zij angsten en onzekerheden heeft
over de opvoeding en claimend gedrag tegenover het kind kan vertonen. Kinderen kunnen de
opvoeding hierdoor als negatief ervaren. Er is onzekerheid en verwarring door het gedrag van de
ouder (Website Foobie, z.d.). Dit is bij alle bovenstaande persoonlijkheidsstoornissen het geval. Wij
denken dat het kind, vooral wanneer het ouder wordt, merkt dat de ouder anders is. Het kind moet
zich anders gaan gedragen om rekening te houden met het gedrag van de ouder. Wij zijn het eens
met de literatuur dat het kind daardoor te snel volwassen word.
 Verslavingen
Bij een verslaving is iemand afhankelijk van een specifiek middel. Dit kunnen middelen als drugs of
alcohol zijn. Verslavende middelen kunnen mensen een aangenaam gevoel geven (Vandereycken,
2004). Echter blijft dit aangename gevoel niet altijd. Een verslaving is een ‘afhankelijkheid van een
bepaald middel (bijvoorbeeld drugs, alcohol, roken), waarbij er een onbedwingbare behoefte bestaat
om dit middel te gebruiken’ (Website Encyclo, z.d.). Uit onze eerdere ervaringen en literatuurstudies
kunnen wij de conclusie trekken dat een verslaving grote effecten heeft op zowel de verslaafde als
zijn omgeving. ‘Kinderen van verslaafde ouders hebben achterstanden en stoornissen op alle
ontwikkelingsgebieden. De kinderen ervaren al op jonge leeftijd stress, veroorzaakt door de
psychische problemen en de levensstijl van de ouders. Een veilige hechting en een normale
ontwikkeling worden belemmerd’ (Website VNN, z.d.). Wanneer de opvoeder verslaafd is aan een
middel beïnvloedt dit het kind negatief. De ouder is onvoorspelbaar. De stress die de jongere ervaart
kan er voor zorgen dat de jongere wederom op jonge leeftijd ‘volwassen’ moet worden.
 Angststoornissen
Onder angststoornissen wordt verstaan: de paniekstoornis, fobieën, de dwangstoornis en de
posttraumatische stressstoornis. ‘Angst is een onaangename gemoedstoestand die optreedt wanneer
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mensen een situatie als bedreigend zien’ (Vandereycken, 2004). Er kunnen zowel lichamelijke als
geestelijke kenmerken optreden. Bij een posttraumatische stressstoornis kunnen ingrijpende
ervaringen het leven van mensen overheersen. Er treden herbelevingen en traumatische
angstaanvallen op (Vandereycken, 2004). ‘Angststoornissen behoren tot de meest voorkomende
psychiatrische aandoeningen’ (Vandereycken, 2004).
Ook hier vragen wij ons af hoe dit de opvoeding van kinderen beïnvloedt. In de gevonden literatuur
over dit onderwerp, staat weinig beschreven over de precieze invloeden van angststoornissen van
ouders. Vanuit onze eigen opgedane kennis verwachten wij onduidelijkheid en verwarring voor het
kind. De ouder heeft angsten. Het kind, hoe jong hij of zij ook is, voelt deze angsten. Wij denken dat
het kind hierdoor zelf angsten kan ontwikkelen. Het kind kan zich daardoor niet optimaal
ontwikkelen.
 Autisme
‘Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen
binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben
moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor
hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding’
(Website Autisme, z.d.). ‘Bij autisme wordt vaak gesproken over mensen die passen binnen het
‘spectrum van autisme’. Hiermee wordt bedoeld dat elk mens en kind met autisme uniek is. Zo
bestaan er dus niet twee personen met deze stoornis die precies hetzelfde ziektebeeld hebben. Wel
hebben zij een aantal overlappende gedragskenmerken, die binnen de waaier vallen van wat we
autisme noemen’ (Website Centrum autisme, z.d.).
Ouders met autisme kunnen zich dus minder goed inleven in het kind. De ouder heeft moeite met de
sociale interactie. Dit beïnvloedt de opvoeding van het kind. Na onze literatuurstudie kunnen wij de
conclusie trekken dat er niet veel onderzoek gedaan is naar ouders met autisme. Echter kunnen wij
uit de bovenstaande gegevens de conclusie trekken dat het opvoeden door ouders met autisme
anders verloopt dan bij ouders zonder autisme. Of dit de ontwikkeling van het kind negatief
beïnvloedt kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Wij verwachten dat de opvoeding door autistische
ouders niet (altijd) gunstig is voor de ontwikkeling van een kind. De informatiewerking bij mensen
met autisme verloopt anders. De ouder reageert niet zoals maatschappelijk verwacht wordt. Dit
beïnvloedt de opvoeding van de jongere.

6.7

De gevolgen, van psychiatrische problematiek bij ouders, voor de ontwikkeling van
de jongere

1. Opvoeding door de ouder met psychiatrische problematiek
Wij hebben een schets gemaakt van de verschillende psychiatrische stoornissen die naar onze
mening het belangrijkst zijn. Daarbij hebben wij gekeken welke invloed dit heeft op de opvoeding
door ouders. Over het algemeen kunnen wij de conclusie trekken dat de opvoeding door ouders met
psychiatrische problematiek problematischer verloopt dan bij ouders zonder psychiatrische
problemen. Ouders kunnen door hun stoornis geen adequaat opvoedingsgedrag laten zien. De
psychiatrische stoornis zit hen in de weg. Wij zullen nu ingaan op de invloed van deze opvoeding op
de ontwikkeling van de jongere.
2. De invloed op de ontwikkeling van de jongere
‘Er is veel onderzoek gedaan naar de symptomen van de ouder en het effect hiervan op de kinderen.
Zowel ouders met psychotische symptomen als depressieve ouders vertonen vaak een zodanig
gestoord gedrag dat de kinderen daarvan gevolgen ondervinden (onder andere angst, paniek en
weinig zelfvertrouwen). Het wordt steeds duidelijker dat de problemen bij de kinderen niet ontstaan
door het verslechterd functioneren van de ouder, maar door het verslechterd functioneren van de
ouder in de ouderrol’ (Doesum, 1995). Hier wordt duidelijk dat niet de stoornis van de ouder de
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problemen bij het kind veroorzaakt. De ouder kan de ouderrol niet meer op de goede manier
vervullen. ’De ouderrol is complex en vraagt een breed palet aan vaardigheden. Het gedrag van de
ouder is een reactie op de behoeften van een kind, en wat de samenleving als behoeften van een kind
gedefinieerd heeft’ (Ende, 2006). Het niet vervullen van de ouderrol beïnvloedt dus de ontwikkeling
van het kind. De ouder kan het kind niet voorzien in zijn behoeften, omdat de ouder vaardigheden
mist.
‘Vaak zoeken ouders steun bij het kind, als ze hun eigen angst en wanhoop niet aankunnen. Soms
dwingen ze het kind tot handelingen die de krachten van het kind ver te boven gaan. Het kind beleeft
dit als tekortschieten, hetgeen kan leiden tot blijvende insufficiëntiegevoelens9 en schuldgevoelens.
Voor kinderen is het vaak onvoorspelbaar wanneer ze wel of niet kunnen rekenen op hun
psychotische ouder. Ze zijn voortdurend in de weer om te zorgen dat de ouder niet nog meer van slag
raakt en zijn daardoor continu overbelast. Structuur bieden en een goed identificatie-object zijn is in
die periode voor de ouder vaak onmogelijk’ (Doesum, 1995). Ouders kunnen niet meer consequent
zijn in hun opvoeding: dit veroorzaakt problemen voor het kind.
‘Hoe jong het kind ook is. Kinderen voelen het heel goed aan als er thuis spanningen of problemen
zijn. Ieder kind gaat hier anders mee om. Sommige kinderen vragen extra aandacht door druk te doen
of lastig te worden. Er zijn ook kinderen die zich schamen en er met niemand over durven te praten.
Andere kinderen worden juist heel behulpzaam en helpen hun ouders bij allerlei huishoudelijke taken.
Ze nemen dan de rol van volwassene op zich, waardoor ze geen kind meer kunnen zijn’ (Website
novadic-kentron, z.d.). Ieder kind reageert anders, maar wij kunnen concluderen dat ieder kind lasten
ervaart wanneer zijn of haar ouders psychiatrische problemen hebben. Welke problemen ervaart het
kind?










Problemen door het niet of niet voldoende adequaat (kunnen) vervullen van de ouderrol
door de ouder(s);
Het overnemen van de ouderrol door één van de kinderen (parentificatie);
Problemen tussen het kind dat de ouderrol over heeft genomen en de overige kinderen;
Existentiële10 angsten bij de kinderen ten gevolge van suïcidale uitlatingen of gedragingen bij
een of beide ouders;
Schaamte bij de kinderen over het gedrag van de ouder(s) waardoor het risico ontstaat van
sociaal isolement (Website PsyQ, z.d.).
‘Kinderen van ernstig zieke ouders, ouders met psychiatrische problemen of
verslavingsproblemen kunnen op latere leeftijd zelf problemen krijgen, zoals
gedragsproblemen, sociale problemen, emotionele problemen of zelfs verslavingsproblemen.’
(Website novadic-kentron, z.d.).
‘Angst, paniek en weinig zelfvertrouwen’ (Doesum, 1995).
‘Het kind beleeft dit als tekortschieten, hetgeen kan leiden tot blijvende
insufficiëntiegevoelens en schuldgevoelens’ (Doesum, 1995).

Al deze problemen die de jongere kan ervaren kunnen de jongere storen in zijn of haar ontwikkeling
naar volwassenheid.

9

Insufficiëntiegevoelens zijn onvoldane gevoelens die ontstaan door het besef van tekortschieten na frustratie,
schaamte of een geleden nederlaag (Website Dokterdokter, z.d.).
10
De letterlijke betekenis van existente is bestaan en werkelijk-zijn. Existentiële angst is de spanning tussen het
zijn en het niets, de dood. De angst om niet meer te bestaan (Website Spreekuurthuis, z.d.).
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De invloed van psychiatrische problematiek van ouders op de afstemming met
groepsleiders

1. De omgang met de ouders met psychiatrische problematiek
Er is een perfecte manier van omgang met ouders met psychiatrische problemen. Wij zijn echter van
mening dat deze perfecte manier in werkelijkheid niet haalbaar is. Dit was ook het geval bij ouders
met een verstandelijke beperking. Het is belangrijk om andere hulpverleners en/of disciplines te
betrekken bij het hulpverleningsproces. De groepsleider is immers de hulpverlener van de jongere en
niet van de ouders. Toch willen wij in gaan op de omgang met ouders met psychiatrische
problematiek.
“Het ligt natuurlijk helemaal aan de gradatie van de psychische problemen” (Interview groepsleider
1). Elke ouder is anders. Psychiatrische problematiek uit zich bij iedere ouder anders. “Je moet die
ouder ook leren kennen. Als je psychisch in de knoop zit dan kan je wel eens onverwachte dingen
doen. Daar moet je ook op inspelen. Daar moet je flexibel mee om kunnen gaan” (Interview
groepsleider 1). Het is de eerste stap in de omgang met deze ouders. Je moet hen leren kennen. Je
moet rekening houden met de onverwachte gedragingen die zij kunnen vertonen en je moet daar op
een goede manier mee om gaan.
“Persoonlijk vind ik het wel een uitdaging. Dat is het leuke van het werk om te zoeken hoe je er mee
om gaat en hoe je het uitvoert. Dat is soms niet makkelijk, zeker niet, maar dat heb je bij elke ouder.
Het houdt je scherp en blijft uitdagen. Je moet niet verslappen denk ik. Je moet constant de juiste
manier vinden en ik denk dat je daar wel mee bezig moet zijn” (Interview groepsleider 4). Wij kunnen
niet precies zeggen hoe je met de ouder om moet gaan. Wij raden groepsleiders aan om het contact
met ouders vooral te zien als een uitdaging. “Ik denk dat ouders heel vaak als lastposten worden
gezien” (Interview ouder 1). Dat moet voorkomen worden. De ouder hoort bij het kind. “Maar je
moet je zelf altijd realiseren dat je heel tijdelijk in het leven bent van deze ouders en van deze cliënt.
Maak dat vooral niet groter dan het is. Je bent maar één van de velen die langs komt” (Interview
teamleider 1). De ouder blijft altijd ouder. Je moet als groepsleider een manier vinden om de
afstemming met ouders zo optimaal mogelijk te laten verlopen.
2. De afstemming met de ouder met psychiatrische problematiek
“Ik denk dat het niet veel uit maakt, een verstandelijke of psychiatrische beperking. Het heeft te
maken met de belastbaarheid van een ouder. Van een vader of van een moeder” (Interview
groepsleider 5). Om deze reden kan dat wat gezegd wordt over het afstemmen met ouders met een
verstandelijke beperking ook van toepassing zijn bij ouders met psychiatrische problematiek. De
afstemming met ouders met psychiatrische problematiek kost ook meer tijd, inlevingsvermogen en
inspanning. Je moet de ouder leren kennen. Je moet snappen dat bepaalde gedragingen ontstaan
door de psychiatrische problematiek van ouders. “Dat het van die ouder niet expres gebeurt”
(Interview groepsleider 1).
Het is wel moeilijk om af te stemmen met ouders met een psychiatrisch probleem (Interview 9).
“Met de psychiatrische ouders; dat wordt weer wat lastiger. Helemaal als ze borderline hebben. Dan
is het heel onberekenend” (Interview teamleider 2). Wij vinden dat het goed is als een groepsleider
een weg hierin probeert te vinden. Het is belangrijk om een zo optimaal mogelijke afstemming te
bereiken in het belang van de jongere. Wat is daarin belangrijk?




Houdt rekening met de beperking van ouders. Ze kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen.
Dit kan de afstemming zowel positief, als negatief beïnvloeden. Het kan helpen om de ouder
te leren kennen. Zo is zijn gedrag minder onvoorspelbaar.
Je bent de hulpverlener van de jongere en niet van de ouder. “Ouders zijn vaak open over
hun eigen achtergrond, daar krijg je heel veel informatie. Je moet dan altijd vanuit een stuk

84

Afstudeeronderzoek SPH





6.9

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

begrip reageren” (Interview teamleider 1). Je moet de achtergrond van ouders niet de
overhand laten nemen.
“Bij de eerste cliënt, waarover ik vertelde, hadden we dat dus niet gedaan. Je ging eigenlijk
dus het gevecht aan met die ouders. Het is dan een eindeloos verhaal. Dan wordt de strijd
alleen maar groter en groter. Je moet uit die strijd blijven en dat doen we dus op deze
manier” (Interview teamleider 2). Je moet niet de strijd aan gaan met ouders, maar proberen
om samen met hen bij een oplossing te komen. Echter moet je wel erkenning geven. Het is
moeilijk voor hen om een kind op te voeden. Ook is het moeilijk dat een kind (deels) op de
groep woont.
‘Ouders moeten zich, naast het omgaan met hun psychiatrische beperking, ook met de
dagelijkse taken van het ouderschap bezighouden’ (Ende, 2006). Het kan zijn dat ouders niet
weten wat de dagelijkse taken van het ouderschap zijn. Groepsleiders kunnen ouders hierin
helpen. Wanneer ouders begrijpen wat ouderschap inhoud kunnen zij beter met
groepsleiders afstemmen. Ze snappen waarom er op een bepaalde manier gehandeld moet
worden (Ende, 2006). ‘Naast het aandacht besteden van de hulpverlener aan de kinderen, is
het ook belangrijk dat ouders met psychiatrische problemen zelf op een adequate manier
kunnen omgaan met de kinderen’ (Doesum, 1995): de ouder heeft dus zelf ook hulp nodig.
Groepsleiders kunnen de ouder doorverwijzen naar bijvoorbeeld een maatschappelijk
werker.

De invloed van de afstemming met ouders met psychiatrische problematiek op de
ontwikkeling van de jongere

De afstemming met ouders met psychiatrische problematiek kost, net zoals bij ouders met een
verstandelijke beperking, meer tijd, inlevingsvermogen en inspanning. Het is belangrijk dat er geen
misverstanden ontstaan die de ontwikkeling van de jongere kunnen beïnvloeden. De jongere moet
zich veilig kunnen voelen op de groep. De jongere wordt al belast doordat zijn ouder psychiatrische
problemen heeft. Wij zijn van mening dat het niet de bedoeling is dat de moeilijkere afstemming
voor nog meer belasting zorgt bij de jongeren; daar moet de groepsleider voor waken.

6.10

Conclusie over de afstemming met ouders met psychiatrische problematiek

We zijn ingegaan op de verschillende psychiatrische stoornissen die ouders kunnen hebben, de
gevolgen die deze problematiek heeft voor de opvoeding en ontwikkeling van de jongeren, de
omgang met ouders met psychiatrische problematiek en de invloed van deze problematiek op de
afstemming tussen groepsleiders en ouders. Hieruit kunnen wij concluderen:








De psychiatrische stoornissen; depressie, manie, persoonlijkheidsstoornis, verslavingen,
angststoornissen en autisme, beïnvloeden de manier van opvoeden. De jongere ervaart
hierdoor onduidelijkheid en verwarring.
De opvoeding door ouders met psychiatrische problematiek verloopt problematischer dan de
opvoeding door ouders zonder psychische problemen. Ouders kunnen door hun stoornis
geen adequaat opvoedingsgedrag laten zien. De psychiatrische stoornis zit in de weg.
Ouders met psychiatrische problematiek kunnen de ouderrol niet adequaat vervullen. Zij zijn
onvoorspelbaar en hebben niet altijd genoeg vaardigheden om het kind adequaat op te
voeden. Om deze reden hebben ouders met psychiatrische problemen hulp nodig bij de
opvoeding van hun kind.
Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek ervaren problemen op het gebied van:
angsten, zelfvertrouwen, schaamte, schuldgevoelens, insufficiëntiegevoelens,
onduidelijkheid, verwarring en parentificatie.
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De omgang met ouders met psychiatrische problematiek is ingewikkeld. De oorzaak hiervan
ligt bij het onvoorspelbare gedrag van ouders. Het is moeilijk voor groepsleiders om hier een
goede manier van omgang in te vinden.
Groepsleiders moeten ouders niet als last gaan zien. Zij moeten de omgang met ouders met
psychiatrische problemen zien als een uitdaging.
Jongeren behoren geen extra problemen te ervaren wanneer de afstemming met ouders met
psychiatrische problemen niet optimaal verloopt.

6.11 Conclusie van het hoofdstuk
In de afstemming met ouders met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis moet je
met vele kanten rekening houden. De afstemming wordt beïnvloed door de beperking van ouders.
Ook de jongere wordt beïnvloed door de beperking van ouders. Wij willen dit hoofdstuk afsluiten
met de volgende uitspraak uit de enquêtes met groepsleiders binnen Siza: ‘Mijn ervaring is dat zowel
bij ouders met of zonder beperking, afstemmen moeilijk kan zijn’ (Bijlage 1).

86

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

Hoofdstuk 7:

CHE 2012

Deelvraag 5

Met dit hoofdstuk en door de beantwoording van deze deelvragen, hopen we nog dichter bij het
antwoord op onze hoofdvraag te komen. De afstemming tussen ouders en groepsleiders is naar onze
mening namelijk nergens zonder een bepaalde wijze van handelen. Vandaar dat een hoofdstuk over
de methodische handelingswijze, door middel van methodische interventies, niet mag ontbreken.
Groepsleiders in de gehandicaptenzorg hebben allen een opleiding gevolgd op het gebied van welzijn
of zorg. Voorbeelden hiervan zijn SPW, Medewerker maatschappelijke zorg (MMZ), SPH, Pedagogiek
of Verpleegkunde. Er van uitgaande dat zij binnen deze opleidingen leren omgaan met ouders,
kunnen we stellen dat groepsleiders beschikken over de nodige kennis op het gebied van afstemming
en samenwerking. Toch, zo bleek uit de beantwoording van eerdere deelvragen, komen er situaties
binnen Siza voor waarin de afstemming met ouders niet geheel soepel verloopt.
In dit hoofdstuk trachten we een beeld weer te geven van hetgeen groepsleiders kunnen inzetten
omtrent de afstemming met ouders. Speciale aandacht gaat uit naar de methodische interventies;
welke bestaan er en welke hebben groepsleiders naar eigen zeggen tot hun beschikking? Ter
beantwoording van deel twee van deze deelvraag, delen we de verkregen kennis en resultaten van
de door ons afgenomen interviews onder ouders en groepsleiders. Welke situaties doen zich voor
wanneer er afgestemd moet worden? Wat missen groepsleiders in deze situaties en wat zijn de
behoeften van ouders op het gebied van de afstemming met de groepsleiders van hun zoon of
dochter? We staan stil bij deze vragen en hopen hierbij opnieuw de rode draad niet uit het oog te
verlezen. We zullen, waar mogelijk, steeds de link met (de ontwikkeling van) de jongere proberen te
leggen.

A. Welke methodische interventies kunnen groepsleiders inzetten om de
afstemming met ouders te verbeteren?
Alvorens we ingaan op de behoeften van de groepsleiders, zijn we benieuwd naar welke
methodische interventies inzetbaar zijn in de afstemming met ouders. We leiden de ervaringen van
groepsleiders binnen Siza in, door een literatuurstudie. Door middel van de gevonden literatuur gaan
we na welke interventies mogelijk zijn en welke daarvan gericht zijn op de afstemming en
samenwerking tussen groepsleiders en ouders.

7.1

Methodische interventies

Interventies, inzetbaar binnen de gehandicaptenzorg, zijn er naar ons idee in overvloed. Vanuit onze
eigen ervaringen weten we dat deze interventies in sommige situaties zeer bewust, in andere
situaties juist onbewust, methodisch worden gehanteerd. Wat zijn methodische interventies? Om
deze vraag te kunnen beantwoorden, kijken we naar de definitie van verschillende begrippen.


Methodiek: ‘een methodiek is een homogene eenheid van zorg die toepasbaar is op een
specifieke doelgroep’ (Bruininks, 2006). Ofwel: ‘een samenhangend geheel van ideeën
omtrent juiste en mogelijk vruchtbare handelingswijzen. Op grond van de methodiek die
gebruikt wordt, kan een hulpverlener kiezen voor een methode’ (Berend, 2000). Een
basismethodiek geeft richting aan de manier waarop groepsleiders werken, maar ook aan de
methoden die zij kiezen. ‘Het is een door hulpverleners gezamenlijk te dragen flexibel geheel
van sturende praktijktheoretische inzichten en ethische en normatieve stellingnames over een
omschreven gebied in de hulpverlening’ (Fontaine, 2005).



Methode: ‘een methode is een gesystematiseerde werkwijze die gebruikt wordt om een van
te voren bepaald doel te bereiken’ (Berend, 2000). Het is dus een omschreven en
87

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

doelgerichte werkwijze om met een cliënt of groep in een bepaalde situatie, een bepaald
vraagstuk op te lossen. Echter; ‘een methode mag pas zo heten als de werkwijze systematisch
gebruikt kan worden, en dus herhaalbaar is’ (Fontaine, 2005). Dat kan alleen als er een vaste
structuur is met voorgeschreven stappen, zodat de werkwijze bruikbaar is voor alle
groepsleiders. ‘Het kiezen van methoden of een methode gebeurt niet in het luchtledige,
maar altijd in de context van de instelling en in de maatschappelijke context’ (Fontaine,
2005).


Interventie: ‘tussenkomst, ingrijpen, inmenging, bemiddeling. Een interventie betekent dat er
in het vrije spel van vraag en aanbod wordt ingegrepen. In een situatie ingrijpen om te zorgen
dat iets verandert’. Een interventie is een geheel van activiteiten waarmee hulpverleners
voor en met de cliënt of een groep, problemen voorkomen of oplossen. Op die manier
leveren de groepsleiders een bijdrage aan het bevorderen en in stand houden van
gezondheid en welzijn (Encyclo, z.d.).

Volgens het boek ‘De plancyclus in het sociaal-agogisch werk’ is het ‘belangrijk om te weten dat er
een verschil is tussen methode en methodiek. Een methodiek is meer omvattend (‘groter’ en ‘hoger’)
dan een methode en een methodiek geeft daarom richting aan de te kiezen methoden. Het is een
kader waarbinnen je de keuze voor een bepaalde methode kunt maken’ (Fontaine, 2005). Het boek
geeft dus aan dat een methode een onderdeel is van een groter geheel. Dat grotere geheel wordt in
de zorgsector de ‘methodiek’ genoemd; het geheel van methoden, zoals op een bepaalde werkplek
wordt gehanteerd.
Zoals in eerdere hoofdstukken al beschreven, wordt binnen Siza het competentiegericht werken als
methode gehanteerd. Centraal bij de competentiebenadering staat de balans (of: het evenwicht)
tussen kenmerken en vaardigheden, ofwel draagkracht, aan de ene kant. Aan de andere kant
draaglast en ontwikkelingstaken. In de praktijk wordt vooral een accent gelegd op
vaardigheden en kennis. Minder nadruk wordt gelegd op de motivatie en nog minder op de
persoonskenmerken van de cliënt. Het competentiemodel richt zich vooral op concrete vaardigheden
die in het alledaagse leven nodig zijn rondom zelfredzaamheid en sociaal functioneren (Website
Methodieken MW, z.d.).
Er is specifiek voor de verstandelijk gehandicaptenzorg niet veel literatuur over een gebruikelijk
gehanteerde methodiek te vinden (Horst, 2009). Wel is beschreven dat ‘welk model of welke
methode je toepast, afhankelijk is van het doel dat je met het model wilt bereiken’ (Zorg voor Beter,
z.d.).
Welke methodiek Siza hanteert is, na het doornemen van de website van Siza, niet geheel duidelijk.
Wel is duidelijk dat Siza streeft naar een zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de maatschappij
voor ieder mens. ‘Als het gewone van alledag voor u niet aan de orde kan zijn, zoekt Siza samen met
u naar andere vormen van verbinding met de maatschappij’ (Website Siza, z.d.). Het
competentiemodel vindt een mooie aansluiting bij dit doel van de organisatie Siza: kijken naar
kansen en mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden. Deze mogelijkheden waar mogelijk
uitbreiden en op die manier de cliënt naar vermogen laten deelnemen aan de maatschappij.
Het competentiemodel kan in de hulpverlening, naast dat het een methode is, dienen als een
bruikbare methodiek. ‘Het model schrijft namelijk een duidelijke werkwijze voor met betrekking tot
het specifieke handelen in het werkveld’ (Aarts, 2009).
Terugkomend op de definitie van een methodische interventie, kunnen we nu zeggen dat dit een
ingrijpen is volgens een bepaalde werkwijze, zodat er een verandering optreedt. Siza zou dus,
volgens de werkwijze van het competentiemodel, een methodische interventie kunnen plegen als
het opstellen en op de groep hangen van een ‘bustijdenkaart’. Dit als eerste stap in het doel (of: de
ontwikkelingstaak) van een jongere tot het zo zelfstandig mogelijk reizen met het openbaar vervoer.
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Met een dergelijke kaart leert de jongere eerst op de kaart te kijken hoe laat en waar de bus vertrekt.
Deze interventie brengt een verandering met zich mee: de jongere hoeft niet meer aan de
groepsleiders te vragen hoe laat de bus vertrekt en kan zelfstandig aanstalten maken om te gaan,
zonder daarbij bevestiging of hulp van anderen nodig te hebben.
In verschillende stappen, door verschillende interventies, kan de jongere naar vermogen zo
zelfstandig mogelijk met de bus leren reizen om op die manier deelnemen aan de maatschappij. Dit
zou een interventie kunnen zijn die per stap beschreven staat in het IOP van de jongere.
Een methodische interventie beschikt over een systematische werkwijze die inzichtelijk en
overdraagbaar is. ‘Een overdraagbare methodiek betekent in de praktijk vaak dat deze uitgeschreven
is, zodat bijvoorbeeld een nieuwe medewerker er kennis van kan nemen’ (Foolen, 2011).
Door een methodiek wordt duidelijk welke acties, ofwel: interventies, op welk moment ondernomen
moeten worden om het doel te bereiken. Vaak staat in de beschrijving, of in een handleiding, wie
welke activiteiten uitvoert. Ook bevat het een overzicht van de in te zetten ‘middelen’. Bijvoorbeeld:
speciaal leesmateriaal, een werkboek voor de jongere, een rollenspel, een gedragsinstructie of
specifieke gesprekstechnieken. Een dergelijke methodiekhandleiding bevat een stappenplan dat
vertelt in welke volgorde en met welke frequentie, duur en intensiteit de activiteiten plaatsvinden
(Foolen, 2011).

7.2

Verschillende samenwerkingsmodellen

Nu de definitie van methodische interventies is verhelderd, zijn we benieuwd naar welke interventies
inzetbaar zijn op het gebied van de afstemming tussen ouders en groepsleiders. Welke interventies
zorgen voor een in stand houding of verbetering van de samenwerking met ouders en de afstemming
tussen groepsleiders en ouders? De zoektocht naar literatuur hierover is ingewikkeld, aangezien er
geen specifieke beschrijvingen over dit onderwerp te vinden zijn in zowel de literatuur in boeken, als
op internet.
Wel vinden we in een rapport van het lectoraat ‘Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’
van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen een aantal samenwerkingsmodellen, beschreven door
S. Case. Deze modellen leiden terug naar wat we in hoofdstuk 3, de beantwoording van deelvraag 1,
al beschreven over de veranderende rol van ouders als gevolg van het burgerschapsparadigma.11 De
betrokkenheid en de vertegenwoordigende rol van ouders wordt, naast de emancipatie van de
persoon met een beperking, meer erkend.
Door de veranderende rol van ouders is er ook een verandering waar te nemen in de modellen voor
samenwerking tussen begeleiders en ouders (Sohier e.a., 2008-2010). Hoewel we met het
opsommen van deze samenwerkingsmodellen, geen methodische interventies beschrijven, vinden
we deze toch van belang voor ons onderzoek. De modellen beschrijven de verschillende mogelijke en
voorkomende manieren van samenwerking in de praktijk tussen ouder en groepsleider. Tevens
worden de verschillende rollen van zowel de ouder, als de groepsleider per model verhelderd. Vanuit
de beschreven modellen zijn er, per model, verschillende methodische interventies op het gebied
van afstemming en samenwerking tussen ouders en groepsleiders mogelijk.
Hieronder een overzicht van de modellen waarop de samenwerking tussen begeleiders en ouders
kan plaatsvinden volgens Case (2000):

11

Burgerschapsparadigma: ‘hier wordt onder verstaan dat mensen met verstandelijke beperkingen,
gelijkwaardig zijn aan mensen zonder verstandelijke beperkingen en dezelfde rechten en plichten behoren te
hebben als ieder andere burger in deze samenleving’ (Frederiks, 2004).
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1. Het traditionele expert model:
 De rol van de ouders: de rol van de ouder is in dit model passief. Zij worden niet betrokken bij
de beslissingen die moeten worden genomen en worden hier ook niet verantwoordelijk voor
gemaakt.
 De rol van de groepsleider: feitelijk is er in dit model geen sprake van echte samenwerking. In
dit model neemt de groepsleider namelijk de rol van expert op zich. De focus van de
groepsleider ligt op de verstandelijk beperkte cliënt; voor zijn of haar ouders is weinig
aandacht. De groepsleider gebruikt in dit model zijn expertpositie om de controle in het
zorgproces te behouden (Case, 2000).
2. Het transplant model:
 De rol van de ouders: ouders worden gezien als informatiebron. Ouders worden actief
gestimuleerd om betrokken te zijn bij de behandeling en zorg van hun zoon of dochter.
 De rol van de groepsleider: ondanks de rol van ouders, houdt de groepsleider de controle en
verantwoordelijkheid in het beslissingsproces. Bij dit proces houdt de groepsleider geen
rekening met de opvoedingsstijl, normen, waarden en cultuur van de ouders. De ouders zijn
als het ware afhankelijk van de begeleider (Case, 2000).
3. Het consumentenmodel:
 De rol van de ouders: ouders worden betrokken bij het proces van behandeling en zorg.
Ouders maken zelf keuzes en groepsleiders waarderen de expertise van ouders. In dit model
van samenwerking wisselen groepsleiders en ouders informatie op een gelijkwaardige wijze
uit.
 De rol van de groepsleider: de groepsleider geeft de ouders opties en informatie, helpt de
ouders bij het evalueren van mogelijkheden voor behandeling of begeleiding en bij het
nemen van realistische beslissingen (Case, 2000).
In dit model hebben ouders dus een grotere mate van controle dan in de eerder beschreven
modellen en is hun rol van cruciaal belang in het zorgproces. De groepsleider blijft wel
eindverantwoordelijk (Case, 2000).
4. Het onderhandelingsmodel:
 De rol van ouders: in dit model worden de standpunten, emoties en gevoelens van ouders
serieus genomen. Ouders hebben in dit model een volwaardige en gelijkwaardige rol in het
zorgproces waarin beslissingen over hun zoon of dochter worden genomen.
 De rol van de groepsleider: de groepsleider is in dit model verantwoordelijk voor het
verschaffen van informatie, het samenbrengen van de professionele standpunten en de
standpunten maar ook bezwaren van ouders. De groepsleider bereikt dit door te luisteren en
open te staan voor het perspectief van de ouders (Case, 2000).
Het onderhandelingsmodel legt de focus op de professionele perspectieven en rollen. Tevens legt het
model de nadruk op het perspectief en de rol van de ouders (Case, 2000). ‘Het model legt de nadruk
op onderhandeling tussen beide partijen en lijkt daarmee het meest passende model in het
vormgeven van het burgerschapsparadigma’ (Sohier e.a., 2008-2010). Wij sluiten aan bij dit
standpunt: met het door ons te ontwikkelen product willen wij de samenwerking en afstemming
tussen ouders en groepsleiders op een niveau brengen dat overeenkomt met dit model.
Ondanks het feit dat bovenstaande modellen zijn beschreven in relatie tot de zorg aan verstandelijk
beperkte mensen, zijn wij van mening dat deze modellen door te trekken zijn naar de zorg aan
jongeren met andere beperkingen die voorkomen binnen Siza. Welke beperking de jongere ook
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heeft, er is altijd sprake van een bepaalde vorm, of een bepaald model, van samenwerking tussen de
groepsleiders en de ouders van de jongere.

7.3

Verschillende methodische interventies gericht op de verbetering of in stand
houding van de afstemming tussen ouders en groepsleiders

Na de bespreking van de verschillende samenwerkingsmodellen, willen we een specifieker beeld
schetsen van de mogelijk inzetbare methodische interventies ter verbetering of in stand houding van
de afstemming en samenwerking tussen ouders en groepsleiders. Hieronder volgt een inventarisatie
van alle methodische interventies die ingezet kunnen worden om de samenwerking tussen ouders en
groepsleiders te verbeteren, maar ook in stand te houden. Voorbeelden vanuit de interviews spelen
bij deze inventarisatie een belangrijke rol. Om de in te zetten interventies overzichtelijk te maken,
hebben we gebruik gemaakt van vijf kopjes.
In de interviews, maar ook in de literatuur zijn de begrippen ‘afstemming’ en ‘samenwerking’ nauw
met elkaar verbonden. Hoewel deze woorden een verschillende definitie hebben, kunnen we ze in
ons onderzoek niet van elkaar scheiden. Een voorwaarde voor afstemming, is naar onze mening
samenwerking. Afstemmen doe je samen. Om tot afstemming te komen, dient men samen te
werken; zo ook de groepsleider met de ouder. Het samenwerken leidt naar ons idee tot
overeenstemming. Zonder samenwerking, geen goede afstemming. Zonder goede afstemming, is
samenwerken niet mogelijk. In deze paragraaf zullen we dan ook met regelmaat de woorden
‘samenwerken’ of ‘samenwerking’ gebruiken. Daar waar deze woorden zijn gebruikt, kan ook
‘afstemmen’ of ‘afstemming gelezen worden.
1. Komen tot samenwerking
De taak van groepsleiders is, zoals in eerdere hoofdstukken al naar voren kwam, het samenwerken
met ouders. ‘Ouders behoren betrokken te worden bij de hulpverlening aan hun kinderen. Zij en hun
kind hebben daar recht op’ (Slot e.a., 2007). ‘Professionals staan niet meer tegenover
tekortschietende ouders, maar zij aan zij met hen als het gaat om de zorg voor welzijn en veiligheid
van kinderen. Zij en ouders zijn partners in de zorg voor kinderen’ (Baartman e.a., 2004). De rol en
betrokkenheid van ouder wordt tegenwoordig meer erkend (Sohier e.a., 2008-2010).

 Creëren van contactmomenten
Groepsleiders dienen te werken aan de samenwerking met ouders. Een voorwaarde voor
samenwerking is contact. Contact houdt in: ‘iemand zien of spreken’, ofwel: ‘met elkaar in aanraking
zijn’ (Encyclo, z.d.). De samenwerking tussen individuen kan worden beïnvloed door ervoor te zorgen
dat je elkaar, door middel van regelmatig contact, kent. Elkaar kennen betekent ook: ‘toegang
hebben tot elkaars expertise en tot elkaars netwerk’ (Website Leren.nl, 1999-2012).
Voor contact is tijd en een plek voor ontmoeting nodig. Contact kan op verschillende manieren
vormgegeven worden, afhankelijk van de beschikbare tijd, mankracht, vervoersmiddelen enzovoort
(Baak e.a., 2011).
 Mailcontact: alle geïnterviewde groepsleiders, teamleiders en ouders geven aan dat er
vooral mailcontact is tussen ouders en groepsleiders. “We hebben sowieso wel wekelijks
mailcontact met de ouders van de vaste jongeren” (Interview groepsleider 3). “De
begeleiders hebben hier mailcontact. Die overleggen dingen via mail of ze informeren ouders
via mail van de gang van zaken van de afgelopen week” (Interview teamleider 2). Eén van de
ouders geeft aan dat mailcontact voordelen heeft: “mailcontact vind ik wel makkelijk, ja.
Telefonisch, dan loop je vaak het risico dat mensen er niet zijn en dat ze weinig tijd hebben.
Via de mail kan ik rustig mijn vraag stellen en dan kan iemand hem beantwoorden op het
moment dat hij daar ook rustig de tijd voor heeft” (Interview ouder 2). Een andere ouder
bekijkt ook de kritische kant van mailcontact: “het gaat meestal via de mail. Dat vind ik prima
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als je gewoon antwoord krijgt op je vragen en als je mailt, dat er gereageerd wordt, dat ze
het op gaat schrijven en noem maar op: dan is het natuurlijk prima. Maar als je mailt en je
denkt na een week; ‘ik weet het niet’, nog geen mail, dan is dat lastig” (Interview ouder 4).
Eén van de teamleiders haakt hierop in met nog een nadeel van mailcontact: “mail is stiller.
Je kunt een zin opschrijven, daar kan je een grapje bij maken, maar de mail zegt niet: dit is
een grapje” (Interview teamleider 1).
Telefonisch contact: telefonisch contact is, naast mailcontact, naar ons idee een
laagdrempelige manier van contact onderhouden met ouders, omdat er geen reistijd is en
het op bijna elk tijdstip kan. ‘Binnen veel residentiële instellingen heeft de mentor van de
jongere regelmatig telefonisch contact met de ouders van zijn of haar mentorjongere’ (Slot,
2007). Meestal is het contact binnen de jongerengroepen van Siza tussen ouders en
groepsleiders een combinatie van mail- en telefonisch contact: “het gaat eigenlijk over het
algemeen via de telefoon en via de mail” (Interview groepsleider 1). Een ouder hierover: “per
mail en als er wat is bellen ze even” (Interview ouder 4).Een teamleider zegt: “sommige
begeleiders vinden het lastig om te bellen. Die mailen liever. Terwijl ik dan denk, bel gewoon
even. Dat is toch persoonlijker contact dan dat je het via de mail doet. Als het een
ingewikkelder onderwerp is kan je beter bellen, zo ben je interactief, waardoor je het wat
meer kan uitleggen als niet goed begrepen wordt hoe je het bedoeld. Of dat ouders kunnen
zeggen: ik begrijp het verkeerd. Dan heb je een gesprek. Mail is dan toch heel pragmatisch”
(Interview teamleider 1). Uit de interviews komt naar voren dat hoe het contact wordt
vormgegeven en de frequentie van dat contact, afhankelijk is van wat ouders wensen: ’het
wisselt. Met één cliënt heb ik met moeder wekelijks mailcontact. Met de ander eigenlijk
alleen maar bij bijzonderheden en eigenlijk ook alleen over praktische dingen. Dus dat wisselt
gewoon. Het ligt er ook aan of er op dat moment dingen spelen met de cliënt. Als hij een
goede week heeft gehad ga ik niet mailen dat hij een goede week heeft gehad” (Interview
groepsleider 5).
Contact rondom wegbrengen en/of ophalen van de jongere: groepsleiders binnen Siza zien
ouders wanneer zij hun kind ophalen of wegbrengen: “je ziet ook wel eens ouders omdat ze
hun kind altijd vast ophalen en vast wegbrengen, maar er zijn er ook bij die dat nooit doen.
Dan komen jongeren op een andere manier hier” (Interview groepsleider 1). Een andere
groepsleider: “je hebt de contacten op de groep op het moment dat ze een jongere komen
ophalen” (Interview groepsleider 2).
Bezoek van ouder(s) op de woongroep: naast het contact ‘op afstand’ is “face-tot-face
natuurlijk nog mooier. Dan zie je ook mimiek” (Interview teamleider 1). Contacten creëren
kunnen groepsleiders doen door ouders zo nu en dan uit te nodigen op de groep, of door
samen een kop koffie/thee te drinken bij breng- of haalmomenten. “Dan heb je ook altijd
even een koffiemoment en even kort bijkletsen. Dit is dan wel anders, want dat gebeurt dan
meestal op de groep en dan lopen de andere jongeren erbij” (Interview groepsleider 2). Een
bezoek als contactmoment, brengt dus wel met zich mee dat er geen persoonlijke of
moeilijke dingen kunnen worden besproken. Een bezoek is meer ‘even kijken’ voor de
gezelligheid: “heel af en toe ga ik er ook naar toe. Even wat spulletjes brengen of even kijken
hoe het is. Dan hebben we ook wel even koffie” (Interview ouder 3). “Als ik er ben, dan is het
even een praatje met de groepsleiding hoe het er voor staat, hoe het gegaan is en noem
maar op, dit gaat prima” (Interview ouder 5).Wanneer er iets speelt: “spreek je af om samen
te gaan zitten voor een afstemmingsgesprek” (Interview groepsleider 2).
Ouderdag/ouderavond: het organiseren van een ouderdag of -avond versterkt het contact
tussen groepsleiders en ouders. “Wat wij ook deden; je organiseert gewoon ouderdagen. Dan
deed je gewoon spelletjes met elkaar; dan kwam je op een gegeven moment ook wel bij
elkaar aan tafel en dan sprak je zo over dingen, leer je elkaar goed kennen. Je moest elkaar
liften geven en dan moest je door de gangen rennen enzo. Daardoor ontstaat er wel een
bepaalde band tussen ouders en groepsleiders. Af en toe moet je ook gek kunnen doen: je
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hoeft niet altijd alleen maar serieus te zijn. Een ouderdag, gewoon op de groep zelf. Helemaal
niet groots, gewoon met een klein groepje” (Interview groepsleider 6). Ook ouders zijn
positief over de ouderdag: “dat was vorig jaar, toen zijn wij er voor het eerst geweest. Ik vond
dat heel leuk” (Interview ouder 4).
Tot slot is er volgens Jan Heijnsdijk jr. nog een punt dat van belang is in het contact met ouders. ‘Het
belangrijkste aangrijpingspunt in het contact met de ouder, is dat de groepsleider beseft dat iedere
ouder een besef van verantwoordelijkheid heeft voor zijn of haar kind, ook al heeft de ouder veel
taken moeten delegeren’ (Heijnsdijk jr., z.d.).
 Ouders betrekken bij de hulpverlening
Wanneer ouders het idee hebben dat groepsleiders hen buiten de deur proberen te houden, zullen
zij minder snel geneigd zijn om samen te werken met groepsleiders. Wanneer de indruk gewekt
wordt dat de groep in staat is alle opvoedings- en begeleidingstaken voor de jongere te realiseren en
dat ouders daarbij slechts een bijrol hoeven te vervullen, is de kans groot dat ouders afhaken. ‘Als
groepsleiders daarentegen duidelijk te kennen geven dat de ouders absoluut noodzakelijk zijn,
bijvoorbeeld bij de keuze voor begeleidingsdoelen, lukt het vaak wel de ouders erbij te betrekken’
(Slot, 2007). ‘Het kind helpen lukt beter als ouders betrokken zijn bij de hulpverlening’ (Geurts e.a.,
2010). Om een goede samenwerking op te bouwen, is het dus belangrijk dat ouders door de
groepsleiders actief worden betrokken bij de hulpverlening. Ook Siza is het hier over eens en
beschrijft op haar website: ‘Ouders nemen binnen Jeugd en Gezin een belangrijke plaats in. Zij zijn de
ervaringsdeskundigen en weten wat hun kind wel of niet fijn vind en wat wel of niet bij hun kind past.
Ouders en jongeren worden vanaf de start betrokken bij het tot stand komen van het IOP. Het IOP is
de basis van de zorg en dienstverlening’ (Website Siza, z.d.).
 De groepsleider dient de ouder dus op de hoogte te houden van de begeleiding en hoe het
met de jongere gaat (Baak e.a., 2011).
 De groepsleider geeft uitleg over de verschillende aspecten van de hulpverlening; de
behandeling van de jongere, de dagelijkse gang van zaken op de groep, wat er wordt
verwacht van de ouder, enzovoort. ‘Dit lijkt een taak voor aan het begin van het
hulpverleningstraject, wanneer de jongere nieuw is op de groep, maar het is tijdens het
gehele verblijf van de jongere op de woongroep van belang dat ouders uitleg krijgen over de
gang van zaken’ (Baak e.a., 2011).

 Werken aan vertrouwen
De samenwerking tussen ouders en groepsleiders kent vaak een valse start. Ouders hebben
bijvoorbeeld een negatief beeld van de hulpverlening vanwege eerdere ervaringen of de indruk die
Bureau Jeugdzorg heeft achtergelaten bij hen. “De reden waarom jongeren hier wonen maakt ook
wel uit hoe het contact verloopt. We hebben jongeren, die wonen ver weg; die wonen in Overijssel of
ver in de Achterhoek. Zij hebben NAH en komen hier te wonen, omdat ze op Mariëndael naar school
gaan. Dat is een heel ander type ouder. Zij plaatsen hun kind, omdat het dan dicht bij school zit. Als
kinderen door Jeugdzorg hier geplaatst worden, heb je een heel ander verhaal. Dan worden ze
eigenlijk, min of meer onder toezicht gesteld en bijna gedwongen geplaatst. Dus er is al veel meer
spanning tussen die ouders en Bureau Jeugdzorg, als het kind hier zit. De reden is gewoon anders. En
met jongeren die hier wonen voor school, is er gewoon redelijk goed contact met die ouders. Want ja,
er is gewoon niet zo heel veel bijzonders aan” (Interview teamleider 2).
Wanneer een jongere net op de groep is komen wonen, is het van belang te investeren in de
samenwerking met de ouders. Voor een goed vervolg van de samenwerking is het belangrijk om een
vertrouwensband op te bouwen met ouders. “Over het algemeen probeer ik altijd wel goed contact
te hebben. De ene keer lukt het wel en de andere keer niet. Daarin moet je gewoon investeren”
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(Interview groepsleider 4). Over vertrouwen in de hulpverlening, zegt een ouder het volgende: “Na
behoorlijk wat gesprekken is het goed gekomen” (Interview ouder 5).
 ‘Een eerste indruk is erg bepalend voor het beeld dat iemand vormt van een ander. Bij het
maken van een eerste indruk laten mensen zich onbewust leiden door stereotiepe ideeën.
Zowel uiterlijke kenmerken als gedrag beïnvloeden een eerste indruk. Ook maken mensen
automatisch gevolgtrekkingen uit het gedrag van anderen’ (Vonk, 2004). Dit geldt ook voor
de eerste indruk die de ouder vormt van de groepsleider. Het is dus van belang dat de
groepsleider daar rekening mee houdt wanneer hij of zij voor de eerste keer contact heeft
met de ouder. Een groepsleider hierover: “het is vaak ook, wat ik heel belangrijk vind, hoe je
de start maakt. Als je al begint met een hoop dingen die niet duidelijk zijn, waarmee je niet op
één lijn komt te zitten, verloopt het vaak verder ook heel rommelig. De start van binnenkomst
is ook altijd heel belangrijk” (Interview groepsleider 2).
 Het belangrijkste wat de hulpverlener verder kan doen om een vertrouwensband op te
bouwen is open kaart spelen (Baak e.a., 2004). Eerlijk en open over de gang van zaken op de
groep, over positieve, maar ook negatieve situaties en gebeurtenissen. Ouders voelen zich
serieus genomen, wanneer ze op de hoogte zijn en overal in worden meegenomen. Een
ouder hierover: “regelmatig heb je contact met elkaar. Als ze iets niet vertrouwen of denken
dat het anders moet, bellen ze ook gelijk. Ze willen weten hoe ik daar dan mee om ga”
(Interview ouder 6). Het is ook van belang helemaal opnieuw te beginnen met ouders. Een
groepsleider zegt hierover: “wij krijgen natuurlijk wel eens te horen van andere groepen waar
jongeren vandaan komen dat ouders bijvoorbeeld niet de meest makkelijke zijn. Als je op die
manier al zo’n gesprek in gaat, dan denk je van tevoren al: ‘ik moet uitkijken, want ze zullen
wel..’ Je moet helemaal opnieuw beginnen met ouders. Weer helemaal open staan en ook
weer kansen geven, want zij hebben vaak in het verleden ook al veel dingen meegemaakt,
waardoor ze denken: ‘nou, die mensen in de hulpverlening zijn bij voorbaat al vervelend en
daar mogen we niks bij’. Dat zet vaak wel een toon, zo’n eerste gesprek” (Interview
groepsleider 2).
2. Omgaan met verschillen
‘De tot hulpvrager geworden ouder lijkt op het eerste gezicht niet gedisponeerd tot partnerschap
met de hulpverlener. Er bestaan veel en mogelijk grote verschillen tussen dit tweetal: de positie van
waaruit ze aan het gesprek deelnemen, hun achtergrondkennis, hun motieven om zich in dit gesprek
te begeven etc.’ (Ploeg e.a., 1995).
Van der Ploeg beschrijft in voorgaand citaat de verschillen tussen ouders en groepsleider wanneer zij
met elkaar in gesprek gaan. Dit is slechts een voorbeeld van de verschillen die kunnen bestaan tussen
ouders en groepsleiders. Zo kunnen ouders en groepsleiders ook verschillen in culturele achtergrond,
normen en waarden die ze hanteren, religie, psychische gesteldheid en cognitief niveau. Wanneer er
geen rekening met deze verschillen wordt gehouden, kunnen de verschillen leiden tot conflicten
(Baak e.a., 2011). Het is daarom van belang dat de groepsleider zich bewust is van de verschillen die
er zijn en er mee om weet te gaan.

 Begrip van en rekening houden met niveau/problematiek ouders




De groepsleider heeft kennis van de achtergrond van ouders. Zo kan hij of zij rekening
houden met een eventuele verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek bij één
of beide ouder(s). Uit de beantwoording van deelvraag 3 en 4 bleek al dat een verstandelijke
beperking of psychiatrische problematiek bij ouders de afstemming tussen ouders en
groepsleiders beïnvloedt. De groepsleider moet hier op inspelen en weten waar hij rekening
mee moet houden in de samenwerking met een ouder met bijvoorbeeld borderline of een IQ
van 75 (Baak e.a., 2011).
De groepsleider past zijn manier van communiceren aan op de ouder en geeft, waar nodig,
uitleg aan de ouder. Wanneer iets niet optimaal verloopt in de afstemming of samenwerking
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tussen ouders en groepsleiders, kan de groepsleider nagaan of dit iets te maken zou kunnen
hebben met het cognitieve niveau of specifieke problematiek van de ouder en daarop
handelen (Baak e.a., 2011).

 Cultuurverschillen
Volgens Pinto is cultuur ‘een evoluerend systeem van waarden, normen en leefregels’ (Pinto, 2004).
Uitgaande van deze gangbare definitie, trekken wij de conclusie dat cultuurverschillen niet alleen
bestaan tussen mensen uit verschillende landen. Tussen een groepsleider uit de Achterhoek en een
ouder uit de Randstad kunnen behoorlijke ‘cultuurverschillen’ bestaan. Ook subculturen vallen onder
Pinto’s definitie van cultuur (denk bijvoorbeeld aan de Amsterdamse volksbuurten, gothics of
mensen die leven voor een bepaalde sport). Tevens willen we religieuze verschillen onder
‘cultuurverschillen’ scharen: “je hebt natuurlijk de geloofsovertuiging die de afstemming heel erg kan
beïnvloeden” (Interview sectormanager).
Pinto stelt het volgende: ‘Voor de mensen in een groep is hun cultuur vaak onbewust richtinggevend
voor hun gedrag en voor hun kijk op de wereld’ (Pinto, 2004).
Het is dus vrij logisch dat wanneer ouders en groepsleiders een andere culturele achtergrond
hebben, ze andere ideeën hebben over opvoeding, hulpverlening en samenwerking. Het toepassen
van de drie-stappenmethode van Pinto kan een handvat zijn voor de groepsleider in het omgaan met
cultuurverschillen bij ouders. Deze ziet er als volgt uit:




‘Stap 1: bewust zijn van de eigen (cultuurgebonden) normen en waarden. Welke regels en
codes zijn van invloed op het eigen denken, handelen en communiceren?
Stap 2: het leren kennen van de (cultuurgebonden) normen, waarden en gedragscodes van de
ander. Daarbij dienen meningen over het gedrag van de ander gescheiden te worden van
feiten. Men dient te onderzoeken wat het ‘vreemde’ gedrag van de ander betekent.
Stap 3: vaststellen hoe men in de met de verschillen in normen en waarden omgaat.
Vervolgens stelt men vast waar de eigen grenzen liggen wat aanpassing aan en acceptatie
van de ander betreft. Deze grenzen worden vervolgens aan de ander duidelijk gemaakt op
een wijze die men eventueel aanpast aan de culturele communicatiecodes van de luisteraar’
(Pinto, 2004).

Concreet kan de groepsleider, in navolging van Pinto, dus het volgende inzetten: hij of zij besteedt
aandacht aan de cultuur van de ouder door aanknopingspunten aan te grijpen, zoals bepaalde
kleding (voetbalshirt of sieraden met religieuze symbolen), uitspraken van ouders die duiden op
onderliggende normen en waarden (de uitspraak ‘ik wil niet dat mijn kind een watje wordt’ kan
bijvoorbeeld te maken hebben met normen, waarden of regels uit de cultuur van de ouder, zoals
trots, zelfredzaamheid, beter iemand slaan dan zelf slachtoffer zijn). Deze aanknopingspunten
kunnen leiden tot gesprek over de diepere laag van normen, waarden en regels waar ouders zich
wellicht slechts ten dele van bewust zijn (Baak e.a., 2011).

 Op één lijn komen met ouders
Ga na of jouw belangen, de belangen van de ouders en de belangen van de instelling inderdaad bij
elkaar passen (Prott e.a., 2005). De samenwerking verloopt niet optimaal, wanneer ouders en
groepsleider verschillende doelen nastreven. Het is daarom van belang om gedurende de
samenwerking op één lijn te zitten. Hier zijn verschillende groepsleiders het over eens: “Als je als
ouder en groepsleiding op één lijn zit, dan voelt zo’n jongere dat ook wel en weet dan ook wel wat hij
kan doen. Je moet ouders wel aan je zijde hebben om dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Als ouders
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het niet willen, dan kun je niks. Daarom is het ook prettig als je op één lijn staat” (Interview
groepsleider 4). Wanneer ouders en groepsleiders niet op één lijn staan, ondervinden jongeren
hiervan de gevolgen. Dit beschreven we al in hoofdstuk 3 en 4.
“Op zich moet je natuurlijk wel respecteren hoe een ouder zijn kind op wil voeden, maar wij hebben
natuurlijk door de jaren heen te maken met heel veel verschillende jongeren: dan ga je wel op
bepaalde gebieden wat ervaring binnen halen. Die kun je ook wel bij ouders neerleggen. Als we
bijvoorbeeld proberen met elkaar één lijn te trekken, dan bereiken we misschien meer als wanneer jij
het op jou manier doet en wij op onze manier” (Interview groepsleider 1). Ouders vinden het ook
belangrijk om met de groepsleiders van hun kind op één lijn te komen: “het moet wel één lijn
vormen, want anders krijg je hetzelfde als met gescheiden ouders: gescheiden kinderen. Bij de vader
mogen ze dit, bij de moeder mogen ze dat en dat word dan ook weer uitgespeeld. Dezelfde situatie
heb je met de ouders aan de ene kant en de opvoeders, de begeleiding, aan de andere kant. Als je dan
niet met elkaar één lijn kunt vormen of een duidelijke benadering naar je kind toe hebt, dan word dit
aardig uitgespeeld. Dat doen ze allemaal” (Interview ouder 5).
 Allereerst is het helpend bij het komen op één lijn, wanneer de doelen voor de hulpverlening
van zowel ouder(s), als groepsleider worden uitgesproken, zodat ze op elkaar afgestemd
kunnen worden en zodat de eventueel verborgen doelen boven tafel komen. Dit kan in de
gesprekken waarin het behandelplan van het de jongere wordt geïntroduceerd of
geëvalueerd. Binnen Siza is dit tijdens de jaarlijkse IOP-bespreking.
 Tijdens de IOP-bespreking is het belangrijk om actief te luisteren naar de ouder. Wanneer de
groepsleider het idee heeft dat de ouder het doel van de hulpverlening niet begrijpt en totaal
andere doelen heeft, is het van belang de ouder zijn of haar verhaal te laten doen. Wanneer
simpelweg het doel van de groepsleider wordt opgelegd, zal de ouder eerder tot
tegenwerking dan samenwerking neigen.
 De groepsleider zou ook eens buiten de officiële gesprekken om kunnen informeren naar
doelen die ouders nastreven in het contact met hun kind. Wat willen en/of kunnen ouders
bijdragen aan de hulpverlening? Doorvragen kan hierbij nodig zijn om tot de echte doelen te
komen (Prott, 2005).
3. Houding van groepsleiders ten opzichte van ouders

 Positie van ouders erkennen en bevestigen
Wanneer een jongere deels op een groep gaat wonen, treedt er een rolverandering op bij de ouder.
De ouder moet de zorg voor het kind deels uit handen geven. Het verschilt per situatie welke nieuwe
rol de ouder in gaat nemen. In sommige situaties zal de ouder vrij veel op de groep aanwezig zijn en
in het weekend de volledige zorg voor de jongere op zich nemen. In andere situaties heeft de ouder
(tijdelijk) vrijwel geen zorgtaak meer. Hierbij is er natuurlijk ook een verschil tussen ouders die hun
kind vrijwillig op een groep laten wonen en ouders wiens kind gedwongen uit huis geplaatst is. “We
hebben jongeren, die wonen ver weg, zij wonen in Overijssel of ver in de Achterhoek. Die hebben NAH
en komen hier te wonen omdat ze op Mariëndael naar school gaan. Dat is een heel ander type ouder.
Zij plaatsen hun kind, omdat het dan dicht bij school zit. Als kinderen door Jeugdzorg hier geplaatst
worden, heb je een heel ander verhaal. Dan worden ze eigenlijk, min of meer onder toezicht gesteld
en bijna gedwongen geplaatst. Dus is er al veel meer spanning tussen die ouders en Bureau
Jeugdzorg, omdat het kind hier zit” (Interview teamleider 2).De gevolgen van deze rolverandering zijn
groot. Ten eerst al omdat ouders onder ogen moeten zien dat het opvoeden zelf niet lukt op dat
moment. ‘Verlies van zelfvertrouwen treedt bijna als vanzelfsprekend op, wanneer ouders
geconfronteerd worden met onoplosbare problemen, terwijl de bronnen van traditie, intuïtie en
gezond verstand (Ter Horst, 1983) zijn uitgeput (Ploeg, e.a., 1995). Dit is iets waar groepsleiders
rekening mee moeten houden in de samenwerking met ouders.
De rolverandering betekent echter niet dat de ouder geen vader of moeder meer is.
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‘Ouders kennen hun kind vanaf de geboorte. Er zijn veel dingen die ouders een leidster zouden
vertellen, als ze ervan uit konden gaan dat hun kennis gebruikt zou worden als basis voor de
pedagogische aanpak. Ouders dragen graag bij aan het welzijn en de ontwikkeling van hun kind,
wanneer hun opvoedingsdenkbeelden niet afgewezen, maar meegenomen worden. Als ouders een
belangrijke taak kunnen vervullen, werken ze mee’ (Prott e.a., 2005).
Deze uitspraak is afkomstig uit ‘Twaalf principes voor een succesvolle samenwerking tussen ouders en
professionals’, een boek waaruit we al eerder in deze paragraaf citeerden. Het boek, dat gericht is op
hulpverleners die te maken hebben met ouders in de vrijwillige hulp- of dienstverlening. Ook de
gehandicaptenzorg valt hieronder, al zijn er binnen Siza ook jongeren waarbij sprake is van
uithuisplaatsing en we dus niet van vrijwillige hulp- of dienstverlening kunnen spreken. Het boek van
Prott en Hautumm benadrukt verder dat: ‘de erkenning van ouders als experts betekent dat er naar
hen wordt geluisterd, dat hun mening serieus wordt genomen en dat ze geholpen worden’ (Prott e.a.,
2005).
 Het is dus belangrijk om de ouder serieus te nemen en naar de ouder te luisteren wanneer
hij of zij informatie of een mening geeft over de jongere. Wanneer je als groepsleider uitgaat
van de ouder als expert van het kind, kan het de begeleiding helpen de expertise van de
ouder mee te nemen. Een ouder over groepsleiders: “ze moeten positief naar de ouders
kijken, of tenminste: hen als basis zien. Dat vind ik zelf wel heel belangrijk. Ouders zijn, en
familie is, toch het belangrijkst’ (Interview ouder 1). ‘Ik ben nog wel steeds zijn moeder en we
zijn nog steeds ouders” (Interview ouder 5).
 De groepsleider zou de ouder moeten laten merken, dat hij of zij onvervangbaar is als vader
of moeder voor de jongere. Door dit apart te benoemen naar ouder en jongere, of als ze bij
elkaar zijn.
 De groepsleider kan de positie van de ouder ook bevestigen wanneer deze op de groep is.
Bijvoorbeeld door tegen de jongere te zeggen: ‘vraag maar aan je moeder’, wanneer hij of zij
iets aan de groepsleider vraagt. Of bijvoorbeeld door de ouder de jongere te laten corrigeren
en daar je als groepsleider niet mee te bemoeien.
 Wanneer de groepsleider het niet eens is met de ouder of in discussie terecht komt, moet de
jongere hier tegen worden beschermd. Dit betekent voor de groepsleider: niet de discussie
aangaan in het bijzijn van de jongere. Daarnaast kan de groepsleider, wanneer hij het wel
eens is met de ouder, dit bevestigen naar de jongere toe.
 Ten slotte zijn er een aantal andere, meer vanzelfsprekende aspecten, die belangrijk zijn
rondom het erkennen en bevestigen van de positie van de ouder. Zo is het belangrijk om
actief te luisteren, transparant te zijn naar de ouder toe en samen te werken vanuit
gelijkwaardigheid. Dit is iets anders dan gelijkheid, je hebt namelijk allebei een andere
positie; maar als persoon ben je wel gelijkwaardig (Prott e.a., 2005).
4. Wat kan de groepsleider nog meer doen?

 Anderen betrekken


Het kan helpend zijn voor de groepsleider om (lastige) situaties rondom ouders te bespreken
met collega’s en andere disciplines zoals de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige kijkt
op een andere manier naar de situatie en zo komt men samen tot andere interventies. Voor
groepsleiders binnen Siza, is de inzet van andere disciplines ingewikkelder geworden. Siza is
een transformerende organisatie: hierdoor ligt er meer verantwoordelijkheid voor het
organiseren van de zorg bij de groepsleiders, in plaats van, zoals voorheen, bij de teamleider.
Groepsleiders hebben meer en directer contact met ouders. De teamleider krijgt een meer
coachende en sturende rol. Ook veranderde er veel na de komst van de ZZP’s. Het
inschakelen van andere disciplines is alleen mogelijk bij jongeren met een ZZP LG 3, VC 3 of
hoger. (Voor een uitgebreidere uitleg, zie de inleiding van dit onderzoeksverslag.)
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Groepsleiders gaven in de interviews wel aan, het fijn te vinden wanneer zij iemand kunnen
inzetten: “wij hebben ooit in het verleden een keer een ouder gehad, ook wel met psychische
problemen, die we wekelijks heel hard schreeuwend en scheldend aan de telefoon hadden.
Toen is er op een gegeven moment ook wel iemand gekomen van buitenaf om ons te leren:
hoe ga je dat nou doen, de communicatie met zo iemand, dat is heel prettig, want ook dan is
het weer heel belangrijk dat je allemaal hetzelfde doet en hetzelfde zegt” (Interview
groepsleider 2).

 De jongere en het conflict tussen ouder en groepsleider
Bij de beschrijving van het erkennen en bevestigen van de positie van de ouder beschreven we al dat
het belangrijk is om de jongere buiten eventuele discussies tussen ouder(s) en groepsleiders te
houden. Behalve voor de positie van de ouder, is het ook voor de jongere beter wanneer het buiten
discussies en conflicten gehouden wordt, om te voorkomen dat het in een loyaliteitsconflict (meer
over loyaliteit in hoofdstuk 4) terecht komt.
5. Wat kan de ouder doen (waar kan de groepsleider de ouder van bewust maken)?
 Werken aan vertrouwen
Een voorwaarde voor het komen tot samenwerking is dat de ouder open staat voor een
samenwerking met de groepsleider. Uit verschillende sociaal-psychologische onderzoeken is
gebleken dat ‘communicatie alleen nuttig is als mensen haar leren gebruiken om vertrouwen op te
bouwen’ (Aronsen e.a., 2009). Zowel groepsleider als ouder zullen dus moeten werken aan
wederzijds vertrouwen. Voor de ouder betekent dit: laten zien dat hij of zij betrouwbaar is en bereid
zijn om de groepsleider te vertrouwen.
 Door afspraken na te komen laat de ouder aan de groepsleider (en de jongere) zien dat hij of
zij betrouwbaar is, maar gebeurt niet altijd; ouders houden zich wel eens niet aan gemaakte
afspraken: “en dat is eigenlijk wat je heel veel ziet” (Groepsleider 6).
De verwachting die mensen hebben over hoe iemand anders is, beïnvloedt de manier waarop ze zich
tegenover diegene gedragen, zodat diegene zich consistent naar hun verwachtingen gaat gedragen.
Dit mechanisme heet een self-fulfilling prophecy. Dit kan voorkomen worden door bewust te zijn van
de verwachtingen die men heeft van de ander en ze zo bewust om te draaien (Aronsen e.a., 2009).
 De ouder heeft wellicht negatieve eerdere ervaringen met hulpverlening. Ouders “hebben
dan vaak in het verleden al zo veel dingen meegemaakt, waardoor ze denken: ‘nou, die
mensen in de hulpverlening zijn vervelend en daar mogen we niks bij” (Interview groepsleider
2). De ouder kan deze eerdere ervaringen ter sprake brengen tijdens een (kennismakings)gesprek met de groepsleider. De groepsleider kan hier dan rekening mee houden en het kan
de ouder helpen om de nieuwe samenwerking open tegemoet te gaan.

 Hulp aanvaarden
Hulp van een ander aanvaarden is voor de meeste mensen moeilijk. Het kan zorgen voor een gevoel
van falen, omdat men toe moet geven het niet zelf te kunnen. In de samenwerking tussen ouder en
groepsleider is de ouder degene die hulp nodig heeft. Het aanvaarden van hulp is nodig voor de
ouder, om de samenwerking met de groepsleider aan te kunnen gaan.
 Een eerste stap naar het aanvaarden van hulp is dat de ouder zijn eigen problemen of
tekortkomingen in de zorg voor en opvoeding van de jongere erkent en deze durft te
bespreken met de groepsleider.
 Bij hulp aanvaarden hoort ook dat de ouder toestaat dat de groepsleider voor de jongere
zorgt. Daarmee zegt de ouder niet dat de hulpverlener een ‘betere ouder’ is voor de jongere,
maar erkent wel de expertise van de hulpverlener (Prott, 2005).
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 Feedback geven aan groepsleiders
Feedback geven is erg belangrijk in de samenwerking. Op een goede manier feedback geven blijkt
een lastige taak (Menko, 2004). Groepsleiders hebben dit geleerd tijdens hun opleiding. Ouders
daarentegen zijn hiertoe niet opgeleid. Dit is naar ons idee iets waar groepsleiders rekening mee
kunnen houden. Zij kunnen ouders er wellicht van bewust maken hun feedback wel te geven, zodat
groepsleiders hier van leren.

 De groepsleider bevestigen in zijn positie ten opzichte van de jongere
Om loyaliteitsconflict te voorkomen bij de jongere, moet het weten dat het niet hoeft te kiezen
tussen de ouder of de groepsleider. Ouder en groepsleider hebben hier beiden een belangrijke taak
in. De ouder hoeft het niet in alles eens te zijn met de groepsleider, maar doet er wel goed aan de
positie van de groepsleider ten opzichte van de jongere te bevestigen. De jongere verblijft tenslotte
op de woongroep en wordt begeleid en verzorgd door de groepsleider. Bovendien komt het de
samenwerking tussen ouder en groepsleider ten goede.
 De ouder kan laten zien dat hij of zij de groepsleider accepteert als verzorger van de jongere
door te communiceren naar de jongere toe dat hij of zij bij de groepsleider terecht kan
wanneer er iets is. Een ouder hierover: “als het gaat over hoe laat hij naar bed moet; in het
begin hadden we daar afspraken over gemaakt, maar ik heb nu met de persoonlijk begeleider
van mijn zoon J. afgesproken dat J. moet leren dat hij daar woont en dat ik dat niet meer
bepaal. En dit moet hij met zijn persoonlijk begeleider afstemmen. Zij stemt dat af met ons als
ze denkt ‘ik weet niet of dat helemaal oké is’, maar in principe worden daar de afspraken
gemaakt. Als dat hele belangrijke afspraken zijn, word ik daar in gekend. Soms ook niet en
dat vind ik ook prima. J. weet heel goed dat hij daar woont. Als hij naar huis gaat, dat is iets
wat hij ook zelf zegt, dan gaat hij naar het HWL. Het is iets wat wij hem ook zelf aangeleerd
hebben, want anders weet hij niet waar hij thuis hoort” (Interview ouder 4).

7.4

Welke (methodische) interventies kunnen groepsleiders naar eigen zeggen inzetten
om de afstemming met ouders te verbeteren?

Eén van de interviewvragen aan de groepsleiders was: wat kunnen groepsleiders nu inzetten als het
gaat om het optimaliseren van de afstemming met ouders? Hieronder een overzicht van de
belangrijkste antwoorden van de zes geïnterviewde groepsleiders op deze vraag.
 IOP-bespreking
Ter optimalisering van de afstemming is er het IOP: “waarin je afspraken maakt met ouders en waar
je op terug kan kijken wat we hebben afgesproken” (Interview groepsleider 2). Ook tijdens de IOPbespreking is er de mogelijkheid alles met ouders op een rijtje te zetten.
 Teamvergaderingen en overig overleg binnen het team
Verschillende groepsleiders benoemen in het interview het belang van overleg met collega’s binnen
het team, om eventuele moeilijkheden bij de afstemming te verbeteren. “Het is natuurlijk het
onderling overleg, ook met je collega’s. Je hebt vergaderingen en daarin kun je de moeilijk of stroeve
omgang bespreken en hoe ouders graag geïnformeerd willen worden, daar ligt ook een taak bij jezelf.
Met het team ga je kijken hoe je dat moet oplossen. Dan komt er een blaadje op tafel om te helpen
herinneren” (Interview groepsleider 1). “Als je een moeilijker onderwerp hebt ga je in overleg met
elkaar. Wij moeten onderling ook afstemmen” (Interview groepsleider 5). “In het team bespreek je
het inderdaad, met collega’s en de teamleidster”(Interview groepsleider 3). Als er echt iets speelt is
bespreking daarvan in het team zeer noodzakelijk: “als iets echt nadruk behoeft dan is het beter om
bijvoorbeeld dit voorval in het team te bespreken. Ik kan het wel opschrijven, maar dan is het toch
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minder beladen. Zoiets moet wel beladen zijn, want het is belangrijk. Iets wat wat minder beladen is,
bijvoorbeeld: je hebt met ouders afgesproken dat je van die logeerjongere elke zondagavond een mail
naar huis doet, dan kun je dat gewoon in de overdacht zetten en dat wordt dan ook nog eens in de
agenda geschreven. Dit is eigenlijk gewoon een mededeling voor je andere collega’s” (Interview
groepsleider 1).
 Hulp van teamleider
Ook de teamleider kan worden ingeschakeld bij een eventueel stroef verlopende afstemming: “die
zit bij de IOP-bespreking met ouders en zit er altijd bij. Dit is het enige moment” (Interview
groepsleider 2). “Eerst ga je natuurlijk het gesprek aan, als dat niet werkt ga je met de teamleider
overleggen. Dan ga je het gesprek met ouders aan om het goed te laten lopen” (Interview
groepsleider 4).
“Ilse (teamleider) doet heel veel in het contact met ouders. Zij kan ook nog wel eens een balletje op
gooien bij bijvoorbeeld de IOP bespreking” (Interview groepsleider 5).
 Geen protocollen; bij elke jongere/ouder verschillend handelen
Er zijn geen protocollen aanwezig op de groepen voor jongeren binnen Siza ter optimalisering van de
afstemming met ouders. Veel van de geïnterviewde groepsleiders, geven aan dat ieder persoon
(zowel ouders als jongeren) verschillend is. Om deze reden bestaat er (nog) geen protocol, map of
handleiding. Groepsleiders benadrukken dat een dergelijk handvat wellicht niet mogelijk is, vanwege
het verschil in personen. “Als een jongere wegloopt of als er agressie is. Je hebt natuurlijk allerlei
dingen die kunnen gebeuren. Daar heb je wel protocollen voor: het wegloopprotocol bijvoorbeeld,
maar echt over puur communicatie met ouders, tenzij ik het gemist heb, is er volgens mij geen
protocol. Nee. Dat is eigenlijk een beetje opgenomen in het IOP” (Interview groepsleider 2). “Nee, een
map hebben we niet” (Interview groepsleider 1). “Er is niet ergens een handboek ofzo” (Interview
groepsleider 5). Na onze vraag of een handleiding zou kunnen helpen, kregen we van één van de
groepsleiders het volgende antwoord: “ik heb dat zelf eigenlijk nooit gehad, heb altijd wel mijn
maniertjes gevonden. Met de één heb je meer een klik dan met de ander. Dat is ook gewoon in het
normale leven” (Interview groepsleider 4). Om de afstemming te verbeteren, moet er naar de
verschillende wensen van de verschillende ouders geluisterd worden: “een collega had een conflict
met ouders en vroeg of ik als derde onafhankelijk persoon er bij wilde zitten. Dat heb ik toen gedaan
en dat heeft al veel geholpen. Daarna kwamen de gesprekken met de teamleider. Er is naar de
wensen van ouders geluisterd. Daarna ben ik uit beeld geraakt. Het was wel heel prettig om te doen”
(Interview groepsleider 4). Naast het verschil in ouders zegt een groepsleider het volgende over het
verschil in jongeren: “per jongere is het dan vaak anders hoe je, ook medisch gezien, moet handelen
als er iets gebeurt” (Interview groepsleider 2).
“Ik denk dat dat ook heel verschillend is. Als ouders heel betrokken zijn bij de ontwikkeling van het
kind, gaat het eigenlijk automatisch als ze een keer bellen of mailen. Met ouders die het allemaal
maar naast zich neer leggen en denken: het komt wel, dan moet je daar wel een weg in zien te
vinden. Daarvoor weet ik niet of er iets is” (Interview groepsleider 3). Een groepsleider geeft aan dat
een protocol of handleiding bij sommige groepsleiders zou kunnen helpen, maar ze benadrukt ook
het belang van natuurlijk contact: “ik heb dat niet nodig, nee. Ik vind wel: je verliest ook een beetje
het natuurlijke als je alles volgens de regels moet doen. Als het nodig blijkt te zijn bij iemand en als je
daar moeite mee hebt, dan is het goed dat het er is” (Interview groepsleider 6).
 Ontwikkelingen op het gebied van CIZ en Wmo
Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande op het gebied van bijvoorbeeld het CIZ en de Wmo.
‘Het CIZ(Centrum Indicatiestelling Zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg (zorg vallend
onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Met een indicatie van het CIZ weet men hoeveel
zorg men kan krijgen en in welke vorm’ (Website CIZ, z.d.). ‘De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze
nodig hebben. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel
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mogelijk zelfstandig kan blijven wonen’ (Website Rijksoverheid, z.d.). Ouders worden door
verschillende instanties ingelicht over het CIZ en de Wmo. Zij zijn meer op de hoogte, wat helpt bij de
afstemming. Een groepsleider hierover: “zeker ook alle ontwikkelingen op het gebied van CIZ en Wmo
en noem alles maar op. Als ouders soms heel erg ingelicht zijn, sputteren ze minder tegen en dan is
die afstemming goed” (Interview groepsleider 6).
 Inschakelen andere disciplines, zoals de orthopedagoog
Er is in sommige gevallen de mogelijkheid om andere disciplines, zoals de orthopedagoog
(gedragsdeskundige) binnen Siza, in te schakelen. “Je hebt natuurlijk de orthopedagoog rondlopen
die heel veel kan in het contact met ouders. Als het echt moeilijk wordt, dan word altijd de
orthopedagoog er bij gehaald” (Interview groepsleider 5).
 Ouderdagen of -avonden
Om contact tussen ouders en groepsleiders te behouden zijn ouderdagen of ouderavonden
belangrijk. “Ouderavonden zijn er voor informatieverstrekking. Wat wij ook deden: je organiseert
gewoon ouderdagen. Je deed spelletjes met elkaar, dan kwam je op een gegeven moment ook wel bij
elkaar aan tafel en sprak je zo over dingen, leer je elkaar goed kennen. Dan moesten we elkaar liften
geven en dan moest je door de gangen rennen enzo. Daardoor ontstaat er wel een bepaalde band
tussen ouders en groepsleiders. Af en toe moet je ook gek kunnen doen en hoef je niet altijd alleen
maar serieus te zijn. Een ouderdag, gewoon op de groep zelf: helemaal niet groots, gewoon met een
klein groepje” (Interview groepsleider 6).
 Band opbouwen met ouders
De groepsleiders binnen Siza beschrijven dat een goede band met ouders noodzakelijk is bij de
afstemming. “Je moet wel zorgen dat je gewoon een goede band krijgt, dat zet je eigenlijk altijd in.
Zeker ook als je contactpersoon wordt van een jongere. Je neemt dan ook meteen even met elkaar
contact op. Zo van: ‘ik ben B. en ik ben contactpersoon van die en die. Hebben jullie misschien nog
iets, wat jullie benoemd willen hebben op dit moment; om goed met Pietje te starten?’. Dat je meteen
ook laat weten: ‘oh, er wordt ook naar ons geluisterd, wij zijn de ouders.’ Dat is toch belangrijk”
(Interview groepsleider 6).
 Routine creëren bij wisseling deeltijdjongeren
Binnen Siza wonen veel jongeren die deeltijd thuis en deeltijd op één van de groepen wonen. Taak
van groepsleiders is om wat betreft de wisseling van jongeren, routine te creëren. Wanneer
groepsleiders alert zijn wat betreft afstemming bij de wisselingen, is er een goede afstemming
mogelijk. De groepsleiders zijn dan op de hoogte van alles en kunnen op die manier goed
communiceren naar ouders. “Van iemand die hier vijf keer per week is, vergeten we het niet, dat is er
binnen de kortst mogelijke tijd bij ons ingesleten. Maar het is wel een punt van aandacht. Als je op
een groep zit met alleen maar deeltijders, dan ben je daar met elkaar veel alerter op: je ziet jongeren
anders over het hoofd. Het is gewoon routine, wat hier bij komt kijken” (Interview groepsleider 1).
 Niet de strijd aangaan: toegeven en begrip tonen
Om de afstemming ten goede te laten komen moet de groepsleider niet de strijd aangaan met de
ouder, maar juist begrip tonen. “Een voorbeeld: ik krijg een boze vader aan de telefoon omdat de
medicatie niet gegeven is. Een jongere die hier twee nachtjes komt en medicatie heeft van huis. Wij
zijn de medicatie vergeten te geven, die zit nog in het bakje. Dan krijg ik een boze vader aan de
telefoon. Het enige wat ik dan kan doen is begrip tonen, toegeven dat we verkeerd zitten en je er niet
onderuit willen praten. Daar krijg je alleen maar meer weerstand van. En zeggen dat je het gaat
bespreken” (Interview groepsleider 1).
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B. Waar liggen de behoeften van groepsleiders en ouders om deze
afstemming te optimaliseren?
We hebben de geïnterviewde groepsleiders gevraagd welke situaties er in het werkveld voorkomen
waarin de afstemming met de ouders van de jongere moeilijk was. Zo kregen we een helder beeld
van uiteenlopende situaties. De voorbeelden helpen ons de groepsleiders en hun behoeften te
begrijpen, zodat we in het volgende hoofdstuk een gedegen antwoord kunnen formuleren ten
aanzien van deze behoeften. Waar uiteindelijk de behoeften van de groepsleiders liggen, kunnen we
in dit hoofdstuk linken aan de situaties die er spelen.

7.5

Welke situaties doen zich voor volgens groepsleiders binnen Siza, waarin de
afstemming met ouders niet optimaal verloopt?

In deze paragraaf een overzicht van de situaties die groepsleiders beschreven over een moeilijk
verlopende afstemming met ouders.
 Ouders die vaak bellen
“We hebben hier ook wel een moeder die iedere keer belt met allerlei verschillende vragen en je denkt
van: ‘oh, waar heeft ze het nu weer over?’. Dan belt ze weer over school en dan belt ze weer over een
afspraak met een dokter of dan belt ze weer over kleren die kwijt zijn. Heel vaak denk je dan van:
‘waar heeft ze het nu over?’. Wij proberen dat dan te structureren door te zeggen; ‘je mag dit alleen
met de contactpersoon van je dochter bespreken.’ Andere collega’s zeggen dan: ‘dinsdag kan je weer
bellen, zo en zo laat en wij bellen jou’ ” (Interview groepsleider 2).
 Ouders overschatten jongere en hanteren niet voldoende structuur
“Ouders schatten hun zoon hoger in en zijn het niet altijd eens met de afspraken die gemaakt worden.
Of ze maken wel afspraken met de groepsleiders, maar wanneer hij dan thuis is vergeten ze die
afspraken. Terwijl hij dat wel erg nodig heeft. Dan is er minder structuur. Hij zit hier dan in een
structuur, waarbij hij zich goed voelt. Op dit moment zit hij niet goed in zijn vel, dan is het juist nog
moeilijker voor hem, omdat hij juist dan die structuur nodig heeft en huis krijgt hij die niet” (Interview
groepsleider 3). Een andere groepsleider hierover: “er zijn ook ouders die anders kijken naar hun kind
dan dat wij dat doen. Of te veel overschatten of onderschatten, maar vaak is het overschatting. Dit
maakt het lastig om ouders daar toch een beetje in bij te schaven. Dat ze misschien iets te veel hun
kind overschatten of misschien niet duidelijk genoeg zijn. Of dat ze toch te veel ruimte geven,
waardoor het kind in verwarring raakt of ander gedrag laat zien dan bij ons. Het is en blijft wel hun
kind. Dat is lastig” (Interview groepsleider 5).
 Ouder zit niet lekker in vel; moeilijk te bereiken
“We hebben nu een jongere op onze groep en we merken dat moeder moeilijk te bereiken is. Je merkt
ook dat moeder zelf niet lekker in haar vel zit en daar problemen mee heeft. Dan is het wel heel lastig
om ook met ouders in overleg te gaan” (Interview groepsleider 4).
 Contact draait om probleem ouder
“Er was veel contact met een moeder van een cliënt. Alles draaide daar om geld. Moeder was
alleenstaand en die jongen was eigenlijk altijd hier en bijna nooit thuis. Waar je ook mee kwam, wat
je ook zei, het ging altijd over geld. Dat is heel vervelend, dan kun je het nergens meer over hebben.
Zij kunnen niks, of zij kan niks. Die jongen woonde hier al 3 jaar. Ze is ook nooit op bezoek geweest.
Het geld, het reizen weet je. Het verhaal ging altijd over haar. Je kon nooit de afstemming doen over
de cliënt met haar. Tien seconden en het ging weer over haar. Vaak deed ik wel alsof ik een soort
maatschappelijk werker voor haar was, of in ieder geval zeker een luisterend oor. Ook bijna een
persoonlijk begeleider: nog meer dan voor de cliënt. Daar loste je geen dingen mee op. Ze was in alles
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toch maar het slachtoffer; krap bij kas: dit vond ik nooit prettig. Altijd over het geld. Daar belde ze
ook over. Ja, op een gegeven moment moest je wel, of dan had je een vraag. Alles komt ook op jouw
bordje; alle uitkeringen enzo vraag jij aan, omdat ook zij niet weet hoe dat moet. Kijk, ze kan het
natuurlijk wel leren. Ze stelt zich eigenlijk heel afhankelijk op. Als je dan vragen aan hen hebt, zijn ze
niet thuis. Dan is het toch wel heel moeilijk. Als het om de centen ging was ze wel betrokken om haar
zoon, ja. Zo ging het gewoon. Ik kan me alleen maar herinneren dat het daar over ging. Het ging
bijvoorbeeld over: ‘als Pietje nou twee boterhammen eet en Jantje, haar zoon dan, twee
boterhammen, krijgt hij dan niet dat geld terug van die ene boterham?’. Misschien iets overdreven,
maar zo ver ging ze vaak wel. ‘Die meneer die maakt meer op, dan de mijne’. Dat is natuurlijk nooit
zo, want je kunt nooit de hele dag zien wat iemand eet” (Interview groepsleider 6).
 Ouders staan sceptisch tegenover onderwerp seksualiteit
“Seksualiteit blijft natuurlijk een moeilijk onderwerp. Dit is nu ook wel iets wat speelt op de groep,
jongeren zijn daar mee bezig. Ook qua leeftijd. Het niveau heeft daar natuurlijk ook mee te maken,
maar dat blijft voor ouders een moeilijk onderwerp, hoe je het ook wend of keert.
Dat weet ik wel van een collega, die dat gesprek aan moest gaan van ‘bij deze cliënt zijn we al bezig
met seksuele voorlichting, maar we merken dat ze toch meer wil weten. Hoe gaan we daar mee om?’
Als ouders daar in het begin al een beetje sceptisch tegenover staan: ‘mijn kind weet dat niet en die
ervaart dat niet’, dan is het natuurlijk best wel een moeilijk gesprek. Dat zou een gesprek zijn waar
voor ik ook zenuwachtig zou zijn. Het is uiteindelijk een goed gesprek geweest, maar wel een gesprek
waar ze waarschijnlijk een nacht niet van geslapen heeft. Voor ouders is het ook wel lastig om zich
daarin in te leven, dat zo’n kind dat wel heeft. Wij hebben natuurlijk wel cliënten in huis die wel 18, 19
en 20 zijn. Als je gewoon ‘normaal’ bent, weet je natuurlijk wel hoe dat gaat rond die leeftijd. Deze
cliënten weten dat niet. Dat heeft gewoon ook met het niveau te maken. Ouders denken dan toch wel
snel van ‘dat heeft mijn kind niet, want ze functioneert maar op het niveau van een 6-, 7- of 8- jarige’.
Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want ze hebben wel een lichaam van een 19-jarige. Dat groeit
gewoon door, dat krijgt ook hormonen. Maar goed, als daarin een meisje zit van 6 in haar doen en
laten, dan is dat wel moeilijk te rijmen met elkaar. Dat snap ik wel van ouders, maar het is natuurlijk
niet de realiteit. Op een gegeven moment moet je ouders duidelijk maken dat het iets is waar je met
haar in gesprek over moet. De prikpil bijvoorbeeld, dat is wel belangrijk. Ik denk dat de meeste
kinderen of volwassenen al lang aan iets van anticonceptie zijn. Als er iets gebeurd zijn de gevolgen
natuurlijk helemaal niet te overzien. Dat blijft echt het moeilijkste onderwerp” (Interview groepsleider
5)
 Aan wensen ouders voldoen is soms onmogelijk
“Dat je soms ouders wil bereiken en aan hun wens wilt voldoen, maar dat dit niet altijd kan. Dat het
dan soms moeilijk is om ze te bereiken. Soms wil je wat sneller contact hebben, het afgehandeld
hebben, maar dan gaat het er weer overheen. Uiteindelijk gaat het dan wel goed hoor, maar je merkt
soms bij jezelf ook dat je wat meer zou willen dan dat er kan” (Interview groepsleider 4).
 Ouders zijn wispelturig
“Als het contact moeilijker is, ben je daar ook veel intensiever mee bezig en dan moet je veel meer
dingen voor elkaar zien te krijgen. Je moet dan ook veel alerter zijn, want het contact wordt moeilijk
als ouders andere ideeën hebben of ouders zijn zelf beperkt. Of wispelturig; daar hoeven ze niet
beperkt voor te zijn. Het ene moment zeggen zij ja, het is goed dat je hem zo aan pakt, maar als je
kind dan regels wil overtreden; als het ’s avond elf uur is en het kind gaat zielig naar huis bellen en jij
belt hierheen op met ‘wat is dat nou?’ Dan moet je op zo’n moment daarin de beste weg vinden,
zodat je ook ouders te vriend houdt zeg maar. Maar toch ze wel te kennen geven dat hier bepaalde
regels zijn en dat ook jouw kind zich daar aan moet houden. Er zijn groepsregels waar jongeren zich in
grote lijnen aan moeten houden” (Interview groepsleider 1).
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 Wanneer grenzen er op de groep wel zijn, maar thuis niet
“Ik denk dat ouders ook wel in een vicieuze cirkel terecht kunnen komen en dat ze daar niet uit
komen, terwijl dat beter zou zijn voor hun kind. We hebben daar een voorbeeld van dat het kind thuis
heel ander gedrag laat zien, dan bij ons en dat moeder daar wel last van heeft, dat ze ook gewoon
erg boos wordt. Misschien is het wel omdat de jongere zich bij ons niet veilig genoeg voelt en bij
ouders wel, maar wat wij in die situatie zien is dat moeder toch wel moeite heeft met die duidelijkheid
en grenzen geven. Dit doen wij wel, maar goed als moeder er niet voor kiest om dat te doen, dan
kunnen wij ook niet zo heel veel. Dan is het: ‘wat ouders thuis doen, dat doen ouders thuis en wat wij
doen, doen wij.’ Dat vinden ouders prima, maar sommige ouders zijn gewoon niet in staat om dat te
veranderen van zichzelf. Het kind zal niet zo veranderen, dat moet jij als ouders doen. Maar goed wij
gaan dan niet mee in wat zij thuis doen. Wij willen moeder echt wel ondersteunen, maar sommige
ouders vinden dat echt heel moeilijk om dat te veranderen. Je moet wel je kind teleurstellen, of.. Ik
heb thuis ook twee kleine kinderen. Ik moet mijn oudste ook wel eens teleurstellen door nee te
zeggen. Ik krijg dan ook een grote mond of dan moet hij huilen. Dan is de makkelijkste weg om te
zeggen ‘toe maar, het mag’. Dat is niet altijd de beste manier. Vooral als je het al twintig jaar op deze
manier doet” (Interview groepsleider 5).

7.6

Wat zijn de behoeften van ouders om de afstemming met groepsleiders te
optimaliseren?

De interviews met groepsleiders hebben ons veel informatie opgeleverd, wat betreft het te
ontwikkelen product. De noodzaak van het bundelen van de behoeften en het ontwikkelen van iets
nieuws (mogelijk een handboek), wordt in één van de interviews mooi verwoord: “ik denk dat het
contact alleen maar meer wordt met de doelgroepverandering die er aan zit te komen. Het niveau
gaat lager worden. Dan is de afstemming des te belangrijker, omdat de jongere zelf dingen niet kan
vertellen. Dan zit je veel meer met een heen- en weer schriftje of vaker contact met ouders. Dat zijn
dingen die echt veel beter afgestemd moeten worden in de toekomst. Zo’n handboek maakt het
makkelijker” (Interview groepsleider 5).
Er heersen tevens veel vragen onder de geïnterviewde groepsleiders als het gaat om de afstemming
met verschillende ouders: “hoe bereik je deze mensen het beste? Wat is voor deze mensen de
duidelijkste aanpak? Is het inderdaad duidelijk om het ze te laten vertellen of is het veel duidelijker
om het voor jezelf op te schrijven en het mee te geven aan het kind? En geeft het kind dat dan wel
af?” (Interview groepsleider 1).
De belangrijkste behoeften van groepsleiders omtrent de afstemming met ouders hebben we
hieronder geordend.
 Richtlijnen of tips
Groepsleiders geven aan dat richtlijnen of tips zouden kunnen helpen in het contact met ouders. “Ik
denk wel dat het bijvoorbeeld prettig zou zijn dat, met name op momenten dat de communicatie niet
goed verloopt, dat daar iets voor is: bepaalde richtlijnen of tips. Of dat je kunt denken van: nou, dit
zijn dan dingen die je kan inzetten wat helpt. Ideeën van: probeer eens een andere ingang te vinden
of heb je daar aan gedacht? Ik bedoel, dingen kunnen zo hoog oplopen, dat is dan best wel lastig. Het
zijn dan een beetje die extreme situaties, waarin het prettig is om wat richtlijnen te hebben; tijdens
een lastig gesprek bijvoorbeeld. Stel dat je slecht nieuws moet brengen, hoe breng je dat? Soms kan
het echt vastlopen. Gelukkig gebeurt het niet vaak, hoor, die lastige gesprekken. Soms zijn het hele
simpele dingetjes die je bijvoorbeeld juist niet moet vragen. Of hoe je in zo’n gesprek moet gaan
zitten. Richtlijnen, dat is wel prettig denk ik” (Interview groepsleider 2).
 Een stappenplan, map of cursus
Een stappenplan of map zou kunnen voorkomen dat je als groepsleider niet weet wat je moet zeggen
in bepaalde situaties. “Met name bij de gesprekken die lastig zijn. Dus: omdat iemand die
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verstandelijk beperkt is of omdat je bij voorbaat al weet, die gaat bij voorbaat al negatief een gesprek
in. Of dat je weet dat je echt vervelend nieuws moet gaan vertellen. Je wordt toch uitgescholden aan
de telefoon en dan is het ook wel heel prettig als je dan van tevoren al in je hoofd hebt zitten van:
oké, dit ga ik zeggen, zo ga ik het doen, zodat je het niet allemaal ter plekke hoeft te bedenken”
(Interview groepsleider 2).
“Een map met een stappenplan inderdaad die je er even snel bij kan pakken. Zo’n map kan je gewoon
pakken. Deze is binnen handbereik en dat er duidelijk in staat hoe je met een situatie om kan gaan”
(Interview groepsleider 3). “Misschien is het wel fijn om een bepaald stappenplan te hebben over wat
je kunt gaan doen” (Interview groepsleider 4). “Of een cursus. Dat kost alleen weer tijd, dus dat is
misschien op dit moment niet haalbaar” (Interview groepsleider 3).
 Meer over beleid
In de interviews kwam volgens ons opvallend vaak naar voren dat het beleid bij groepsleiders niet
helder was. Het was de groepsleiders niet duidelijk wat binnen Siza belangrijk was in de omgang met
ouders. Verschillende antwoorden waren: “ik weet niet of we daar wel een beleid voor hebben. Nee,
dat weet ik echt niet” (Interview groepsleider 1). “Het beleid van Siza zelf: dat weet ik niet” (Interview
groepsleider 3). “Als je aan mij gaat vragen wat het beleid precies is; kan ik je dat niet vertellen. Je
werkt wel op een bepaalde manier, die komt niet uit de lucht vallen” (Interview groepsleider 4).
“Weinig. Ik weet niet eens welk beleid er is” (Interview groepsleider 6). “Ik weet niet of je daar wel
een beleid voor kunt voeren” (Interview groepsleider 1).“Het beleid van Siza zelf dat weet ik niet. Dat
is puur hoe wij hier te werk gaan, automatisch. Zo ga je gewoon automatisch te werk en ouders
vragen er niet naar” (Interview groepsleider 3). We vroegen de groepsleiders dan ook of in ons
uiteindelijk ontwikkelde product, ook iets van het beleid verwerkt moest worden. We kregen hierop
het volgende antwoord van één van de groepsleiders: “dat is sowieso goed. Je werkt voor Siza en
daar moet je voor werken” (Interview groepsleider 5).
 Collegiaal overleg en alle neuzen één kant uit
Veel groepsleiders hebben behoefte aan collegiaal overleg, met als uiteindelijk doel dat alle neuzen
één kant op staan. “Meer tijd met mijn collega’s, dat je met hen open kan overleggen over wat zij
zouden doen als ze in deze positie zouden komen. Collega’s die daar bijvoorbeeld al ervaring mee
hebben, zullen er vast wel zijn. Er zijn zo veel jongeren en zo veel collega’s. Dan kan je aan hen vragen
hoe zij daar mee om zijn gegaan en of ze tips hebben. Ik vind het altijd wel fijn om iets van collega’s te
horen” (Interview groepsleider 3).“En je gaat het er met je collega’s over hebben. We zijn hier ook wel
met heel ervaren collega’s, dat speelt enorm mee. Dat is ook een handvat: die ervaring. Vroeger heb
ik wel ouderavonden op school gehad. Je bereid je er altijd op voor: dit kan er komen. Dus dat zal er
toch mee te maken hebben” (Interview groepsleider 6).
Overleg met collega’s “is heel prettig, want ook dan weer is het heel belangrijk dat je allemaal
hetzelfde doet en hetzelfde zegt”(Interview groepsleider 2). Over ouders en het verschil van mening
met collega’s, word het volgende gezegd: “het is wel hun kind en jij hoeft niet alles op tafel te leggen
van jou, maar soms is het wel goed om iets toe te geven om de onderlinge verstandhouding goed te
houden. Zelf vind ik het niet verkeerd, maar mijn collega kan dat wel verkeerd vinden” (Interview
groepsleider 1).
 Wat schrijf je in een heen- en weer schriftje?
We vroegen waaruit ons te ontwikkelen product moet bestaan? “Dingen als een heen- en weer
schriftje zou ik er in benoemen, dat is nog wel een dingetje. Het blijft lastig om die dingen te schrijven.
Dat moet echt in ons systeem, het is iets wat we snel vergeten. Wat schrijf je eigenlijk in zo’n
schriftje? Alleen wat hij gedaan heeft, of zal er echt wel meer in moeten?” (Interview groepsleider 5).
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 Hoe voer je gesprekken met ouders met een verstandelijke beperking?
Het voeren van gesprekken met ouders met een beperking, blijkt nu nog moeizaam te gaan. “Als
bijvoorbeeld iemand op zo’n laag niveau zit; een ouder met een verstandelijke beperking. Dat is ook
wel lastig. Hoe ga je dan zo’n gesprek in? Wat is dan handig voor jezelf om je op voor te bereiden?”
(Interview groepsleider 2). “Maar ouders die denken dingen beter te weten, ouders met een
verstandelijke beperking, daar loop je nog wel eens tegen aan: hoe kun je daar het beste mee om
gaan?” (Interview groepsleider 1).
 Voorbereiding op gesprek
“Het is eigenlijk een beetje de voorbereiding op het gesprek zelf, wat dingen wel makkelijker kan
maken. Waardoor je dingen niet vergeet en waardoor je makkelijker een ingang hebt bij ouders”
(Interview groepsleider 2).
Eén van de groepsleiders zegt dat als het structureel voorkomt dat er nooit eens een normaal
gesprek gevoerd kan worden, je dan wel hulp nodig hebt. “Ik denk misschien een bepaalde
vraagstelling of dat je een manier moet vinden hoe je moet overkomen naar de ander” (Interview
groepsleider 6).
 Weten dat het vaker gebeurt; (h)erkenning
Naast in gesprek gaan met collega’s, zodat je als collega’s tot overeenstemming komt, is ook
herkenning en erkenning van de mogelijke ‘problemen’ in contact met ouders van belang. Wanneer
er een houvast komt met richtlijnen en tips, komt daarmee ook meer (h)erkenning. “Je merkt dan dat
het contact niet lekker loopt. Dan kun je het er met collega’s over hebben: misschien is dat wel heel
fijn.. Ik zou me er niet prettig bij voelen als het contact met ouders niet goed verloopt. Dan is het denk
ik wel prettig om een soort houvast te hebben, dat er iets is. Je weet dan dat het vaker gebeurd. Dat
het niet alleen aan jezelf ligt. Ik denk dat dit je ook heel onzeker kan maken. Het is dan wel fijn dat er
iets ligt en je denkt: ik ben niet de enige. Een soort stappenplan en handleiding. Dat je ziet hoe je het
kan doen. Ik denk dat dat wel prettig is, ja. Als je daarmee te maken hebt, heb je toch het gevoel van:
gebeurt dit mij alleen? Als er dan iets ligt is dat toch een stuk erkenning. Dat gebeurt niet alleen mij,
het mag ook, nu gaan we er iets aan doen” (Interview groepsleider 4).
 Vaste dag waarop ouders kunnen langskomen
Ouders op een vaste dag op de groep laten kijken is voor beide partijen belangrijk: groepsleiders zien
ouders die ze nooit of weinig zien en ouders komen in contact met andere ouders. Zij kunnen op die
manier ervaringen delen. “Ik denk sowieso dan wel gewoon een vaste dag in het jaar, dat ouders van
ver komen. Wat ik al noemde: die jongen, waarvan de moeder er dan in geen drie jaar geweest is,
maar wel kritiek via de telefoon en via de mail levert. Dan denk ik: laat je eens zien. Praat met andere
ouders, wat ook heel belangrijk is” (Interview groepsleider 6).
 Collega’s, teamleider of andere disciplines inzetten
“Ik weet wel dat er een maatschappelijk werker ingezet word als er iets niet loopt, maar dit wordt
allemaal steeds minder. Zelf zou ik naar mijn collega’s en dan naar de teamleider gaan. Zij zijn ook
heel toegankelijk. Wel zou ik eerst checken bij collega’s: hoe ervaar jij het contact? Ik zou mijn eigen
rol daarin duidelijk willen krijgen. Als ik iets bij ouders merk en mijn collega heeft dat helemaal niet,
dan ligt het toch aan mijn uitstraling en houding. Of als mijn collega zegt dat het klopt en dat zij er
ook tegen aan loopt. Dan zal je toch een ander gesprek hebben met ouders. Je moet jezelf ook
kwetsbaar opstellen en bij collega’s je eigen handelen bespreekbaar maken” (Interview groepsleider
4). “Wij hebben ooit in het verleden een keer een ouder gehad, ook wel met psychische problemen
hoor, die we op een gegeven moment wekelijks heel hard schreeuwend en scheldend aan de telefoon
hadden. Toen is er op een gegeven moment ook wel iemand gekomen van buitenaf om ons te leren
van: hoe ga je dat nou aan, die communicatie met zo iemand. Dit was volgens mij echt een persoon
van buiten Siza. Het was iemand die zich alleen maar met communicatie bezighield. Hij is inderdaad
106

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

een uurtje geweest. Maar dan ga je ook van: wat doet dat nou met je? Je gaat samen bedenken met
zo iemand: hoe ga je dit nou oppikken? Hoe gaan we verder met zo iemand?” (Interview groepsleider
2). “Soms moet je ook zeggen van: ‘doe jij het nu maar, met jou klikt het wel’; dat mag ook. Ook had
ik ook zoiets van: ik bel die moeder nu gewoon de eerste tijd niet meer, zo komen we toch niet verder”
(Interview groepsleider 6).
 Verwachtingen en behoeften naar elkaar uitspreken
“Ik heb wel eens een ouder gehad die een gesprek met mij had; ook met vader, moeder had er naast
gezeten. Toen las ik later terug van een collega die daar contactpersoon van was, dat het geen prettig
gesprek was geweest. En ik heb zitten nadenken en ik kon nergens iets vinden van wat er niet prettig
aan was. Het liep al heel moeilijk met dat meisje. Dat vond ik heel vervelend. Dan denk ik: zeiden ze
nou ook maar wat er niet prettig was! Dan kan ik ergens mijn excuus voor aanbieden of dingen
uitleggen of weet ik wat. Ik merk dat ik dat gewoon vervelend vind. Het was later ook wel weer goed,
maar toch wil ik het nog steeds weten. Het kan ook aan mij liggen, maar volgens mij lag het op dat
moment gewoon niet aan mij” (Interview groepsleider 6).

7.7

Conclusies

Een methodische interventie is een ingrijpen volgens een bepaalde werkwijze, zodat er een
verandering optreedt. Binnen Siza wordt gewerkt met het competentiemodel en Siza hecht veel
waarde aan het zoeken naar mogelijkheden bij de cliënt, zodat hij of zij naar vermogen zo volwaardig
mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij.
De rol van ouders is veranderd als gevolg van het burgerschapsparadigma. De betrokkenheid en de
vertegenwoordigende rol van ouders word, naast de emancipatie van de persoon met een
beperking, meer erkend.
Er zijn verschillende modellen toepasbaar waarop de samenwerking tussen ouders en groepsleiders
kan plaatsvinden. De vier verschillende modellen zijn: het traditionele expert model, het transplant
model, het consumentenmodel en het onderhandelingsmodel. Het onderhandelingsmodel legt de
focus op de professionele perspectieven en rollen, maar legt ook de nadruk op het perspectief en de
rol van ouders. Er is onderhandeling tussen beide partijen, waardoor het onderhandelingsmodel
volgens de literatuur het meest passende model is in het vormgeven van het
burgerschapsparadigma.
De begrippen ‘afstemming’ en ‘samenwerking’ zijn, na bestudering van de resultaten uit de
interviews, volgens ons nauw met elkaar verbonden. Er zijn verschillende methodische interventies
om de afstemming en samenwerking met ouders te verbeteren of in stand te houden.
Ten eerste is het de taak van de groepsleiders om te komen tot samenwerking door middel van het
creëren van contactmomenten, door de ouders te betrekken bij de hulpverlening en door te werken
aan vertrouwen. Ten tweede is de groepsleider in staat om te gaan met verschillen. Dit doet hij of zij
door begrip van en rekening te houden met het niveau en de problematiek van ouders, door op een
goede manier om te gaan met cultuurverschillen en door steeds te proberen op één lijn te komen
met ouders. Om de samenwerking met ouders in stand te houden of te verbeteren kan de
groepsleider ten slotte letten op zijn of haar houding ten opzichte van ouders. De positie van ouders
erkennen en bevestigen is hierin belangrijk.
Naast deze drie interventies kan de groepsleider anderen betrekken bij de afstemming met ouders.
Conflict of discussie tussen ouders en groepsleiders, moet buiten beschouwing van het kind worden
gelaten. Verder kan de groepsleider de ouder ervan bewust maken dat het werken aan vertrouwen
noodzakelijk is voor een goede afstemming. De ouder kan ook werken aan verbetering van de
afstemming door bijvoorbeeld hulp leren te aanvaarden. De ouder mag feedback geven en de
groepsleider bevestigen in zijn of haar positie ten opzichte van de jongere.
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Wanneer we groepsleiders vragen naar de nu al in te zetten interventies als het gaat om het
verbeteren van de afstemming met ouders, krijgen we de volgende antwoorden:
 De IOP-bespreking.
 Teamvergaderingen en overig overleg binnen het team.
 Hulp van de teamleider.
 Er zijn geen protocollen, want bij elke jongere/ouder moet verschillend worden gehandeld.
 Ontwikkelingen op het gebied van CIZ en Wmo zorgen voor goed ingelichte ouders.
 Inschakelen andere disciplines, zoals de orthopedagoog.
 Ouderdagen of -avonden.
 Het opbouwen van een band met ouders.
 Het creëren van routine bij wisseling deeltijdjongeren.
 Niet de strijd aangaan met ouders, maar juist toegeven en begrip tonen.
Voorkomende situaties binnen Siza, waarin de afstemming tussen ouders en groepsleiders niet
optimaal verloopt:
 Ouders die vaak bellen.
 Ouders die de jongere overschatten en niet voldoende structuur hanteren.
 De ouder is moeilijk te bereiken, omdat hij of zij niet lekker in zijn of haar vel zit.
 Het contact tussen groepsleiders en ouders draait vooral om een probleem van de ouder(s).
 Ouders staan sceptisch tegenover het onderwerp seksualiteit.
 Aan de wensen van ouders voldoen is soms onmogelijk.
 Ouders zijn wispelturig.
 Grenzen zijn er op de groep wel, maar thuis niet.
Als groepsleiders wordt gevraagd waar zij behoefte aan hebben omtrent de optimalisering van de
afstemming met ouders, dan geven zij de volgende antwoorden:
 Richtlijnen of tips ter optimalisering van het contact met ouders.
 Een stappenplan, map of cursus waardoor wordt geleerd om te gaan met verschillende
situaties.
 Meer verdieping in wat nu eigenlijk het beleid is van Siza.
 Meer (tijd voor) collegiaal overleg, zodat alle neuzen binnen het team één kant op wijzen.
 Tips over wat er in het heen- en weer schriftje moet worden geschreven.
 Hoe voer je gesprekken met ouders met een verstandelijke beperking?
 Handvatten om een gesprek met ouders goed voorbereid in te gaan.
 Als er ‘iets’ is, weten groepsleiders dat het vaker voorkomt dat de afstemming met ouders
niet optimaal verloopt. Dit zorgt voor (h)erkenning.
 Er moet een vaste dag komen waarop ouders op de groep mogen komen en zo ook
ervaringen kunnen delen met andere ouders.
 Meer mogelijkheden om collega’s, de teamleider of andere disciplines in te zetten.
 Verwachtingen en behoeften naar elkaar uitspreken.
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Deelvraag 6

Welke nieuwe methodische interventie kan worden ontwikkelt en door de
groepsleiders worden ingezet binnen de kaders van Siza, om de afstemming tussen
ouders en groepsleiders te optimaliseren?
Naar aanleiding van voorgaande deelvragen hebben wij een product ontwikkeld ter ondersteuning
van de afstemming tussen ouders en groepsleiders. Deze nieuwe methodische interventie heet ‘de
Siza-Square’ en bestaat inhoudelijk uit een handleiding met richtlijnen en een poster waarop deze
richtlijnen overzichtelijk staan weergegeven. Deze richtlijnen bestaan uit handvatten ter
optimalisering van de afstemming tussen ouders en groepsleiders.
Alvorens wij ingaan op de richtlijnen van ‘de Siza-Square’ gaan wij in op de doelen van ons product,
de uitleg van het product en de uitleg over de handleiding van ‘de Siza-Square’. Wij leggen tevens uit
hoe de richtlijnen tot stand gekomen zijn en hoe de poster van ‘de Siza-Square’ er uit ziet.

8.1

De doelen van het product

1. Waarom dit product?
Groepsleiders kunnen in de afstemming met ouders in situaties terecht komen waar zij het als
moeilijk ervaren de juiste handelingswijze te hanteren. De driehoeksverhouding tussen de cliënt, de
ouder en de groepsleider wordt op de proef gesteld. In dit onderzoek hebben wij ondervonden dat
groepsleiders en ouders andere visies kunnen hebben over het belang van de jongere. De
sectormanager Jeugd & Gezin, Ellen Smulders, zegt het volgende over deze belangen: “Die twee
belangen, die twee tegengestelde belangen, die je dan hoort, dat is vaak wel het spanningsveld.
Daarom heb ik jullie ook speciaal gevraagd om voor die doelgroep iets te bedenken. Hoe kun je daar
teamleiders en groepsleiders handvatten in geven” (Interview sectormanager).
Het ontwikkelde product geeft groepsleiders en teamleiders handvatten om met deze situaties om te
gaan. Naast de sectormanager geven ook groepsleiders en teamleiders aan dat zij behoefte hebben
aan een handleiding en dus aan ons product.









“Ik denk wel dat het bijvoorbeeld prettig zou zijn dat, met name op momenten dat de
communicatie niet goed verloopt, daar bijvoorbeeld iets voor is. Bepaalde richtlijnen of tips.
Of dat je kunt denken van: nou, dit zijn dan dingen die je kan inzetten, dat helpt. Ideeën van:
probeer eens een andere ingang te vinden of heb je daar aan gedacht? Ik bedoel, dingen
kunnen zo hoog oplopen. Dan is het best wel lastig” (Interview groepsleider 2).
“Zo’n map kan je gewoon pakken. Deze is binnen handbereik en als daar duidelijk in staat hoe
je er mee om kan gaan” (Interview groepsleider 3).
“Ik zou me er niet prettig bij voelen als het contact met ouders niet goed verloopt. Dan is het
denk ik wel prettig om een soort houvast te hebben, dat er iets is. Je weet dan dat het vaker
gebeurt, dat het niet alleen bij jezelf ligt. Het kan je ook heel onzeker maken; dan is het wel
fijn dat er iets ligt en je bedenkt: ik ben niet de enige” (Interview groepsleider 4).
“Ja, ik denk dat de behoeftes vooral liggen bij daar waar het moeizaam gaat. Om daar
begeleiders handvatten te geven” (Interview teamleider 1).
“Hoe bereik je deze mensen het beste? Wat is voor deze mensen de duidelijkste aanpak?“
(Interview groepsleider 1).
“Het is eigenlijk een beetje de voorbereiding op het gesprek zelf, wat dingen wel makkelijker
kan maken. Waardoor je dingen niet vergeet en waardoor je gemakkelijker een ingang hebt
bij ouders” (Interview groepsleider 6).
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Wij kunnen hieruit concluderen dat het nuttig is om een product te ontwikkelen waarin handvatten
beschreven staan ter optimalisering van de afstemming met ouders. De sectormanager, teamleiders
en groepsleiders hebben allen in de interviews aangegeven dat zij dit product op prijs zouden stellen.
2. De doelen van het product
Het was onze ambitie om een product te creëren dat groepsleiders kan helpen de afstemming met
ouders te optimaliseren. Wij zullen kort toelichten welke doelen voor ons leidend waren in het
creëren van ‘de Siza-Square’.
 De ontwikkeling en het welzijn van de jongere
Het eerste doel is het uiteindelijke doel dat wij nastreefden. Namelijk de rode draad binnen dit
onderzoek; de ontwikkeling en het welzijn van de jongeren binnen Siza. Ellen Smulders,
sectormanager binnen Siza, zegt: “Het belang moet zijn dat de jongere zich zo gezond mogelijk kan
ontwikkelen tot een burger in de maatschappij, dit is waar wij voor staan en daarin moet je ouders
kunnen meenemen” (Interview sectormanager).
Ondanks de hoge cijfers die groepsleiders, teamleiders en ouders toekennen aan de afstemming
binnen Siza, verloopt niet alles even soepel. Er kunnen misverstanden of conflicten ontstaan. Het is
van belang dat groepsleiders en ouders samen tot een goede afstemming komen, want de jongere is
gebaat bij een optimale afstemming. Wij streven met dit product naar die optimale afstemming
tussen ouders en groepsleiders in het belang van de jongere.
 Het betrekken van ouders binnen Siza
Om verschillende redenen, bijvoorbeeld de loyaliteit van de jongere, is het belangrijk dat ouders
betrokken worden bij de hulpverlening. Ouders hebben veel invloed op jongeren. Jongeren hebben
een onverbrekelijke band met hun ouders en om deze reden zal de jongere uiteindelijk altijd voor
zijn ouders kiezen. Uit de interviews met groepsleiders binnen Siza komt naar voren dat ouders als
zeer belangrijk worden gezien binnen de hulpverlening aan jongeren: “Ouders zijn nog altijd
eindverantwoordelijk en beslissend” (Interview groepsleider 4). Het is van belang dat de ouder
participeert aan de hulpverlening. De ouder is degene die, vooral wanneer de jongere onder de
achttien is, bepalend is in wat er gaat gebeuren. Dit product heeft als doel ouders te betrekken bij de
hulpverlening. Daarnaast willen wij ouders in hun kracht zetten. Soms weten ouders niet meer hoe zij
hun kind moeten opvoeden. Wij richten ons met dit product op de afstemming tussen ouders en
groepsleiders. Met een goede afstemming creëer je onderling vertrouwen. Deze vertrouwensband
kan er voor zorgen dat ouders nieuwe vaardigheden aanleren of overnemen van groepsleiders. Zij
leren om in hun kracht te gaan staan. Wij hopen dat dit product groepsleiders helpt ouders te
betrekken in de hulpverlening. Tevens hopen we groepsleiders kracht en motivatie te geven om aan
de slag te gaan met de optimalisering van de opvoeding van de jongere.
 Handvatten voor groepsleiders binnen Siza
Groepsleiders binnen Siza kunnen tegen moeilijke situaties aanlopen in de afstemming met ouders.
Dit kan een onzeker gevoel creëren. Het feit dat er een handleiding is om op een goede manier met
deze moeilijkheden om te gaan, geeft erkenning. Iedere groepsleider loopt wel eens ergens tegen
aan. Het is echter van belang dat groepsleiders de uitdaging aan blijven gaan om de afstemming met
ouders te optimaliseren. Door middel van dit product willen wij hen daarbij helpen. “Hoe bereik je
deze ouders het beste? Wat is voor deze mensen de duidelijkste aanpak?” (Interview groepsleider 1).
Antwoorden op deze vragenkomen terug in dit product. Sectormanager Ellen Smulders zegt het
volgende: “Maar het uitgangspunt moet zijn dat je weet waar je voor staat. Echt vanuit de visie van
Siza en daar een vertaling aangeven: wat betekent dat voor mijn rol naar ouders toe?” (Interview
sectormanager). De rol van groepsleiders komt in deze handleiding aan bod, net als het beleid van
Siza.
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Vanuit de interviews, zo bleek al, zouden groepsleiders het fijn vinden dat er een handleiding met
richtlijnen komt. Daarom sluit dit product aan bij de wens van groepsleiders. Met de Siza-Square
bieden we groepsleiders handvatten om de afstemming met ouders te optimaliseren.

8.2

Het product

1. De uitleg van het product
‘De Siza-Square’ is het product dat wij ontwikkelt hebben naar aanleiding van ons onderzoek. Het
product bestaat uit twee delen. Alvorens wij uitleg geven over de poster van ‘de Siza-Square’ en het
handleiding van ‘de Siza-Square’ geven wij uitleg over de naam en het uiterlijk van het product.
 De naam van het product
De naam ‘Siza-Square’ heeft verschillende betekenissen. Ten eerste noemen wij dit product ‘de SizaSquare’, omdat het onderzoek dat aan dit product vooraf ging is gedaan binnen de instelling Siza.
Square is een Engelstalig woord, in het Nederlands betekent het onder andere: in (of: tot)
overeenstemming brengen, in kwadraat verheffen, direct en rechtstreeks. Groepsleiders en ouders
dienen samen een overeenstemming te bereiken. De naam ‘Siza-Square’ geeft een link naar ons
afstudeeronderwerp. Deze doordachte naam vonden wij passend voor ons afstudeerproduct.
 De poster van ‘de Siza-Square’
Op de poster van ‘de Siza-Square’ staan veertien gekleurde vakken. Elk
van deze vakken heeft een eigen thematiek. De verschillende thema’s
zijn verschillende handvatten ter optimalisering van de afstemming
tussen ouders en groepsleiders. Dit zijn kort en bondig opgestelde
handvatten, zodat de groepsleider geen lange teksten hoeft te lezen. De
precieze handvatten bespreken wij later in deze deelvraag.
Boven de gekleurde vakken is een dak te zien. Zo beelden wij een huis
af. De gekleurde vakken zijn de ramen met hierop de richtlijnen. De
vorm van een huis verwijst naar de groep binnen Siza waar de cliënt zich
thuis moet voelen. De jongere zou zich beter thuis kunnen voelen door
de afstemming tussen de betrokken partijen. De pijl omhoog is een
teken van vooruitgang, maar ook een opwaartse lijn in de afstemming.
(meer over de verantwoording van dit product kunt u lezen in bijlage 6).
 De handleiding van ‘de Siza-Square’
De handleiding van ‘de Siza-Square’ is een uitgebreide versie van de
richtlijnen die beschreven staan op de poster. De handvatten op de
poster zijn kort en bondig beschreven. In de handleiding geven wij meer
uitleg en informatie aan groepsleiders, zodat zij zich meer kunnen
verdiepen in de verschillende onderwerpen.
In deze handleiding komen de richtlijnen, het doel van het product, het
beleid van Siza, ons onderzoek, de ontwikkeling van jongeren en vier
verschillende methodieken en/of visies aan bod. De precieze inhoud van
deze handleiding wordt verderop in deze deelvraag beschreven.
Hiernaast beelden wij de voorkant van de handleiding van ‘de SizaSquare’ uit. Met deze kleurrijke voorkant hopen wij groepsleiders te
motiveren om de Siza-Square te gebruiken.
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De handleiding van ‘De Siza Square’

Alvorens wij ingaan op inhoud van de richtlijnen en bijlagen, gaan wij in op de eerste vier
hoofdstukken van de handleiding.
1. De resultaten uit het onderzoek
In het eerste hoofdstuk van de handleiding gaan wij in op de resultaten van zowel ons
vooronderzoek, als ons afstudeeronderzoek. Wij schetsen een beknopte weergave van de
beantwoording van de deelvragen en de onderzoeksvraag.
Het Landelijk opleidingsoverleg SPH zegt het volgende over de creatieve professional: ‘Kennis en (met
name cognitieve en communicatieve) vaardigheden zijn voor de beroepsbeoefenaar onontbeerlijk,
maar minstens zo belangrijk is een houding die wordt gekenmerkt door betrokkenheid, fascinatie,
gerichtheid op reflectie en onderzoek, steeds verder willen ontwikkelen en vooral ook door een grote
mate van verantwoordelijkheidsgevoel’ (Landelijk opleidingsoverleg SPH, 1999).
Hoewel niet alle groepsleiders SPH’ers zijn is het vergaren van kennis ook voor hen van belang. Wij
hopen met de resultaten van ons onderzoek groepsleiders een opfrisser te bieden van deze kennis.
Wanneer groepsleiders gedurende een lange tijd aan het werk zijn in het werkveld kan het
voorkomen dat de opgedane kennis vanuit hun opleiding is vervaagd. Door het lezen van dit
hoofdstuk komen groepsleiders opnieuw in aanraking met bepaalde theorieën. Deze kennis kan
groepsleiders aan het denken zetten. Ze zijn zich verder aan het ontwikkelen door de kennis opnieuw
in zich op te nemen.
Tijdens een gesprek met sectormanager Ellen Smulders en twee teamleiders gaf één van de
aanwezigen aan dat het voor groepsleiders goed zou zijn om ons afstudeeronderzoek te lezen. Dit
zou hen een opfrisser van kennis geven. Wij hopen groepsleiders met dit hoofdstuk van ons product
te helpen in hun rol als professional.
2. Het doel van het product
Het tweede hoofdstuk van de handleiding betreft de doelen van het product. ‘Met het doel wordt de
relevantie van het onderzoek aangegeven. Uit het onderzoek moet duidelijk worden waarom het
zinvol en belangrijk is dit onderzoek uit te voeren’ (Baarda, 2009). Wij willen de lezer van het product,
groepsleiders, duidelijk maken waarom wij dit product ontwikkeld hebben en welke doelen wij
daarbij gesteld hebben. Wij zijn van mening dat ons product een zinvolle toevoeging is ter
optimalisering van de afstemming tussen ouders en groepsleiders.
3. Het beleid van Siza
Het tweede hoofdstuk in de handleiding geeft een nadere toelichting over het beleid van Siza, het
betreft het afstemmen met ouders van de jongeren. In de interviews met groepsleiders stelden wij
de groepsleiders de vraag of zij iets konden vertellen over het beleid van Siza als het gaat om de
communicatie en afstemming met de ouders van een jongere. De groepsleiders gaven een eenduidig
beeld.
‘Ik weet niet wat het beleid van Siza is. Onbewust ben je denk ik toch wel met het beleid van Siza
bezig, want je maakt er afspraken over met ouders’ (Interview groepsleider 3). ‘Ik weet niet eens welk
beleid er is’ (Interview groepsleider 6).
Bijna alle groepsleiders geven aan dat zij niet weten wat er in het beleid van Siza staat. Natuurlijk
komt hun werkwijze niet uit de lucht vallen. Wij denken dat groepsleiders onbewust wel werken
volgens het beleid van Siza. Echter, groepsleiders geven zelf aan het beleid niet goed te kennen.
Moet er dan iets van beleid in de handleiding van ‘de Siza-Square’? ‘Ja, dat is sowieso goed. Je werkt
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voor de Siza en daar moet je voor werken’ (Interview groepsleider 5). Wij delen deze mening.
Groepsleiders behoren op de hoogte te zijn van het beleid van de instelling waar zij werkzaam zijn.
Sectormanager Ellen Smulders gaat tijdens het interview in op deze vraag. In eerste instantie gaf zij
aan dat groepsleiders hopelijk genoeg op de hoogte zijn van het beleid en de visie van Siza. Echter,
wij gaven aan dat de afgenomen interviews een tegengesteld beeld gaven. Ellen gaf aan hier zeer
benieuwd naar te zien. Hoe bewust zijn groepsleiders zich ervan wat er op de muur geschreven staat
aan visie en hoe vertalen groepsleiders dat naar hun eigen werk? Kunnen zij die vertaling maken of
gaat dit meer onbewust? Volgens de sectormanager zou dat het geval kunnen zijn. Ondanks het feit
dat groepsleiders aangeven dat zij het beleid niet kennen, zijn zij onbewust dit beleid aan het
uitvoeren. Het verbaast de sectormanager echter niets dat groepsleiders het beleid niet kennen.
“Dan hebben we nog werk te verzetten” (Interview sectormanager).
Wij hebben de bewuste keuze gemaakt om het beleid van Siza een plek te geven binnen de
handleiding. Groepsleiders kunnen het beleid lezen en bewust in hun handelingswijze integreren.
Een bewuste omgang met beleid zorgt volgens ons voor een optimale naleving van het beleid. Als
groepsleiders zeggen dat ze niet weten wat het beleid is of dat er überhaupt geen beleid is, dan is het
naar onze mening van belang dat zij informatie krijgen over het beleid van Siza.
4. De ontwikkeling van de jongere
Jongeren zijn de hoofdpersonen binnen dit onderzoek. Hoewel de handleiding geschreven is om
groepsleiders handvatten te bieden, mag de reden en tevens ‘rode draad’ voor de handleiding, niet
uit het oog worden verloren. Met de rode draad wordt de ontwikkeling van de jongere bedoeld; daar
werken groepsleiders immers naar toe. De jongere moet zich zo optimaal kunnen (blijven)
ontwikkelen. Binnen Siza staat de cliënt, in dit geval de jongere èn zijn ouders, centraal. Siza zoekt
samen met cliënten en familie naar mogelijkheden en perspectieven om erbij te kunnen blijven
horen in de samenleving.
Daarnaast is ‘het versterken van cliënten, zodat zij zelf de regie over hun leven hebben, één van de
kerntaken van een SPH’er ’ (Heuver, 2012). Niet alle groepsleiders zijn SPH’er. Wij zijn echter van
mening dat deze kerntaak van belang is voor elke groepsleider. Zij moeten, om deze kerntaak te
kunnen volbrengen, op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die jongeren doormaken. Voor
groepsleiders is het van belang te weten hoe die ontwikkelingen er nu precies uitzien. Wij hebben er
voor gekozen de ontwikkeling van de jongere beknopt in de handleiding te beschrijven. Daarbij
richten wij ons specifiek op de ontwikkeling van jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien met
een beperking, omdat deze jongeren deel uit maken van de doelgroep binnen Siza.
5. De richtlijnen
Het vijfde hoofdstuk van de handleiding bestaat uit de tien richtlijnen ter optimalisering van de
afstemming tussen ouders en groepsleiders. Deze richtlijnen komen allemaal voort uit de in de
interviews aangegeven behoeften van groepsleiders ter optimalisering van de afstemming met
ouders. Alvorens wij ingaan op de tien richtlijnen willen wij duidelijk maken hoe deze richtlijnen
opgebouwd zijn.
 De opbouw van de richtlijnen
Elke richtlijn begint met een casus. Dit voorbeeld is een inleiding waarmee wij een beeld schetsen
van de problematiek van de richtlijn. Na dit voorbeeld volgt een korte toelichting over de
problematiek en moeilijkheid in het hanteren van het thema waar de richtlijn op gebaseerd is. De
richtlijn eindigt met een opsomming van handvatten die groepsleiders kunnen inzetten ter
optimalisering van de afstemming met ouders.
Wij zullen in deze verantwoording van het product niet alle handvatten per stuk toelichten. Hier
hebben we een gegronde reden voor. Dit zou het verslag te lang maken. Daarnaast vinden wij het
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niet noodzakelijk om elk handvat toe te lichten. We kunnen concluderen dat elk gesteld handvat is
ontstaan uit onze opgedane kennis naar aanleiding van dit onderzoek. Deze kennis hebben wij
opgedaan door zowel het literatuuronderzoek, als het afnemen van de enquêtes en interviews. We
nemen tevens onze eerdere ervaringen binnen onze opleiding en stages mee in het opstellen van de
richtlijnen. Echter willen wij wel een toelichting geven op de thema’s waarop de richtlijnen
gebaseerd zijn. De reden waarom we juist deze tien richtlijnen in ons product naar voren laten
komen, willen we nu nader toelichten.
 Rol als professional
In de interviews vroegen wij zowel groepsleiders, als teamleiders welke behoeften zij hebben wat
betreft nieuwe handvatten om de afstemming met ouders te optimaliseren. Eén van de
geïnterviewde teamleiders gaf duidelijk aan dat de behoeften van groepsleiders naar haar mening lag
bij de rol als professional. “Hoe blijf ik in mijn rol als professional? Hoe kan ik mijn emotie daar uit
laten? Hoe kan ik neutraal blijven als een ouder mij afgewezen heeft? Of als de ouder mij niet prettig
als persoon vindt, dan is het heel lastig om als begeleider ook neutraal te blijven; om de deur open te
laten. Als het dan niet meer strookt met elkaar, moet je daar het gesprek over aan gaan. Dat is niet
altijd makkelijk. Dan moet je zelf uit de emotie blijven. Blijven luisteren en toch je eigen objectiviteit
en professionaliteit te behouden. Als jullie daar iets voor kunnen ontwikkelen” (Interview teamleider
1).
Het is een uitdaging voor groepsleiders om tijdens moeilijke situaties en gedurende een moeilijk
afstemming hun rol als professional te behouden. “Professioneel blijven is heel makkelijk gezegd. Op
het moment dat je door ouders afgewezen wordt, omdat je hun kind niet goed begeleid en je daar
niet van bewust bent, dan doet dit wel wat met je ego. Je bent gewoon een mens, maar ze moeten
toch neutraal blijven. Toch een kopje koffie aanbieden, terwijl je weet dat de ouder je uitkotst. Je
moet toch je professionaliteit laten zien en toch handelen als er iets is. Je moet weer lachen. Maak het
niet persoonlijk. Hoe kan je dat als begeleider niet doen? Ik als teamleider zit soms ook in een relatie”
(Interview teamleider 1).
Het is juist deze reden die ons motiveerde om de rol als professional op te nemen in ‘de Siza-Square’.
Het behouden van je rol als professional, is makkelijker gezegd dan gedaan. Wij denken dat
groepsleiders handvatten op het gebied van hun rol als professional zullen waarderen.
 Collegiaal overleg
Wanneer wij groepsleiders vroegen naar de middelen die zij op dit moment kunnen inzetten om de
afstemming met ouders te optimaliseren, kwam het overleggen met collega’s veelvoudig naar voren.
‘Ik zou zelf dan naar mijn collega’s en dan naar de teamleider gaan. Dat is ook heel toegankelijk’
(Interview groepsleider 4). Collegiaal overleg heeft een toegevoegde waarde. ‘Collega’s die daar
bijvoorbeeld al ervaring mee hebben, zullen er vast wel zijn. Er zijn zo veel jongeren en zo veel
collega’s. Dan kan je aan hen vragen hoe zij daar mee om zijn gegaan en of ze tips hebben. Ik vind het
altijd wel fijn om iets van collega’s te horen’ (Interview groepsleider 3).
Wij stelden onszelf echter de vraag: wat bespreek je binnen collegiaal overleg en hoe ziet dat er uit?
Wij delen de mening met groepsleiders dat collegiaal overleg van cruciaal belang is. Gezamenlijk kom
je tot oplossingen of nieuwe inzichten die je zonder hulp niet verkregen had. Dit is de reden waarom
wij collegiaal overleg als richtlijn hebben opgenomen in ‘de Siza-Square’. Wij willen groepsleiders
bewust maken van het belang van collegiaal overleg. Daarnaast willen wij groepsleiders handvatten
bieden wat betreft de aspecten die van belang zijn tijdens collegiaal overleg. Wij hopen dat de
handvatten bij deze richtlijn groepsleiders helpt de tijd die zij hebben voor collegiaal overleg, zo
effectief mogelijk in te vullen. ‘Pak je verantwoordelijkheid, dat vind ik één. Weet wat je taak is. Weet
wat jouw rol is naar ouders toe; dat is echt overnemen, dus op basis van vertrouwen’ (Interview
Sectormanager).

114

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

 Ouders bereiken
‘Ouders en hulpverleners hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid: ouders een
opvoedingsverantwoordelijkheid en hulpverleners een professionele verantwoordelijkheid. Die
opvoedingsverantwoordelijkheid uit zich in het feit dat ouders opdrachtgever zijn van de hulpvraag en
zij zijn een belangrijke bron van informatie’ (Dekker, 2002). Het is van belang dat ouders een actieve
en betrokken rol hebben binnen de hulpverlening. Het is de professionele verantwoordelijkheid van
groepsleiders om ouders te betrekken in die hulpverlening. Het kan echter moeilijk zijn om ouders te
bereiken.
‘We hebben nu een jongere op onze groep en we merken dat moeder moeilijk te bereiken is. Je merkt
ook dat moeder zelf niet lekker in haar vel zit en daar problemen mee heeft. Dan is het wel heel lastig
om ook met ouders in overleg te gaan’ (Interview groepsleider 4). ‘Dat ouders weer wat later op de
mail reageren of moeilijker te bereiken zijn. Of alleen telefonisch. Dat kom je tegen en daar moet je
dan weer mee om weten te gaan. Je doet je best. Sommige ouders zijn heel moeilijk te bereiken’
(Interview groepsleider 4). ‘Als er dan geen telefonisch of e-mail verkeer is. Dan kun je ouders niet
bereiken. Dan kun je niet afstemmen’ (Interview teamleider 1).
De ouderlijke- en professionele verantwoordelijkheid vullen elkaar aan in de hulpverlening. Maar
ouders hebben de eindverantwoordelijkheid, zij zijn verantwoordelijk voor het inschakelen van hulp’
(Dekker, 2002). Ouders hebben een verantwoordelijkheid. Zij moeten betrokken zijn bij de
hulpverlening van hun kind. Het is voor groepsleiders van belang dat zij een manier vinden om
ouders te bereiken en hen bewust maken van hun rol in de hulpverlening. Door middel van ‘de SizaSquare’ bieden wij groepsleiders handvatten om ouders te kunnen bereiken. Het bereiken van
ouders is in het belang van de jongere. De jongere kan zich alleen optimaal ontwikkelen wanneer
ouders en groepsleiders een optimale afstemming nastreven. ‘Maar het belang moet zijn dat de
jongere zich zo gezond mogelijk kan ontwikkelen tot een burger in de maatschappij. Dat is waar wij
voor staan en daarin moet je ouders kunnen meenemen’ (Interview sectormanager). Dat is ook wat
wij nastreven met het bieden van handvatten om ouders te bereiken. ‘Er zijn nu niet echt handvatten
of protocollen over hoe je ouders moet benaderen’ (Interview teamleider 1). Deze bieden wij aan
door middel van de richtlijn ‘ouders bereiken’ in de handleiding van ‘de Siza-Square’.
 Een ingang vinden bij ouders als het contact niet optimaal verloopt
Naast het bereiken van ouders is het van belang om een ingang te vinden bij ouders wanneer het
contact niet optimaal verloopt. ‘Ik denk wel dat het bijvoorbeeld prettig zou zijn dat, met name op
momenten dat de communicatie niet goed verloopt, dat daar bijvoorbeeld iets voor is. Bepaalde
richtlijnen of tips. Of dat je kunt denken van: nou, dit zijn dan dingen die je kunt inzetten die helpen.
Ideeën van: probeer eens een andere ingang te vinden of heb je daar aan gedacht?’ (Interview
groepsleider 2).
Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van de jongere en zij zijn eindverantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de jongere. Jongeren hechten waarde aan de mening van ouders.
Groepsleiders hechten tevens veel waarde aan de mening van ouders. De participatiegedachte is een
belangrijk uitgangspunt binnen Siza. Ouders behoren meegenomen te worden in de hulpverlening.
Wanneer contact niet optimaal verloopt, kan het voorkomen dat ouders zich afsluiten. Het is voor
groepsleiders van belang dat zij een ingang vinden bij ouders, zodat zij hen kunnen motiveren tot
betrokkenheid in de hulpverlening. ‘Het is eigenlijk een beetje de voorbereiding op het gesprek zelf,
wat dingen wel makkelijker kan maken. Waardoor je dingen niet vergeet en waardoor je makkelijker
een ingang hebt bij ouders’ (Interview groepsleider 2). Het bieden van handvatten voor het vinden
van een ingang bij ouders is naar onze mening belangrijk.
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 Gespreksvoering
Binnen de hulpverlening aan jongeren is gesprekvoering met diens ouders noodzakelijk. Wij vinden
dat groepsleiders in staat behoren te zijn om verschillende gespreksonderwerpen met ouders te
bespreken. Echter, groepsleiders kunnen dit als lastig ervaren. Groepsleiders bezitten vaardigheden
om gespreksvoering met ouders goed te laten verlopen. ‘Of het moet bij iemand structureel
voorkomen dat er nooit eens een normaal gesprek gevoerd kan worden; dan heb je wel hulp nodig’
(Interview groepsleider 6). Wij delen deze mening. Soms is het moeilijk om gesprekken te voeren met
ouders. In het interview met groepsleider twee gaan wij uitvoerig in op de behoeften van deze
groepsleider wat betreft nieuwe handvatten op het gebied van gespreksvoering.
‘Het is eigenlijk een beetje de voorbereiding op het gesprek zelf, wat dingen makkelijker kan maken.
Of bijvoorbeeld, iemand die op een heel laag niveau zit; een ouder met een verstandelijke beperking.
Dat is ook wel lastig. Hoe ga je dan zo’n gesprek in? Wat is dan handig om jezelf op voor te bereiden?
Dat zijn dan een beetje de extreme situaties waarin het prettig is om wat richtlijnen te hebben,
bijvoorbeeld tijdens een lastig gesprek. Stel dat je slecht nieuws moet brengen, hoe breng je dat?
Soms kan het echt vastlopen, maar gelukkig gebeurt dit niet vaak.
Ik denk een beetje de lastige gesprekken. Soms zijn het hele simpele dingetjes die je bijvoorbeeld juist
niet moet vragen. Of hoe je in zo’n gesprek moet gaan zitten. Van die richtlijnen, dat is wel prettig
denk ik’ (Interview groepsleider 2).
Deze groepsleider geeft duidelijk aan dat zij het soms lastig vindt om bepaalde gesprekken te voeren
met ouders. ‘Er zijn natuurlijk wel cursussen van gesprektechnieken waar ze een beroep op kunnen
doen’ (Interview teamleider 1). Maar wij denken dat dit niet voldoende is.
Er is weinig tijd om daadwerkelijk cursussen te volgen. Het is van belang te ‘begrijpen welke
gesprekspartner je hebt en hoe je daarop moet inspelen’ (Interview teamleider 1). Groepsleiders
moeten gesprekken kunnen voeren over waar Siza voor staat en het is van belang dat zij ouders
daarin meenemen (Interview sectormanager). Om deze doelen te bereiken, beschrijven wij in ‘de
Siza-Square’ het thema gespreksvoering. Wij hopen groepsleiders handvatten te bieden bij de
gespreksvoering, om daarmee de afstemming met ouders, te optimaliseren.
 Omgaan met verschillende opvoedingsstijlen en visies
In ons vooronderzoek stelden we de vraag aan groepsleiders op welke gebieden zij handvatten
wensten met betrekking tot de afstemming in de opvoeding van jongeren die deels thuis en deels op
een groep wonen. Maar liefst veertien van de vierentwintig groepsleiders (63%) gaven aan
handvatten te wensen op het gebied van de overgang tussen de opvoeding thuis en op de groep.
Hieruit blijkt wel hoezeer groepsleiders behoefte hebben aan het inperken van de negatieve invloed
die het verschil in opvoedingsstijlen heeft op (de ontwikkeling van) de jongere.
Naar aanleiding van dit vooronderzoek hebben wij een deelvraag gewijd aan het omgaan met
verschillende opvoedingsstijlen en visies. Daarnaast geven wij in ‘de Siza-Square’ de handvatten die
drieënzestig procent van de geënquêteerde groepsleiders wensten.
In de interviews met groepsleiders kwam het thema opvoedingsstijlen tevens naar voren. ‘Ik denk
dat je daar een middenweg in moet zoeken samen. Dat je het daar met ouders over moet hebben’
(Interview groepsleider 3). Wij hopen groepsleiders in ‘de Siza-Square’ handvatten te bieden om deze
middenweg te bereiken.
 Ouders met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek
Eén van de oorzaken die uit de enquête naar voren kwam waren de moeilijkheden die ontstaan
wanneer er sprake is van een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek bij één of
beide ouder(s). Elf van de vierentwintig geënquêteerden (45 %) gaf aan dat zij nieuwe handvatten
wensten met betrekking tot de afstemming met ouders die zelf een beperking hebben. Deze
geënquêteerde groepsleiders geven aan dat de beperking van ouders de afstemming bemoeilijkt.
Eén van hen zegt: “Ja, ouders kunnen dan heel anders tegen dingen aankijken waardoor afstemmen
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soms moeilijk is” (Bijlage 1). Dit was voor ons reden om dit onderwerp nader te onderzoeken. Eén
van de deelvragen van het onderzoek betreft de afstemming met ouders met een verstandelijke
beperking en/of psychiatrische problematiek. Vanuit zowel de enquêtes, als de interviews kwam naar
voren dat groepsleiders handvatten wensen bij de afstemming met deze ouders. Wij vonden het een
logische stap dat de handleiding van ‘de Siza-Square’ handvatten biedt omtrent de afstemming met
ouders met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.
 Ouderdag/ouderavond
Een ouderdag of -avond heeft als doel ouders te betrekken bij de hulpverlening. Een ouderdag of
ouderavond is een mogelijkheid om op een andere manier nader kennis te maken met elkaar. Naast
de formele contacten via telefoon over belangrijke regelzaken rondom het welzijn van de jongere en
de korte contactmomenten bij het ophalen of wegbrengen van de jongere, hebben ouders behoefte
aan een andere mogelijkheid voor informeel contact.
Een ouderdag of ouderavond kan de samenwerking ten goede komen: je leert elkaar eens van een
andere dan formele kant kennen; je praat eens met elkaar. Ouders komen in contact met andere
ouders en kunnen zo hun ervaringen delen. Dit kan zorgen voor herkenning of erkenning. Zij krijgen
de mogelijkheid kennis te maken met de ouders van de jongeren die bij hun eigen zoon of dochter op
de groep wonen. Ouders kunnen hun vragen stellen aan groepsleiders of de teamleider. Tussendoor
hebben groepsleiders het soms druk of zijn er andere jongeren aanwezig, waardoor niet alles kan
worden besproken.
Een ouderavond zou ook in het teken kunnen staan van informatieverstrekking over een bepaald
onderwerp. Denk aan onderwerpen als: de puberteit, NAH, autisme, ADHD enzovoort. Er is op de
ouderdag of ouderavond ruimte voor gezelligheid en een informele sfeer.
Het komt ook al voor dat er ouderdagen binnen Siza georganiseerd worden. ‘Wat wij ook deden; je
organiseert gewoon ouderdagen. Je deed gewoon spelletjes met elkaar en dan kwam je op een
gegeven moment ook wel bij elkaar aan tafel en dan sprak je zo over dingen, leer je elkaar beter
kennen. Dan moesten we elkaar liften geven en dan moest je door de gangen rennen enzo. Daardoor
ontstaat er wel een bepaalde band tussen ouders en groepsleiders. Af en toe moet je ook gek kunnen
doen. Je hoeft niet altijd maar serieus te zijn. Een ouderdag, gewoon op de groep zelf. Helemaal niet
groots, gewoon met een klein groepje’ (Interview groepsleider 6). Eén van de geïnterviewde ouders
geeft aan dat zij vorig jaar voor het eerst op de ouderdag geweest is. ‘Ik vond dat heel leuk’
(Interview ouder 4).
Echter gaf deze geïnterviewde ouder ook kritiek. ‘Wat ik dan weer lastig vond is dat er al een paar
keer is opgeroepen dat ze een oudercontactgroep willen of een oudercommissie. Dan zijn wij meestal
de enigen die ons aanmelden en dat gaat dan ook niet door. Dat vind ik dan jammer. Daar zou je juist
je als ouders kunnen verenigen om het toch te proberen om er het beste van te maken. Het is niet
bedoeld om de mensen aan te vallen, maar je kan wel kijken hoe het beter zou kunnen. Blijkbaar
hebben andere ouders die behoefte niet. Ik weet ook niet precies meer hoe het heet’ (Interview ouder
4).
Ouderdagen kunnen op verschillende manieren vorm gegeven worden. Er kan bijvoorbeeld een
informatieverstrekkende ouderavond over een bepaald thema georganiseerd worden. Wij zijn van
mening dat het goed is om jaarlijks een ouderdag of ouderavond te organiseren. Wij denken dat
ouders dit op prijs zullen stellen. Om deze reden, en omdat Siza ouderparticipatie van belang vindt,
hebben wij er voor gekozen dit thema terug te laten komen in onze handleiding.
 Evalueren met ouders
‘En wat ik altijd probeer uit te stralen en ook bespreek met de teamleiders is: ouders zijn de
ervaringsdeskundigen. Die hebben al een levensgeschiedenis met zo’n kind erop zitten, dus die
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kunnen al wel veel vertellen over wat er bij hen wel lukt en wat niet lukt of wat wel werkt en wat niet
werkt’ (Interview sectormanager).
Ouders hebben kennis van zaken. Zij kennen hun kind langer dan groepsleiders de jongere kennen.
Het is, volgens ons, van belang dat groepsleiders deze kennis van ouders optimaal benutten. ‘De
ouderlijke- en professionele verantwoordelijkheid vullen elkaar aan in de hulpverlening’ (Dekker,
2002). Groepsleiders en ouders behoren samen te werken om een optimale afstemming te bereiken.
Wij zijn van mening dat de optimale afstemming alleen bereikt kan worden wanneer er regelmatig
evaluatiegesprekken plaats vinden tussen groepsleiders en ouders. In deze gesprekken kan er
bekeken worden naar de afgelopen periode. Het gezamenlijk evalueren van deze periode kan leiden
tot nieuwe inzichten en handelingswijzen. In de handleiding van ‘de Siza-Square’ geven wij
groepsleiders handvatten voor de vormgeving van evaluatiegesprekken. Wij hopen hiermee
bewustwording te creëren bij groepsleiders over het belang van evaluatiegesprekken.
 Andere disciplines inschakelen
Naast de gebruikelijke rol van een begeleider werkzaam in de gehandicaptenzorg, is er sprake van
een veranderende rol van de begeleider werkzaam binnen Siza. De rol van begeleiders binnen Siza
verandert als gevolg van het anders invullen van functies zoals die van de maatschappelijk werker.
Alleen bij de hogere zorgzwaartepakketten kan het maatschappelijk werk of de gedragsdeskundige
ingeschakeld worden. Wanneer een jongere over een lage ZZP beschikt, kunnen deze juist genoemde
disciplines, niet worden ingeschakeld. Taken die voorheen werden uitbesteed aan deze disciplines,
zijn nu de taken van de groepsleider. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor een goede
communicatie met de betrokken partijen, waaronder de communicatie met ouders, meer bij de
groepsleiders te liggen. (Voor meer informatie over de zorgzwaartepakketten, zie bijlage 2.)
De veranderende rol van groepsleiders is de reden waarom wij in onze handleiding een richtlijn
toevoegen over het inschakelen van andere disciplines. Het kan voor groepsleiders onduidelijk zijn in
welke gevallen zij wel of geen andere discipline in kunnen schakelen. Wij bieden groepsleiders
daarnaast handvatten over de taken waarvoor zij andere disciplines kunnen inzetten. Het is daarbij
van belang ‘wat je observeert en welke signalen de cliënt uit zet. Daarover kun je in overleg met
andere disciplines. Want dit is wat ik zie en dit is wat hij doet’ (Interview teamleider 1).
6. De bijlagen
Naast de richtlijnen hebben wij besloten vier bijlagen te integreren in het product. Deze vier bijlagen
gaan in op vier verschillende methodieken en/of visies. Deze methodieken en/of visies zijn naar onze
mening van belang voor groepsleiders binnen Siza.
 De participatiegedachte
Eerder in deze deelvraag werd het duidelijk dat Siza de participatiegedachte van belang vindt binnen
de hulpverlening die zij als organisatie bieden. Echter hebben wij alleen in het interview met de
sectormanager gehoord over deze participatiegedachte. Wij hebben groepsleiders de vraag gesteld
of zij wat konden vertellen over het beleid van de instelling, echter kwam daarin de
participatiegedachte niet naar voren.
Wij kunnen hieruit concluderen dat de geïnterviewde groepsleiders niet bewust omgaan met dit
uitgangspunt. Zij zijn niet volledig op de hoogte van de visie en het beleid van Siza. Met deze bijlage
in de handleiding willen wij groepsleiders informatie verschaffen omtrent de participatiegedachte,
zodat zij deze gedachte bewust kunnen integreren in hun handelingswijze.
 Competentiegericht werken
‘We proberen altijd competentiegericht, zo veel mogelijk uit te gaan van het positieve. Zoveel
mogelijk complimenten geven. De kracht van datgene wat goed gaat. Dat vinden wij belangrijk’
(Interview teamleider 1). Competentiegericht werken maakt deel uit van het beleid van Siza. Het is
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belangrijk dat groepsleiders op de hoogte zijn van de visie die een organisatie nastreeft. Uit de
interviews komt het tegengestelde naar voren. Groepsleiders hebben het niet over het
competentiegericht werken. Dit geeft ons reden om het competentiegericht werken nader toe te
lichten in de bijlage van de handleiding.
 Systeemgericht werken
Een systeem is een ander woord voor een groep mensen, die in interactie met elkaar staan. Het gezin
is een voorbeeld van een systeem. De woongroep waar de jongere woont, is tevens een systeem. De
jongere kan deel uitmaken van meerder systemen, zoals het systeem op de groep en het
gezinssysteem.
De afgelopen jaren is er in de hulpverlening een bewustwording opgestreden. Er is een verband
tussen de problemen van de jongere en het functioneren van het gezin. De systeemtheorie is van
belang omdat je jongeren het beste kan helpen door het gezin in zijn geheel te versterken. De
verbanden tussen het functioneren van de systemen kunnen uitleg geven over het probleemgedrag
van de jongere. Samen met ouders kunnen groepsleiders het probleemgedrag op adequate wijze
behandelen. Zo bereik je het gezamenlijke doel dat de jongere zich zo optimaal mogelijk kan
ontwikkelen.
Uit de bovenstaande informatie wordt het belang van de systeemtheorie verhelderd. Het is van
belang dat groepsleiders rekening houden met de verschillende systemen waarin de jongere zich
bevind en de werking van deze systemen. Dit is dan ook de reden waarom wij besloten hebben een
bijlage van de handleiding te wijden aan deze theorie. Wij hopen bewustwording te creëren over het
belang van de systeemtheorie.
 Oplossingsgericht werken
Oplossingsgericht werken houdt in: kijken naar een gewenste toekomst en het bieden van
mogelijkheden, in plaats van te kijken naar oorzaken van problemen. In plaats van je te richten op
tekorten of problemen, richt je je met oplossingsgericht werken op competenties en percepties van
de cliënt. Je gaat bezig met het uitwerken van oplossingen, in plaats van het oplossen van
problemen.
Oplossingsgericht werken focust zich op het bevorderen van competenties van de cliënt en niet op
de analyse van problemen. Hierdoor vindt oplossingsgericht werken tevens aansluiting bij de
gehanteerde methodiek binnen Siza: het competentiegericht werken. De kracht in iemand naar
boven halen door middel van gespreksvoering, is een uitdaging voor iedere hulpverlener. Daarbij
leren denken in oplossingen, in plaats van in problemen zou de groepsleider een positievere kijk
kunnen geven op de hulpverlening aan jongeren. Om deze redenen hebben wij besloten het
oplossingsgericht werken tevens als bijlage aan onze handleiding toe te voegen.

8.4

De richtlijnen op ‘de Siza-Square’ poster

Naast de handleiding hebben wij een poster gecreëerd waarop de handvatten kort en bondig
genoteerd staan. De handvatten komen, zoals eerder aangegeven, voort uit onze opgedane kennis
tijdens dit onderzoek. Deze kennis hebben wij opgedaan naar aanleiding van het
literatuuronderzoek, de enquêtes en de interviews met groepsleiders, teamleiders en ouders binnen
Siza. Het uiterlijk van de poster is eerder in deze deelvraag aan bod gekomen. Wij zullen nu de
inhoud van de poster weergeven.
De rol als professional
 Hanteer een gelijkwaardige grondhouding ten opzichte van ouders. Hiermee creëer je een
gelijkwaardig gesprek tussen ouders en groepsleiders.
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Toon een neutrale en professionele houding ten opzichte van ouders. Hanteer je
persoonlijke gevoelens op zo’n manier dat ze niet storend zijn.
Wees je bewust van je persoonlijke gevoelens. Het kan helpend zijn je gevoelens op te
schrijven. Met opschrijven treed bewustwording op over de gevoelens die je hebt.
Wanneer irritatie en boosheid de overhand nemen, ga in gesprek met collega’s. Erkenning
van collega’s is helpend bij het neutraal handelen in een situatie.
Bedenk dat je slechts een voorbijganger bent in het leven van de jongere en diens ouders. Ga
niet de strijd aan met ouders.
Ouders kunnen negatieve gevoelens oproepen bij groepsleiders. Wees je ervan bewust dat
ouders er niet op uit zijn jou persoonlijk te kwetsen.
Bewaak je eigen houding ten opzichte van afstand en nabijheid. Je bent in dienst van Siza en
je bent geen vriend van de ouders. Blijf je bewust van deze rol en stel grenzen waar nodig.
Wanneer er onduidelijkheid bestaat omtrent de rol als groepsleider, onderneem dan actie.
Maak een overzicht met taken en verdeel deze onder ‘ouders’ en ‘groepsleiders’. Praat met
collega’s en leidinggevenden en creëer duidelijkheid over je taak als professional.
Het kan zijn dat jouw kennis en ervaring in contrast staan met de wil van ouders. Het is van
belang dat er wordt gesproken over dit contrast. Wat zijn de beweegredenen, de
achterliggende visies, normen en waarden van ouders?
Wanneer het niet lukt om samen tot een besluit te komen, kijk vanuit jouw professionele
visie wat het beste is voor deze jongere. Heb je deze visie al gedeeld met ouders, maar levert
dit niets op? Vraag hulp bij collega’s, de leidinggevende of schakel andere disciplines in.

Collegiaal overleg
 Voer binnen het team één beleid: bespreek de verschillende visies die er over een
onderwerp zijn, maar zorg vooral dat jullie overeenstemming in handelen krijgen. Onderlinge
afstemming binnen het team is de basis naar ouders toe.
 Leer gebruik maken van elkaars kwaliteiten, door eerst elkaar op de hoogte te brengen van
de aanwezige kwaliteiten, werkwijzen en leerstijlen binnen het team. Bijvoorbeeld d.m.v. het
Kwaliteitenspel, de Roos van Leary of de Big Five. Wanneer je van de kwaliteiten van je
collega’s op de hoogte bent, kunnen jullie ze gericht inzetten.
 Creëer samen een open sfeer in het team: bespreek ervaringen/gevoel/problemen/visie.
 Overleg met collega’s kan ook buiten de teamvergadering om! Maak gebruik van elkaar en
wees je bewust van jullie gezamenlijke doel: de jongere zo goed mogelijk begeleiden.
 Geef en ontvang op een juiste manier feedback. Vermijd hierbij niet de opbouwende
feedback aan elkaar te geven.
 Wanneer opbouwende feedback geven binnen het team moeilijk blijkt, maak dan gebruik
van 360⁰ feedback, oftewel: iedereen geeft iedereen feedback.
 Vergeet niet één keer per jaar iets leuks met elkaar te doen. Een teamdag of teamuitje
versterkt de band met elkaar.
 Wees zorgvuldig in het overdragen van informatie en spreek elkaar hierop aan.
 Wees je bewust van je eigen visie, normen en waarden en religie. Welke regels en codes zijn
van invloed op je eigen denken, handelen en communiceren?
Ouders bereiken

Ouders behoren een actieve en betrokken rol te hebben binnen de hulpverlening. Het kan
voorkomen dat ouders zich niet bewust zijn van deze rol. Geef aan dat je waarde hecht aan
de mening van ouders. Laat zien dat je wat doet met de ideeën van hen.

Ouders moeten zich bewust zijn van hun ouderrol. Wijs ouders op hun taken als opvoeder en
help hen in het begrijpen van deze taken.

Bouw een vertrouwensband op met ouders:
o Spreek je verwachtingen naar elkaar uit, zodat er reële verwachtingen ontstaan.
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Het kan goed zijn om de ouders feedback te geven. Deze eerlijkheid zorgt ervoor dat
ouders kritisch naar hun eigen handelen kunnen kijken.
o Luister naar de mening van ouders. Laat zien dat je hun mening waardeert en ga aan
de slag met de ideeën die ouders hebben.
o Geef de ouder erkenning. De situatie waarin de ouder de zorg van zijn of haar kind
moet delen met andere opvoeders, is niet gemakkelijk. Spreek dit uit naar de ouder.
o Geef aan dat je het beste wilt voor de jongere. De ouder zal hetzelfde doel
nastreven.
Zorg dat de ouders goed geïnformeerd worden over de gang van zaken op de groep.
Belangrijke gebeurtenissen moeten zo snel mogelijk aan ouders kenbaar gemaakt worden.
Er zijn verschillende manieren om ouders te benaderen. Vraag ouders naar hun voorkeuren.
Een voorbeeld van een manier van communiceren is het heen- en weer schriftje. Het is van
belang dat zowel voor groepsleiders, als voor ouders duidelijk is wat hierin beschreven moet
worden. Het kan helpen om vaste punten te beschrijven, zoals de stemming van de jongere,
welke activiteiten er geweest zijn, hoe de omgang met de jongere verliep en welke moeilijke
situaties er zijn voorgevallen. Deze vaste punten kunnen voorin het schrift worden geplakt.
o





Een ingang vinden bij ouders
 Probeer eens op een andere manier ‘aan te kloppen’ bij ouders. Gebruik een muzische
manier van werken. Schrijf bijvoorbeeld een brief naar ouders.
 Creëer (andere) contactmomenten. Wanneer er geen initiatief vanuit ouders komt, kom dan
zelf met het initiatief.
 Toon begrip voor de emoties van ouders en de situatie waarin zij verkeren. Een kind moeten
loslaten en toevertrouwen aan de zorg van anderen, is voor geen enkele ouder makkelijk.
 Vraag altijd naar de wens en mening van ouders omtrent het onderhouden van contact.
 Spreek verwachtingen naar elkaar uit.
 Speel open kaart over de gang van zaken op de groep, over positieve, maar ook minder
positieve situaties en gebeurtenissen. Ouders voelen zich meer serieus genomen, wanneer zij
op de hoogte zijn en overal in worden meegenomen.
 Heb geduld! Sommige ouders hebben meer tijd nodig. Zij zitten bijvoorbeeld nog in een
verwerking- of acceptatieproces.
 Ga na of jou belangen, de belangen van ouders en de belangen van de instelling bij elkaar
passen. De samenwerking en het contact verloopt niet optimaal, wanneer ouders en
groepsleiders verschillende doelen nastreven.
 Erken en bevestig de positie van de ouder.
Gespreksvoering
 Belangrijk in gesprekvoering is een respectvolle omgang en een gelijkwaardig gesprek. Ga
niet boven de ouder staan. De mening van de ouder is gelijkwaardig aan jouw eigen mening.
 Er zijn verschillende manieren om gesprekken te voeren. Pas jouw manier van
gespreksvoering aan op het niveau van de ouder.
 Begin elk gesprek met het kenbaar maken van het doel van het gesprek.
 Geef aan welke verwachtingen jij hebt binnen een gesprek, maar vraag ook ouders naar hun
verwachtingen. Kijk aan het einde van het gesprek of aan deze verwachtingen is voldaan en
waarom dat wel of niet gelukt is.
 Een open en geïnteresseerde houding tijdens een gesprek is noodzakelijk.
 Wanneer je slecht nieuws moet bespreken, is het belangrijk dit nieuws gelijk naar voren te
brengen. Geef ouders tijd om het nieuws te verwerken en ga in op de reactie van ouders.
 Een negatieve houding van ouders vraagt om een neutrale houding van groepsleiders. Geef
ouders feedback over hun negatieve houding door aan te geven wat je ziet.
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Wanneer de negativiteit in een gesprek aanwezig blijft, leg het gesprek dan stil. Spreek een
ander tijdstip af om het gesprek te vervolgen. Leg duidelijk uit waarom je het gesprek stil
legt.
Feedback geven is een belangrijk deel van een optimale afstemming. Geef de ouder feedback
door middel van ik-boodschappen. Leg duidelijk uit wat je bedoelt en waarom je dit vindt.
Het geven van voorbeelden kan de ouder helpen om de feedback te begrijpen.
Er zijn verschillende muzische manieren van gespreksvoering. Dat zijn creatieve werkvormen
die de gespreksvoering eenvoudiger maken. Je kunt bijvoorbeeld werken met
gevoelskaarten. Omstebeurt pak je een kaart met daarop een gevoel, zoals irritatie. Degene
die de kaart pakt vertelt een situatie waarin hij of zij zich geïrriteerd voelde. Over deze
situatie ga je in gesprek.

Omgaan met verschillende opvoedingsstijlen en visies
 Stel jezelf op de hoogte van de verschillende opvoedingsstijlen: de autoritatieve
opvoedingsstijl, de autoritaire stijl, de permissieve (toegeeflijke) opvoedingsstijl en de
onverschillige of verwaarlozende opvoedingsstijl.
 Wees je bewust van je eigen normen en waarden rondom opvoeden. Leer de visie, stijl,
normen en waarden van ouders kennen. Stel vervolgens samen met ouders vast hoe met de
verschillen om kan worden gegaan.
 Sta ten dienst van de jongere en zijn of haar ouders.
 Leg de manier en frequentie van het contact met ouders vast tijdens de intake.
 Investeer in het contact en samenwerking met ouders door veelvuldig contact.
 Werk aan een vertrouwensband door open kaart te spelen. Wanneer er een basis van
wederzijds vertrouwen is gelegd, voelen ouders zich meer (h)erkend, waardoor er een
optimale afstemming kan ontstaan.
 Houdt rekening met de leeftijdsfase van de jongere. Juist in de puberteit is overeenstemming
tussen verschillende opvoeders van belang.
 Door middel van voldoende afstemming tussen ouders en groepsleiders kunnen kennis en
ervaringen worden gedeeld.
 Onthoud dat ouders altijd de belangrijkste personen in het leven van de jongere zijn en
blijven. Ouders zijn ervaringsdeskundigen. Groepsleiders hebben zicht op de normale
ontwikkeling van jongeren. Zet deze expertise in!
Ouders met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek
 Zorg ervoor dat je over voldoende kennis beschikt over de definities, criteria en gevolgen van
verstandelijke beperkingen en psychiatrische problematiek bij ouders.
 Je bent de hulpverlener van de jongere, niet van de ouder. Het is echter van belang dat je
ouders leert kennen, zodat je kunt afstemmen op wat de ouder prettig vindt.
 Zie ouders niet als last. De ouder heeft recht op zijn of haar mening. Afstemmen kun je ook
zien als een uitdaging. Het is een uitdaging om een optimale afstemming te bereiken.
 Leg ouders uit wat jouw visie en de reden achter jouw handelingswijze is. Geef de ouder
uitleg bij dingen die voor groepsleiders vanzelfsprekend zijn.
 Schrijf gemaakte afspraken op, zodat ouders dit terug kunnen lezen.
 Bereid gesprekken voor. Wie heb je voor je zitten? Wat vind deze ouder prettig? Waar ga je
het over hebben? Hoe ga je dit bespreken? Hoe benader je de ouder?
 Houdt rekening met de ontwikkelingsachterstand van ouders. Spreek en schrijf op
eenvoudige wijze. De ouder heeft moeite met het begrijpen van vakjargon.
 Biedt ouders hulp bij het oplossen van problemen. Doe dit door jouw professionele visie met
hen te delen. Vraag de ouder naar zijn of haar ervaringen.
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Ouders met psychiatrische problemen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen. Zoek in
conflicten naar een middenweg of een win-win situatie. Wanneer je merkt dat irritatie de
overhand gaat nemen, bespreek dit dan met collega’s.
De ouder met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen kan de ouderrol
niet adequaat vervullen. Leg ouders uit wat de dagelijkse taken van het ouderschap zijn.

Ouderdag of ouderavond
• Een ouderdag of ouderavond organiseer je minstens één keer per jaar.
• Maak een bewuste keuze voor de aanwezigheid of juist afwezigheid van de jongeren.
• Neem vooral het belang van gezelligheid en een informele sfeer in acht, zodat je elkaar ook
eens van een andere kant leert kennen.
• Vraag ouders waar zij behoefte aan hebben: informatieverstrekking of juist een gezellige
samenkomst?
• Het (informele) contact tussen ouders en groepsleiders kan als basis dienen voor een
vertrouwensband met ouders en een positief verloop van de afstemming met ouders.
• Geef ouders voldoende gelegenheid ervaringen met elkaar uit te wisselen. Hier hebben
ouders behoefte aan; vaak kennen zij weinig ouders die ook een kind met een beperking
hebben. Uitwisseling van ervaring geeft (h)erkenning.
• Vergeet niet de evaluatie aan het eind van de dag of avond. Laat ouders een kort formulier
invullen die zij anoniem in kunnen leveren.
Evalueren met ouders
 Plan tijd voor een evaluatiegesprek met ouders. Tijdens dit gesprek is het mogelijk de manier
van afstemmen te bespreken.
 Maak een agenda voor het evaluatiegesprek met ouders. Vraag ouders wat zij willen
evalueren.
 Begin het gesprek met een verduidelijking van het doel van het gesprek.
 Het is belangrijk ouders te vragen naar hun mening over de huidige manier van afstemmen.
Hoe kijken ouders terug op de afgelopen periode?
 Twijfel niet om ook je eigen professionele visie omtrent de afstemming te laten horen.
 Praat met ouders over de frequentie van het contact. Wat is hun mening over hoe het
contact wordt vormgegeven? Willen zij op vaste tijdstippen gebeld worden of alleen bij
bijzonderheden? Zijn de afspraken in het IOP wat ouders betreft naar wens?
 Het kan helpend zijn wanneer de groepsleider ouders toestemming geeft om zelf naar de
groep te bellen. Zij kunnen de telefoon pakken als zij willen weten hoe het gaat. Zo ligt het
initiatief bij ouders. Stel hierin wel grenzen.
 Bekijk in het gesprek of alle gemaakte afspraken nagekomen zijn.
 Sommige ouders vinden het lastig in te schatten wat hun rol precies is en wat de rol van
groepsleiders is. Wanneer de rollen voor de ouder onduidelijk zijn; creëer duidelijkheid.
 Bespreek de verwachtingen voor de komende periode. Bij irreële verwachtingen van ouders
is het belangrijk om hier op in te gaan en uitleg te geven.
Andere disciplines inschakelen
 Schakel binnen Siza de gedragsdeskundige of de maatschappelijk werker in wanneer de
contacten en de samenwerking met ouders of de opvoeding van de jongere niet optimaal
verlopen.
 Stel jezelf op de hoogte van alle disciplines die betrokken zijn rondom een cliënt of de
disciplines die je nog zou kunnen inzetten. Denk hierbij aan de regiebehandelaar, de arts
verstandelijk gehandicapten, Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker Groep, MEE, de
ambulant ondersteuner, de diëtist, school of dagbesteding, de speltherapeut, ergotherapeut
of fysiotherapeut.
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Alleen bij een hoge ZZP (hoger of gelijk aan ZZP LG 3, VG 3 of ZZP GGZ) kan binnen Siza
gebruik worden gemaakt van de diensten van de maatschappelijk werker of de
gedragsdeskundige.
Stel jezelf op de hoogte van de verschillende taken van de maatschappelijk werker en
gedragsdeskundige en weet wanneer zij in te zetten zijn.
Wanneer de ZZP van de jongere niet toereikend is om andere disciplines in te schakelen,
vraag dan om hulp bij de teamleider of sectormanager Jeugd en Gezin. Ook binnen het team
kan worden besproken hoe er in een bepaalde situatie gehandeld kan worden.

De participatiegedachte
 Een voorwaarde om participatief te werken, is dat de deelnemers willen participeren; dat ze
aanwezig en actief betrokken zijn. In de hulpverlening is ouderparticipatie van belang. Ook
binnen Siza wordt gewerkt met de participatiegedachte; we doen het samen met ouders.
 Uitgangspunt bij het leveren van zorg bij Siza is dat zij zorg leveren op vraag van de cliënt.
Binnen Jeugd en Gezin hebben groepsleiders veelal te maken met zowel de cliënt (het kind of
de jongere), als diens ouders/vertegenwoordigers. Siza beschouwt hen als
ervaringsdeskundigen. Zij weten wat wel en niet werkt bij hun kind; daarom is het van belang
met hen in gesprek te gaan.
 Ouders komen bij Siza terecht, zodat zij een deel van de zorg uit handen kunnen geven. Voor
tijd voor henzelf, de andere kinderen binnen het gezin, maar ook om de ontwikkeling van de
jongere te bevorderen.
 De participatiegedachte houdt in dat groepsleiders in gezamenlijkheid met ouders vorm
kunnen geven aan de hulpverlening van de cliënt, ook wanneer de afstemming moeizaam
verloopt.
 Ouderparticipatie is de betrokkenheid van de ouders bij de uitvoering van de hulpverlening,
zodanig dat er sprake is van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie met de groepsleiders.
Competentiegericht werken







Competentievergrotende hulpverlening is gericht op het verminderen van probleemgedrag
en het vergroten van vaardigheden van de jongere. De nadruk ligt op het aanleren van nieuw
en gewenst gedrag.
Jongeren leren vaardigheden die ze nu (in de groep) en straks in de samenleving nodig
hebben om adequaat te functioneren.
De jongere werkt zelf actief aan ontwikkelingstaken in de vorm van concrete doelen en
actiepunten.
Competent zijn kan worden gezien als een balans.
Verschillende factoren zijn van invloed op de competentie of balans: stressoren,
psychopathologie en protectieve factoren.

Systeemgericht werken
 De systeemtheorie is een belangrijk uitgangspunt in het werken met gezinnen.
 Een systeem is een ander woord voor een groep mensen, die in interactie met elkaar staan.
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Er is sprake van een gemeenschappelijk doel. Elk systeem heeft een bepaald communicatieen rolpatroon. Een systeem probeert een intern evenwicht te bewaren om te kunnen
functioneren.
Feedback is belangrijk binnen de systeemtheorie. Het is een middel om verandering te
brengen in het systeem. Naast feedback is elk systeem beïnvloedbaar door andere interne en
externe processen.
Door interne en externe processen staat een systeem continu in verandering. Wanneer één
onderdeel van het systeem verandert, beïnvloed dit het gehele systeem. Wanneer een
proces gaande is, kan het moeilijk zijn om deze te stoppen.
Er is een verband tussen de problemen van de jongere en het functioneren van het gezin.
Het is belangrijk om deze processen in kaart te brengen. Dit kun je doen door een
improvisatie te maken van de problemen van de jongere. Probeer verbanden te leggen
tussen het functioneren van het gezin en de genoteerde problemen van de jongere.
Elk systeem staat in interactie met een aantal andere systemen. Zo staat het systeem van het
gezin in interactie met het systeem van de instelling waar de jongere verblijft.
De systeemtheorie is van belang omdat je jongeren het beste kan helpen door het gezin in
zijn geheel te versterken. Zo bereik je het gezamenlijke doel dat de jongere zich zo optimaal
mogelijk kan ontwikkelen.

Oplossingsgericht werken
 Bij oplossingsgericht werken wordt er gekeken naar een gewenste toekomst en het bieden
van mogelijkheden, in plaats van te kijken naar oorzaken van problemen. Je gaat bezig met
het uitwerken van oplossingen, in plaats van het oplossen van problemen.
 Belangrijk is te kijken naar wat er op dit moment is.
 Er is altijd sprake van samenwerking met de cliënt: hij of zij kent zijn eigen situatie het beste.
 Er is altijd verandering: verandering is onvermijdelijk.
 De belangrijkste instrumenten zijn: herkennen, aanmoedigen, uitnodigen, kijken naar de
gewenste situatie, de oplossing is niet altijd recht evenredig met het probleem,
oplossingsgericht taalgebruik, complimenten, uitnodigen om meer te doen van wat al werkt,
onderhandeling en consensus, eenvoud (in taal en actie).
 Oplossingsgericht taalgebruik is positief, hoopvol, gericht op de toekomst en suggereert een
situatie die meer voorbijgaand is. Taal wordt met grote zorgvuldigheid gebruikt.
 Alle handelingen binnen het oplossingsgericht werken zijn doelgericht.
 Binnen het oplossingsgericht werken worden vragen gesteld in plaats van cliënten te
vertellen wat zij moeten doen. Belangrijke soorten vragen zijn: schaalvragen, wondervragen
en vragen naar uitzonderingen.
Deze handvatten komen, zoals eerder aangegeven, op elk van de gekleurde vakken op de poster.
Hiermee geven wij groepsleiders een overzichtelijke poster waar zij de handvatten in korte tijd
kunnen lezen. Deze poster is een muzische aanvulling op de handleiding. Hiermee leveren wij een
complete methodische interventie die groepsleiders kunnen inzetten ter optimalisering van de
afstemming met ouders.

8.5

Het gebruik van ’de Siza-Square’

‘De Siza-Square’ bestaat uit twee delen. De poster komt op een zichtbare plek op het kantoor te
hangen; bijvoorbeeld de deur van het kantoor. Groepsleiders kunnen hierop simpel en snel de
handvatten ter optimalisering van de afstemming met ouders lezen. Zij kunnen deze handvatten
tevens inzetten tijdens een gesprek. Wanneer groepsleiders behoefte hebben aan meer informatie,
kunnen zij de handleiding er bij pakken. Hier staat een uitgebreidere omschrijving van de richtlijnen
van ‘de Siza-Square’.
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Conclusies

Met het creëren van ‘de Siza-Square’ hebben wij een antwoord op deze deelvraag. De nieuwe
methodische interventie die ontwikkeld is en door groepsleiders kan worden ingezet binnen de
kaders van Siza, om de afstemming tussen ouders en groepsleiders te optimaliseren, is ‘de SizaSquare’! Dit product kan gebruikt worden voor het verkrijgen van informatie en handvatten betreft
de volgende thema’s:















Rol als professional
Collegiaal overleg
Ouders bereiken
Een ingang vinden bij ouders
Lastige gesprekken voeren
Omgaan met verschillende opvoedingsstijlen en visies
Ouders met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek
Ouderdag of ouderavond
Evalueren met ouders
Andere disciplines inschakelen
De participatiegedachte
Competentiegericht werken
Systeemgericht werken
Oplossingsgericht werken
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Eindconclusie

In deze eindconclusie willen we een antwoord geven op onze hoofdvraag. Onderstaande hoofdvraag
kunnen we na ons onderzoek middels interviews en literatuur beantwoorden. Gedurende ons
onderzoek hebben we geprobeerd de literatuur aan de interviewresultaten te koppelen. We
probeerden telkens de situatie binnen Siza naast de vele literatuur te leggen. Ondertussen hebben
we getracht de rode draad van ons onderzoek, binnen elk hoofdstuk terug te laten komen: de
jongere en diens ontwikkeling.
Onze hoofdvraag luidde:
Wat hebben groepsleiders binnen Siza nodig om de afstemming met ouders te optimaliseren, zodat
jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die deels thuis en deels op de groep wonen zich volledig
kunnen ontwikkelen en er door middel van een methodische interventie rekening wordt gehouden
met de verschillende opvoedingsstijlen en een eventuele verstandelijke beperking of psychiatrische
problematiek van één of beide ouders?
De probleemstelling
De afstemming tussen ouders en groepsleiders, wanneer jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
deels thuis en deels op de groep wonen, verloopt niet altijd optimaal. Het gevolg van een niet
optimale afstemming tussen ouders en groepsleiders is dat de ontwikkeling van de jongere
belemmerd kan worden. In het belang van de jongeren is het de taak van de groepsleiders om de
afstemming met ouders te optimaliseren. Het ontbreekt groepsleiders echter aan voldoende kennis
en handvatten om de afstemming met ouders adequaat te optimaliseren.
Oorzaken
Naast de gebruikelijke rol van een begeleider werkzaam in de gehandicaptenzorg, is er sprake van
een veranderende rol van de begeleider werkzaam binnen Siza. Deze rol verandert als gevolg van het
anders invullen van functies, zoals die van de maatschappelijk werker. Alleen bij de hogere
zorgzwaartepakketten kan het maatschappelijk werk of de gedragsdeskundige ingeschakeld worden.
Wanneer een jongere over een lage ZZP beschikt kunnen juist genoemde disciplines niet worden
ingeschakeld. Taken die voorheen werden uitbesteed aan deze disciplines, zijn nu de taken van de
groepsleider.
Tevens is er een veranderende rol van begeleiders, gezien het traject waarin Siza verkeert als
transformerende organisatie. Er komt hierdoor meer verantwoordelijkheid voor het organiseren van
de zorg bij de groepsleiders te liggen, in plaats van bij de leidinggevende. Groepsleiders hebben meer
en directer contact met ouders. De teamleider krijgt een meer coachende en sturende rol. Daarmee
komt de verantwoordelijkheid voor een goede communicatie met de betrokken partijen, waaronder
de communicatie met ouders, bij de groepsleiders te liggen.
Waarom een goede afstemming noodzakelijk is voor de (ontwikkeling van de) jongere
De jongeren binnen Siza maken dezelfde ontwikkelingen door gedurende de puberteit als andere
jongeren. Echter de beperkingen van de jongeren binnen Siza beïnvloeden hun ontwikkeling naar
volwassenheid. Psychische problemen kunnen meer en intenser voorkomen bij bijvoorbeeld pubers
met een verstandelijke beperking.
Afstemming binnen Siza vindt plaats naar de wens van ouders. De cliënt en diens ouder(s) staan
centraal. Ouders worden gezien als ervaringsdeskundigen en zijn eindverantwoordelijk voor de zorg
aan de jongere. De participatiegedachte speelt een grote rol in de hulpverlening aan jongeren. Er is
binnen Siza vooral mailcontact met ouders. Groepsleiders zijn van mening dat er moet worden
geïnvesteerd in ouders. Zowel ouders, als groepsleiders binnen Siza zijn positief over de afstemming
met elkaar. In de praktijk verloopt de samenwerking tussen ouders en professionals echter niet altijd
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even soepel. Bijvoorbeeld door het verschil in visie op de opvoeding tussen groepsleiders en ouders
of doordat ouders worden gezien als lastposten.
Een goede en overeenkomstige opvoeding van alle opvoeders is noodzakelijk voor de ontwikkeling
van de jongere. Onvoldoende afstemming leidt tot verwarring, onduidelijkheid en onrust bij de
jongere met een handicap. Tevens worden kennis en ervaringen van groepsleiders en ouders niet
met elkaar gedeeld, waardoor de beide partijen elkaar niet kunnen aanvullen en ondersteunen in het
belang van de ontwikkeling van de jongere. Juist in de leeftijdsfase twaalf tot achttien jaar is
afstemming belangrijk. De onzekerheden die bij de puberteit horen kunnen heftiger zijn bij een
jongere met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Samenwerking en afstemming van
begeleiding op alle woonplekken van de jongere is van groot belang.
Jongeren en ouders hebben een gehechtheidsband waardoor er loyaliteit tegenover ouders ontstaat
bij de jongere. Ook om deze loyaliteitsredenen is het van belang ouders te betrekken bij de
hulpverlening. Een positieve afstemming leidt uiteindelijk tot rust, duidelijkheid, zekerheid en ruimte
voor ontwikkeling bij de jongere.
Groepsleiders dienen respect te hebben voor de band die er bestaat tussen ouders en de jongere. Zij
hebben hier een verantwoordelijkheid in. De groepsleider dient het belang van de jongere te
vertegenwoordigen.
Beïnvloeding afstemming door een verschil in opvoedingsstijlen of een beperking/problematiek bij
ouders
Er zijn verschillende benamingen voor opvoedingsstijlen, maar de meest voorkomende benamingen
zijn: de autoritatieve opvoedingsstijl, de autoritaire opvoedingsstijl, de permissieve (toegeeflijke)
opvoedingsstijl en de onverschillige of verwaarlozende opvoedingsstijl. Hoewel de opvoeding op een
leefgroep anders is dan de opvoeding in een gezinssituatie hanteren groepsleiders, net als ouders,
over het algemeen een autoritatieve opvoedingsstijl. Groepsleiders binnen Siza voeden op aan de
hand van het competentiemodel.
De vier verschillende opvoedingsstijlen zijn verschillend van invloed op de ontwikkeling van jongere.
De autoritatieve opvoedingsstijl heeft de beste invloed op de ontwikkeling van de jongere. Een
overeenkomst in opvoedingsstijlen tussen de verschillende opvoeders van een jongere, heeft een
positief effect op de jongere.
Uit de interviews komt onder andere naar voren dat een verschil in opvoedingsstijlen tussen ouders
en groepsleiders terugval of stagnatie van ontwikkeling, gebrek aan duidelijkheid en structuur,
overvraging en onvoldoende kans tot het ontwikkelen van eigenheid tot gevolg heeft. De jongere
voelt, door het verschil in stijl of visie, ruimte en pakt deze. De jongere kan de twee verschillende
situaties gaan uitspelen. Tevens kan er gedragsproblematiek, gebrek aan basisveiligheid en
onzekerheid bij de jongere ontstaan.
Ouders met een verstandelijke beperking lopen sneller tegen moeilijkheden en problemen aan in de
opvoeding aan hun kind. Zij hebben moeite met het probleemoplossend denken en hebben hulp
nodig in de opvoeding van hun kinderen. De beperking van ouders beïnvloedt de ontwikkeling van de
jongere op verschillende gebieden: jongeren krijgen niet genoeg vastigheid en structuur, de ouder is
onvoorspelbaar, kan geen besluiten nemen en stimuleert de ontwikkeling van de jongere
onvoldoende.
Groepsleiders dienen rekening te houden met de ontwikkelingsachterstand in de omgang en
afstemming met ouders met een verstandelijke beperking. Ouders met een verstandelijke beperking
begrijpen situaties minder snel. Het is belangrijk hen een duidelijke uitleg te geven en eenvoudige
woorden te gebruiken. Ouders moet worden gevraagd of zij alles begrepen hebben en of zij
eventueel uitleg behoeven. Het afstemmen met ouders met een verstandelijke beperking kost meer
tijd, inlevingsvermogen en inspanning. Wanneer de ouder met een probleem zit, is doorverwijzing
naar ander disciplines van belang; de groepsleider dient niet de hulpverlener van de ouder te
worden.
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Ook de opvoeding door ouders met psychiatrische problematiek verloopt problematischer dan de
opvoeding door ouders zonder psychische problemen. Ouders met psychiatrische problemen kunnen
de ouderrol niet adequaat vervullen. Zij zijn onvoorspelbaar en hebben niet altijd genoeg
vaardigheden om het kind adequaat op te voeden. Om deze reden hebben ouders met
psychiatrische problemen hulp nodig bij de opvoeding van hun kind.
Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek ervaren problemen op het gebied van:
angsten, zelfvertrouwen, schaamte, schuldgevoelens, insufficiëntiegevoelens, onduidelijkheid,
verwarring en parentificatie.
Het is van belang dat groepsleiders ouders, ondanks een beperking, niet als last zien. Zij moeten de
omgang met ouders met psychiatrische problemen zien als uitdaging.
Wat groepsleiders binnen Siza kunnen inzetten ter optimalisering van de afstemming met ouders
Ten behoeve van de afstemming met ouders, is het taak van de groepsleiders om te komen tot
samenwerking door middel van het creëren van contactmomenten, door de ouders te betrekken bij
de hulpverlening en door te werken aan vertrouwen. Ten tweede is de groepsleider in staat om te
gaan met verschillen. Dit doet hij of zij door begrip van en rekening houden met het niveau en de
problematiek van ouders, door op een goede manier om te gaan met cultuurverschillen en door
steeds te proberen op één lijn te komen met ouders. Om de samenwerking met ouders in stand te
houden of te verbeteren kan de groepsleider ten slotte letten op zijn of haar houding ten opzichte
van ouders. De positie van ouders erkennen en bevestigen is hierin belangrijk.
Daarnaast kan de groepsleider anderen betrekken bij de afstemming met ouders. Conflict of
discussie tussen ouders en groepsleiders, moet buiten beschouwing van het kind worden gelaten. De
groepsleider kan de ouder ervan bewust maken dat het werken aan vertrouwen noodzakelijk is voor
een goede afstemming. De ouder kan ook werken aan verbetering van de afstemming door
bijvoorbeeld hulp leren te aanvaarden. De ouder mag feedback geven en de groepsleider bevestigen
in zijn of haar positie ten opzichte van de jongere.
Groepsleiders van jongeren binnen Siza kunnen op dit moment het volgende inzetten als het gaat om
de afstemming met ouders:
 De IOP-bespreking.
 Teamvergaderingen en overig overleg binnen het team.
 Hulp van de teamleider.
 Ontwikkelingen op het gebied van CIZ en Wmo zorgen voor goed ingelichte ouders.
 Inschakelen andere disciplines bij hoge ZZP’s, zoals de orthopedagoog en maatschappelijk
werker.
 Ouderdagen of -avonden.
 Het opbouwen van en werken aan een band met ouders.
 Het creëren van routine bij de wisselingen van deeltijdjongeren.
 Niet de strijd aangaan met ouders, maar juist toegeven en begrip tonen.
De behoeften van groepsleiders aangaande een nieuw te ontwikkelen interventie
Er komen op de verschillende groepen binnen Siza situaties voor waarin de afstemming tussen
ouders en groepsleiders niet optimaal verloopt:
 Ouders bellen te vaak.
 Ouders hebben een andere stijl van of visie op opvoeden dan de groepsleiders hebben (zij
bieden bijvoorbeeld te weinig structuur of overschatten jongeren).
 De ouder is moeilijk te bereiken, omdat hij of zij niet lekker in zijn of haar vel zit.
 Het contact tussen groepsleiders en ouders draait vooral om een probleem van de ouder(s).
 Aan de wensen van ouders voldoen is soms onmogelijk.
 Ouders zijn wispelturig.

129

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

Als groepsleiders wordt gevraagd waar zij behoefte aan hebben omtrent de optimalisering van de
afstemming met ouders, dan geven zij de volgende antwoorden:
 Richtlijnen of tips ter optimalisering van het contact met ouders.
 Een stappenplan, map of cursus waarmee wordt geleerd om te gaan met verschillende
situaties.
 Meer verdieping in wat nu eigenlijk het beleid is van Siza.
 Meer (tijd voor) goed collegiaal overleg, zodat alle neuzen binnen het team één kant uit
staan.
 Tips over wat er in het heen- en weer schriftje moet worden geschreven.
 Hoe voer je gesprekken met ouders met een (verstandelijke of psychiatrische) beperking?
 Handvatten om een gesprek met ouders goed voorbereid in te gaan.
 Wanneer er ‘iets’ bestaat ter optimalisering van de afstemming, weten groepsleiders dat het
vaker gebeurt dat het contact met ouders niet optimaal verloopt. Dit zorgt voor
(h)erkenning.
 Er moet een vaste dag komen waarop ouders op de groep mogen komen en zo ook
ervaringen kunnen delen met andere ouders.
 (Meer) mogelijkheden om collega’s, de teamleider of andere disciplines in te zetten.
 Verwachtingen en behoeften naar elkaar uitspreken.
De Siza-Square
Als we de behoeften van groepsleiders bij elkaar optellen, komen we uit op een verzameling van
handvatten en tips die groepsleiders wensen te krijgen ter optimalisering van de afstemming met
ouders.
‘De Siza-Square’ is ontwikkelt naar de wensen en behoeften van de ondervraagde groepsleiders.
Alles waar behoefte aan was is bij elkaar opgeteld en afgewogen. We vroegen groepsleiders waar zij
iets aan zouden kunnen hebben. De behoeften die werden benoemd, hebben wij verzameld in een
eindproduct. ‘De Siza-Square’ bestaat uit een handleiding en bijbehorende poster. De poster omvat
handvatten met verschillende thema’s. De geordende tips op de poster zijn gemakkelijk te lezen,
waardoor groepsleiders tussen de bedrijven door een antwoord kunnen vinden op vragen rondom
de afstemming met ouders. Voor meer verdieping van de tips en handvatten op de poster, kan ‘de
Siza-Square’ Handleiding worden geraadpleegd. Hierin staan de richtlijnen zoals beschreven op de
poster, verder uitgediept.
Het doel van dit onderzoek, het bieden van handvatten aan groepsleiders ter optimalisering van de
afstemming met ouders zodat jongeren zich maximaal kunnen ontwikkelen, is hiermee behaald.
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Aanbevelingen

Naar aanleiding van ons onderzoek kunnen en willen we verscheidene aanbevelingen doen aan de
verschillende betrokkenen ter optimalisering van het contact en de afstemming tussen ouders en
groepsleiders van jongeren. We zullen deze aanbevelingen met een korte toelichting hieronder
benoemen.
We hebben een onderverdeling gemaakt van de aanbevelingen op micro-, meso- en macro-niveau.
Eerst een korte toelichting op deze begrippen:
- Microniveau: ‘omvat de arbeidsprocessen en de arbeidsverhoudingen binnen de organisatie- en de
communicatieprocessen’ (Schermer e.a., 2008). ‘Dit niveau betreft het contactvlak van individuele
cliënten en de professionals die bij de ondersteuning zijn betrokken: de zorginterface’ (VGN, 2005).
- Mesoniveau: ‘de theorieën die gaan over de organisatie als geheel, haar structuur en
ontwikkelingen’ (Schermer e.a., 2008). ‘Dit niveau betreft de zorgvoorziening als zodanig. Dit is het
organisatorische verband waarin professionals werkzaam zijn. Hier worden de condities bepaald
waaronder de individuele dienstverlening aan de diversiteit van cliënten (doelgroepen) tot stand kan
komen. Het gaat om organisatie en management van kennis, personele, financiële en facilitaire
middelen binnen de zorgorganisatie’ (VGN, 2005).
- Macroniveau: ‘de plaats van organisaties in hun maatschappelijke omgeving’ (Schermer e.a., 2008).
‘Dit niveau betreft beleid, wet- en regelgeving, en financiering van zorg- en ondersteuning. Hier
worden de voorwaarden bepaald waaronder zorgorganisaties professionele zorg aan hun cliënten
kunnen leveren. Zorgorganisaties zijn afhankelijk van deze voorwaarden. Op elk doelgebied kunnen
deze voorwaarden nader worden geformuleerd’ (VGN, 2005).

Microniveau
Aanbevelingen voor de groepsleiders
 Een verzameling van belangrijke informatie rondom de afstemming met ouders, staat
vermeld in ons gehele onderzoek. Wij bevelen groepsleiders binnen Siza dan ook aan om ons
onderzoeksverslag door te nemen en hetgeen waarover zij meer willen weten gericht te
lezen. Belangrijk is:
o Kennis vergaren rondom de ontwikkelingsfase waarin de jongere van twaalf
tot achttien jaar zich bevindt. Deze ontwikkelingsfase is van belang in de
afstemming, omdat er rondom afstemming met ouders veranderingen
optreden naarmate de jongere ouder wordt. Maar ook is het gedurende deze
ontwikkelingsfase van de jongere van belang een optimale afstemming met
ouders te hebben, zodat de jongere zich kan ontwikkelen naar een zo
volwaardig mogelijke volwassene in de maatschappij.
o Kennis vergaren rondom de onderwerpen ‘verstandelijke beperking bij
ouders’ en ‘psychiatrische problematiek bij ouders’ en wat daarvan de
gevolgen zijn omtrent de afstemming tussen groepsleiders en ouders. Met
andere woorden: stel jezelf op de hoogte van de aspecten waar rekening
mee moet worden gehouden in de afstemming met ouders met een
verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek.
o Kennis vergaren rondom de verschillende opvoedingsstijlen en wat de
verschillen in stijlen en visies tot gevolg kunnen hebben voor de jongere,
wanneer er geen overeenstemming wordt gevonden.
 Naar aanleiding van ons literatuuronderzoek, maar zeker ook de interviews met
groepsleiders, kwamen de verschillende behoeften onder groepsleiders naar voren die
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betrekking hebben op het optimaliseren van de afstemming met ouders. Van belang is dat de
Siza-Square gebruikt wordt door middel van het doornemen van de richtlijnen en handvatten
op zowel de poster, als de handleiding.
Het beleid van Siza is gedurende het werken op de groep bij veel groepsleiders ‘grijs gebied’¸
zoals gebleken uit de afgenomen interviews. Wat vindt Siza belangrijk en wat is het officiële
proces van werken, zoals in beleidstukken van Siza opgenomen? Aangaande ons
afstudeeronderwerp, is het van belang jezelf als groepsleider op de hoogte te stellen van de
visie, het beleid en de kernwaarden van Siza. In contact met ouders, handelt men wellicht
vooral onbewust. Het bewuster inzetten van kennis omtrent het beleid van Siza, helpt
groepsleiders in het verantwoordelijk handelen als werknemer van de organisatie Siza.
Het gebruik van ‘de Siza-Square’ is evenzeer van belang ter optimalisering van de afstemming
met ouders. De handleiding biedt uiteenlopende handvatten rondom het contact en de
samenwerking met ouders.
De poster van ‘de Siza-Square’ dient op een in het oog springende plek, liefst op kantoor, te
hangen, zodat deze voor een ieder te raadplegen is. De poster is niet bedoeld voor de
jongere. Echter, de jongere zal positieve gevolgen ondervinden wanneer ‘de Siza-Square’ op
de juiste manier gebruikt wordt gedurende de afstemming met de ouders van de jongere.
Spreek meer en duidelijker je verwachtingen uit naar ouders en laat ouders hun
verwachtingen uitspreken naar jou als groepsleider. Openheid over verwachtingen is stap
één in een optimale afstemming. Het legt een basis die mogelijk (en hopelijk) uitgroeit tot
een onderlinge vertrouwensband.

Aanbevelingen voor de groepsleiders (waar zij ouders bewust van kunnen maken)
 Een voorwaarde voor het komen tot samenwerking is dat de ouder open staat voor de
samenwerking met de groepsleider. Werken aan vertrouwen doe je samen. Door afspraken
na te komen laat de ouder aan de groepsleider (en aan de jongere) zien dat hij of zij
betrouwbaar is. De groepsleider kan de hierop wijzen.
 Openheid over verwachtingen is stap één in een goede afstemming. Het legt een basis die
mogelijk (en hopelijk) uitgroeit tot vertrouwen van beide kanten. Maak de ouder er van
bewust meer en duidelijker zijn of haar verwachtingen uit te spreken naar groepsleiders. Ook
kunnen ouders groepsleiders vragen naar hun verwachtingen aangaande bijvoorbeeld het
contactverloop.
 Maak de ouder ervan bewust dat hij of zij hulp kan leren aanvaarden, door eigen problemen
en tekortkomingen te erkennen en bespreekbaar te maken.
 Ouders mogen groepsleiders feedback geven omtrent hun houding, contactlegging, omgang
en dergelijke. Groepsleiders kunnen ouders ervan bewust maken hun feedback te uiten.
Tevens kan het belang van feedback worden toegelicht: groepsleiders zijn lerende
professionals en blijven altijd in ontwikkeling.

Mesoniveau
Aanbevelingen voor de teamleiders en de sectormanager Jeugd & Gezin
 Teamleiders werkzaam op groepen met jongeren dienen de groepsleiders op de hoogte te
brengen van het door ons uitgevoerde onderzoek. Hoewel hiervoor al publiciteit is geweest
binnen Siza en veel groepsleiders ook al op de hoogte zijn van ons onderzoek door de
afgenomen interviews, is het van belang dat nu het onderzoek is afgerond, het verslag ook
wordt doorgenomen. Wij verwachten niet dat het gehele verslag gelezen zal worden. Het
lezen van verschillende paragrafen en hoofdstukken kan bijdragen aan de mate van kennis
op de werkvloer. Dit kan de begeleiding van de jongere en de afstemming met ouders ten
goede komen.
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Het is van belang dat teamleiders ‘de Siza-Square’ verduidelijken, wanneer hierover
onduidelijkheid bestaat. Daarnaast is het van belang dat de teamleider ‘de Siza-Square’
toelicht, aanbeveelt en werkbaar maakt op de groep. Het is belangrijk dat er ruimte komt in
één of meerdere teamvergadering(en) zodat ‘de Siza-Square’ kan worden bekeken en er
vragen over kunnen worden gesteld. Wanneer de teamleider enthousiast is, zullen velen dit
voorbeeld volgen. Voorwaarde is wel dat de teamleider zich vooraf op de hoogte stelt van de
werking van ‘de Siza-Square’ en diens inhoud.
De Sectormanager Jeugd & Gezin heeft wat betreft ‘de Siza-Square’ de informerende en
consulterende taak. Wanneer er onduidelijkheid bestaat rondom ‘de Siza-Square’, kunnen
vragen bij de sectormanager worden neergelegd. Het nut van ‘de Siza-Square’ zal duidelijker
omschreven kunnen worden door deze sectormanager, aangezien het de opdrachtgever van
dit afstudeerproduct was.

Macroniveau
Aanbevelingen wat betreft het beleid van Siza en de Nederlands samenleving (macro-niveau)
 Siza is een transformerende organisatie. Als gevolg hiervan verandert de rol van
leidinggevenden in een meer coachende rol en zijn groepsleiders de aangewezenen wat
betreft het onderhouden van het contact met ouders. Binnen Siza zou meer tijd en ruimte
kunnen worden ingericht om de werknemers in het primaire proces hulp te bieden in het
contact met ouders. Ook in het beleid van Siza zou men rekening kunnen houden met de
veranderende rol van begeleiders op groepen.
 De overheid heeft in 2009 de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) ingevoerd binnen onder andere
de gehandicaptenzorg. Er mag binnen de Nederlandse samenleving meer aandacht komen
voor het feit dat de rol van de groepsleider door de invoering hiervan is veranderd. De zorg is
immers anders ingedeeld. Er zou meer tijd en ruimte moeten komen voor groepsleiders om
cursussen te volgen en kennis te verbreden op het gebied van bijvoorbeeld het contact en de
afstemming met ouders. Dit zou bijvoorbeeld op de jaarlijkse sectordagen naar voren kunnen
komen.

Verder onderzoek
Aanbevelingen omtrent verder onderzoek
 Het gebruik van ‘de Siza-Square’ zou na een periode van een jaar geëvalueerd kunnen
worden, zodat er op het gebied van de gebruiksmogelijkheden, vragen en antwoorden meer
duidelijkheid komt. Is ‘de Siza-Square’ een hulp voor groepsleiders op de werkvloer? Wat
gaat er goed en wat minder goed? Wat kan er worden verbeterd?
 Belangrijke onderwerpen die wij niet binnen ons onderzoek hebben kunnen opnemen,
vanwege tijdsafbakening en de afbakening van ons onderzoeksonderwerp, zijn
‘echtscheiding’ en ‘seksualiteit’. Er is in veel van de gezinnen, waaruit de jongeren binnen
Siza komen, sprake van echtscheiding. De afstemming met gescheiden ouders brengt naast
de beschreven invloeden, een extra moeilijkheid met zich mee. Tevens is het onderwerp
seksualiteit een onderwerp van deze tijd. Het onderwerp seksualiteit bij mensen met een
beperking verschijnt veelvuldig in nieuwsitems. Maar hoe beïnvloedt de afstemming rondom
seksualiteit het contact met ouders? Hoe kan er beter met het onderwerp omgegaan
worden? Hoe kunnen ouders worden geïnformeerd over de seksuele ontwikkelingen van hun
opgroeiende kind?
 Wat is het standpunt van de jongeren binnen Siza? Dat is in dit onderzoek vanwege
tijdsgebrek niet naar voren gekomen. Toch is het interessant om ook de mening van
jongeren te onderzoeken. Wat vinden zij van de afstemming tussen hun ouders en hun
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groepsleiders? Ervaren zij lasten? Wij raden Siza een vervolgonderzoek naar de mening van
jongeren aan.
Naast deze aanbevelingen zullen wij de posters en handleidingen van ‘de Siza-Square’ persoonlijk
naar de zes onderzochte groepen brengen. Vooraf zullen we een begeleidende brief schrijven ter
introductie van ons product.
We vinden het van belang ons eindproduct persoonlijk toe te lichten, zodat wij als onderzoekers een
klein aandeel hebben in het uiteindelijke gebruik ervan. Een goede introductie is wellicht het halve
werk wat betreft deze nieuwe interventie. We vinden het van belang ons afstudeeronderzoek vanuit
een stuk persoonlijkheid en betrokkenheid zelf te introduceren. Daarmee hopen we ons onderzoek
zinvol af te sluiten en een bijdrage te leveren aan de zorg en begeleiding van de jongeren binnen
Siza.
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Discussie

In deze discussie komen verschillende aspecten aan bod die wij tegenkwamen tijdens de uitvoer van
ons onderzoek. We gaan in op de handelingen die wij verricht hebben en de redenen hierachter.
Hiermee willen wij de keuzes binnen dit onderzoek verantwoorden.

11.1

Waarom dit onderzoek?

Naar aanleiding van de interviews en enquêtes kunnen wij concluderen dat zowel ouders, als
groepsleiders positief zijn over de afstemming binnen Siza. Zij geven beiden hoge cijfers voor deze
afstemming. Het gemiddelde cijfer van de ouders komt uit op een: 7,75. Het gemiddelde cijfer van de
groepsleiders en teamleiders is een: 7,13. Ondanks deze hoge cijfers hebben wij van Ellen Smulders,
sectormanager binnen Siza, de opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren. De vraag naar het
waarom willen wij in deze discussie bespreken. Ellen Smulders licht dit in een interview met haar als
volgt toe:
“Dan heb je gewoon je evaluatiemomenten; je hebt een IOP, een individueel ondersteuningsplan, wat
je samen met ouders opstelt. Als kinderen wat ouder zijn, tussen 12 en 16, dan doe je dat ook met de
jongere zelf. En dan worden ouders daar ook bij betrokken, maar dan komt dus ook het belang van de
jongere er op te staan. Dan gaat er soms spanning ontstaan, want de jongere wil zich ontwikkelen en
in die fase is het ook heel vanzelfsprekend dat je je wat losmaakt van thuis. Hoe krijg je dat inzicht bij
ouders? Want zij vinden dat vaak heel spannend. Dan probeer je dat, dit vind ik ook echt de rol van de
teamleider die dan bij zo’n IOP-bespreking zit, om dat ook aan te geven. Wordt dat moeizaam, dan
kun je altijd ook nog het maatschappelijk werk inschakelen. Dit kan alleen bij de hogere ZZP’s, dat is
wat lastig. Bij de lagere ZZP’s kun je het maatschappelijk werk niet inschakelen. Die twee
tegengestelde belangen, die je dan hoort, dat is vaak wel het spanningsveld. Daarom heb ik jullie ook
speciaal gevraagd om voor deze doelgroep iets te bedenken. Hoe kun je daar teamleiders en
groepsleiders handvatten geven om dat.. Want het belang van een kind is om zich te ontwikkelen,
maar als ouders dat heel spannend vinden, kom je in een spanningsveld. Hoe kun je dat nou goed met
ouders bespreekbaar maken, waarbij je ze serieus neemt? Want de angst is soms niet voor niks hè,
maar het loslatingsproces: dat hoort bij iedereen. Dit hoort ook bij kinderen die een beperking
hebben. Je moet wel proberen dat los te laten. Die kinderen kunnen niet eindeloos afhankelijk van
jouw beslissingen blijven.” (Interview Sectormanager).
Ondanks de hoge cijfers die groepsleiders en ouders aan de afstemming toekennen, gaat niet altijd
alles goed. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen verschillende belangen. Dit is een moeilijk en
ingewikkeld proces voor ouders, maar tevens voor groepsleiders. Dit onderzoek richt zich op de
optimalisering van de afstemming tussen ouders en groepsleiders. Volgens ons en volgens Ellen
Smulders is dit onderzoek nuttig en daarmee nodig. Daarnaast hebben wij een vooronderzoek
gehouden om de behoeften van groepsleiders te peilen. Groepsleiders gaven aan handvatten te
willen over de afstemming met ouders. Tevens hebben twee teamleiders meegekeken met de
uitvoering van ons onderzoek. Zij gaven aan dat het nuttig en nodig is om groepsleiders deze
handvatten te bieden. Hiermee is de reden van ons onderzoek verantwoord.

11.2

Onderzoeksmethoden

Tijdens dit onderzoek hebben wij verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd. Naast de enquête
die wij binnen het vooronderzoek hebben afgenomen, zijn wij aan de slag gegaan met het
interviewen van de sectormanager Jeugd & Gezin , teamleiders, groepsleiders en ouders. Tevens
hebben wij een literatuuronderzoek uitgevoerd. Wij gaan in op onze keuzes voor deze
onderzoeksmethoden en de gevolgen en beperkingen die hieraan zitten.
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a. De enquête naar aanleiding van het vooronderzoek
Het vooronderzoek had als doel het onderzoeken van de behoeften van groepsleiders met
betrekking tot de afstudeeropdracht. Wij wilden groepsleiders vragen naar de aspecten van de
afstemming met ouders, waarbij zij nieuwe handvatten wilden ontvangen.
Onze opdrachtgever vanuit Siza, Ellen Smulders, gaf aan dat het goed was om groepsleiders zelf naar
hun mening te vragen. Groepsleiders zijn immers degenen die in het werkveld staan en zij weten
daardoor het beste op welk gebied nieuwe handvatten gewenst zijn. Om deze reden hebben wij een
enquête gehouden onder de groepsleiders van zes jongerengroepen binnen Siza.
Wij hebben gekozen voor een enquête. Een enquête is een manier van onderzoek doen, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst die aan meerdere personen wordt voorgelegd. Het is een
onderzoek waarbij je aan veel mensen dezelfde vragen stelt (Website Encyclo, z.d.). Het feit dat wij
een grote groep mensen naar hun behoeften wilden vragen, zorgde er voor dat wij de goede keuze
hebben gemaakt voor het afnemen van enquêtes. Zo konden wij op een eenvoudige manier
meerdere mensen bereiken en hen dezelfde vragen stellen. Wij hebben de enquête digitaal
opgesteld. Dit zorgde er, naar onze mening, voor dat groepsleiders eenvoudig, snel en op hun eigen
gekozen moment de vragenlijst in konden vullen. Wij vinden dat onze keuze voor het afnemen van
de enquête, een goede keuze is geweest.
b. Het interviewen van de sectormanager
Naast onze opdrachtgever is Ellen Smulders ook de sectormanager binnen de sector Jeugd & Gezin
van Siza. Wij hebben er voor gekozen om ook haar te interviewen in verband met dit onderzoek,
ondanks het feit dat wij vooral keken naar de afstemming tussen ouders en groepsleiders. Deze
keuze was eenvoudig. Ook Ellen Smulders werkt mee aan de afstemming met ouders. Zij heeft een
belangrijke taak in het verzorgen van een goed contact. Het is onder meer haar verantwoordelijkheid
dat groepsleiders afstemmen met ouders. Haar mening was, volgens ons, van grote waarde binnen
ons onderzoek. Uit het interview is veel nuttige en bruikbare informatie naar voren gekomen. Deze
informatie hebben wij verwerkt in ons onderzoek. Wij hebben de keuze gemaakt om een diepte
interview te houden, zodat wij Ellen persoonlijk vragen konden stellen en konden doorvragen waar
nodig.
c. Het interviewen van teamleiders en groepsleiders
Naast het interviewen van de sectormanager hebben wij groepsleiders en teamleiders naar hun
mening gevraagd. Beide groepen staan op de werkvloer en hebben (dagelijks) contact met ouders.
Groepsleiders zijn degenen die, met ondersteuning van de teamleiders, de afstemming vorm geven.
Het was van belang dat wij juist deze groepen interviewden door middel van een diepte interview.
Een diepte interview betekent het voeren van ‘diepgaande open gesprekken die soms uren kunnen
duren’ (Baarda, 2005). Onze interviews duurden echter maximaal een uur. Groepsleiders en
teamleiders hebben immers geen uren ter beschikking voor een interview.
d. Het interviewen van ouders
Naast de sectormanager, teamleiders en groepsleiders is er nog een belangrijke groep personen die
wij geïnterviewd hebben. Namelijk de ouders van de jongeren binnen Siza. Zes ouders werden door
sectormanager Ellen Smulders geselecteerd voor dit onderzoek. Deze selectie had als criterium dat
ouders mee wilden werken aan ons onderzoek. Dit beïnvloedt de uitkomsten van de interviews. Wij
hebben ouders gesproken die nog relatief positief zijn over de afstemming met groepsleiders.
Hierdoor hebben wij over het algemeen positieve beelden gekregen. Wij hebben hier in ons
onderzoek rekening mee gehouden. Wij realiseren ons dat niet alle ouders even positief zijn. Het is
wat betreft ons onderzoek jammer dat we met name de positieve ouders gesproken hebben.
Het spreken van ouders die een minder positieve indruk hebben van Siza had ons onderzoek meer
valide gemaakt. Wij konden deze ouders echter niet spreken. Wij hebben hier geen kans toe
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gekregen. Tevens wilden wij deze ouders niet onder druk zetten om hun mening kenbaar te maken.
Ouders die negatief staan tegenover groepsleiders en het contact met hen, zullen ook niet
gemotiveerd zijn om mee te werken aan ons onderzoek.
e. Waarom hebben we ervoor gekozen jongeren niet te betrekken in of bevragen voor ons
onderzoek?
Binnen ons onderzoek hebben wij de keuze gemaakt om de jongeren zelf niet te betrekken. Dit
houdt in dat wij wel kijken naar de gevolgen die de jongeren kunnen ervaren volgens de literatuur,
wanneer de afstemming tussen zijn of haar ouders en groepsleiders positief of negatief is. Wij vragen
echter niet aan de jongeren zelf wat zij vinden van de afstemming tussen deze partijen.
In onze onderzoeksopzet hadden we in eerste instantie beschreven dit wel te doen. We wilden
enquêtes afnemen onder de jongeren van Siza. Om dit doel te behalen wilden wij zelf naar de
groepen van Siza gaan om daar de enquêtes mondeling af te nemen.
Na een gesprek met onze opdrachtgever, Ellen Smulders, hebben wij nieuwe inzichten gekregen.
Was het goed om jongeren te betrekken in dit onderzoek? Welke invloed zou dit op de jongeren
hebben? Welke vragen moesten wij aan de jongeren stellen? Ellen kaartte in het gesprek aan welke
vragen wij wilden gaan stellen aan de jongeren. Hier hadden wij op dat moment nog niet exact over
nagedacht. We beseften ons wel, na de opmerkingen van Ellen, dat een enquête voor jongeren lastig
is. De jongeren worden gevraagd naar hun ervaringen met hun ouders èn hun groepsleiders, maar
ook of ze moeilijkheden ervaren. Dit is voor een kind moeilijk te beantwoorden. Hun loyaliteit
tegenover ouders komt in het geding. ‘Loyaliteit is dan het niet kunnen of willen kiezen tussen
mensen van wie je houdt. Loyaliteit wordt hier verbonden met emoties’ (Van den Bergh e.a. 2011).
De jongeren kunnen niet kiezen tussen hun ouders en groepsleiders. Dat moeten we ook niet van
hen gaan vragen. Met onze vragen suggereren we mogelijk dat jongeren een keuze moeten maken
tussen ouders en groepsleiders. Wij kunnen hen niet betrekken in dit onderzoek zonder hun loyaliteit
naar ouders of groepsleiders aan te tasten. Om deze reden hebben wij de keuze gemaakt om af te
zien van het afnemen van enquêtes met jongeren van Siza.
Naast de vraag of het wel goed is om jongere te enquêteren hebben wij een tweede gegronde reden
om af te zien van de enquêtes met jongeren. Wij moesten zonder de interviews met jongeren al
vijftien interviews afnemen in een korte tijd. Wij hadden simpelweg te weinig tijd om ook jongeren te
enquêteren.
f. Validiteit
Nu stellen wij onszelf de vraag of onze onderzoeksmethoden valide genoeg waren. Wij hebben drie
verschillende onderzoekmethoden gebruikt, namelijk enquêtes, interviews en een
literatuuronderzoek.
 Enquête: In totaal hebben wij 24 reacties gekregen op onze enquête. Deze reacties hebben
wij echter pas gekregen na meerdere herinneringsmailtjes van zowel ons, als onze
opdrachtgever. In totaal waren er zes groepen met ongeveer tien groepsleiders per groep. In
dit geval zouden wij nog niet de helft van de helft van de groepsleiders ondervraagd hebben.
Is dat dan wel valide? Wellicht niet in voldoende mate. Deze enquête was echter ons
vooronderzoek. Wij wilden de behoeften van groepsleiders peilen. We hebben een
gedeeltelijke beeld kunnen schetsen waaruit we twee onderwerpen in ons
afstudeeronderzoek hebben geïntegreerd. Deze twee onderwerpen waren wat betreft
meerderheid van de ondervraagde groepsleiders van belang. We hebben niet ons gehele
onderzoek op de enquête gebaseerd. Vanwege tijdsdruk konden we niet langer wachten op
nieuwe reacties. Wat dat betreft vinden we dat we de juiste keuze hebben gemaakt door
verder te gaan met ons onderzoek.
 Interviews: Aangezien er maar één sectormanager is, hebben wij 100% van de
sectormanagers gesproken. Dat maakt het interview met de sectormanager valide. Binnen
de onderzochte doelgroep zijn er drie teamleiders. Wij hebben twee teamleiders gesproken
en dat is tevens een valide meerderheid omdat we zo meer dan de helft van de teamleiders
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gesproken hebben.
Zes groepen vielen binnen onze doelgroep. Wij hebben zes groepsleiders gesproken; van elke
groep één. Deze groepsleider vertegenwoordigde het gehele team. Wij vinden dat dit valide
is, omdat we bij elke groep een beeld van de huidige situatie verkregen hebben.
Naast zes groepsleiders hebben wij zes ouders gesproken. Eerder heeft u gelezen dat deze
ouders geselecteerd zijn op hun bereidheid tot medewerking: dat maakt de interviews met
ouders minder valide. Het beeld van de mening van ouders is niet compleet en/of realistisch.
Het is vooral een positief beeld. In ons onderzoek hebben wij hier rekening mee gehouden.
 Het literatuuronderzoek: Aan de lengte van onze bronnenlijst kunnen wij opmaken dat ons
literatuuronderzoek valide is. Wij hebben meerdere bronnen geraadpleegd en deze met
elkaar vergeleken. Dat maakt ons literatuuronderzoek betrouwbaar.
Afgezien van het literatuuronderzoek kunnen wij de vraag stellen hoe betrouwbaar de
onderzoeksmethoden zijn. Wij vinden dat we een beeld hebben gekregen van de mening van
medewerkers binnen Siza en de ouders van jongeren. Echter, dit zijn meningen van personen. Dat
maakt een onderzoek minder betrouwbaar. Om het onderzoek valide te maken hebben wij literatuur
in verband gebracht met de antwoorden uit interviews en enquêtes. Dat maakt ons gehele verslag
betrouwbaar.

11.3

Verantwoording werkwijze

Onze werkwijze wordt getypeerd door zorgvuldigheid. Alle documenten zijn zorgvuldig gemaakt en
doorgelezen. Zowel vanuit de instelling Siza, als vanuit school hebben wij meerdere malen om
feedback gevraagd. De documenten zijn tot stand gekomen door ons harde werken.
Gezamenlijk hebben wij de taken verdeeld. Ieder heeft zijn taken afzonderlijk van elkaar gemaakt.
Hierna hebben we deze delen van feedback voorzien en hebben we samen deze feedback verwerkt.
Zo hebben wij er voor gezorgd dat ons document veelvuldig verbeterd is. Wij vinden onze werkwijze,
zoals uitgelegd in hoofdstuk 2, een goede manier van werken. Wij hebben echter wel veel werkdruk
ervaren. Als we kritisch kijken naar onze werkwijze, hadden we misschien eerder moeten beginnen
met bepaalde taken. Nu werden we hierin geremd door de uitslagen van de enquête. Er was te
weinig respons. Dat kostte ons veel tijd.

11.4

Verantwoording opbouw verslag

In de inhoudsopgave van ons afstudeerverslag is de opbouw van ons verslag te lezen. Deze opbouw
hebben wij samen gemaakt. Sommige delen van dit verslag spreken voor zich. Dat geldt tevens voor
hun plek in het verslag. Wij willen echter de volgende delen toelichten:
 Samenvatting: In het begin van het verslag is meteen de samenvatting te vinden. Lezers
kunnen hier de belangrijkste aspecten van het onderzoeken lezen.
 Hoofdstuk 1: In dit hoofdstuk beschrijven wij de methode van onderzoek en geven wij nadere
uitleg over onze afstudeerinstelling. Wij vonden het van belang dit voor de deelvragen toe te
lichten. De afstudeerinstelling is immers de opdrachtgever en voor hen maken wij dit verslag
en product.
 Bijlage 1: In bijlage één kunt u de uitslagen van de enquêtes van het vooronderzoek vinden.
Wij hebben deze uitslagen gebruikt binnen het onderzoek en vonden het daarom belangrijk
om de enquête-uitslagen als bijlage in dit verslag te voegen.
 Bijlage 2: In deze bijlage geven wij nadere informatie over de ZZP indicatiestelling. Wij
hebben deze informatie als bijlage toegevoegd, omdat het ZZP meerdere malen in het
verslag naar voren komt.
 Bijlage 3: Het invoeringsplan is belangrijk voor het product. Hierin leggen wij uit waarom en
hoe ons product ingevoerd kan worden. Wij voegen dit als bijlage toe, omdat het belangrijk
is om onze plannen voor de invoering kenbaar te maken.
 Bijlage 4: Onze visie is net zoals die van de organisatie Siza van belang. Wij zijn immers
degenen die het onderzoek uitvoeren. In deze bijlage gaan wij hierop in, zodat meer
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duidelijkheid wordt verschaft aan de lezer. Wij willen een toelichting geven over onze visie
en het nut van dit onderzoek. Daarnaast gaan wij in op de kernwaarden die van belang
waren in de uitvoering van dit onderzoek.
 Bijlage 5: De financiële verantwoording hoort vanzelfsprekend in ons verslag. Wij
verantwoorden de kosten die wij gemaakt hebben. Wij hebben er voor gekozen hier een
bijlage van te maken, omdat dit niet draait om de beantwoording van de hoofdvraag.
 Bijlage 6: Deze bijlage verantwoordt het muzische in het product. Wij vinden het belangrijk
dit toe te voegen in het verslag. Wederom hebben wij er voor gekozen dit onderwerp als
bijlage toe te voegen omdat het geen antwoord geeft op onze hoofdvraag.
 Bijlage 7: De laatste bijlage draait om de verantwoording rondom onze minor pedagogiek en
de link met de creatieve professional. Deze twee onderwerpen zijn van belang binnen onze
opleiding tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener.
De opbouw van de overige delen van ons verslag komen voort uit onze eerdere ervaringen en
voorbeelden van andere verslagen. Achteraf kunnen wij concluderen dat de opbouw van ons verslag,
naar onze mening, een goede opbouw is. Het is leesbaar en bevat alle benodigde informatie, in een
overzichtelijke volgorde.

11.5

De kernlabelschema’s

Tijdens ons afstudeeronderzoek hebben wij de keuze gemaakt om kernlabelschema’s te maken. Deze
kernlabelschema’s kunt u vinden in het interviewkatern. Wij hebben de keuze gemaakt om drie
aparte kernlabelschema’s te maken; namelijk voor teamleiders, groepsleiders en ouders.
Teamleiders en groepsleiders hebben we overeenkomende vragen gesteld tijdens de interviews. De
ouders hadden een andere vragenlijst. Dit maakt dat wij een gegronde reden hebben om hier een
apart kernlabelschema van te maken. Hoewel we teamleiders en groepsleiders dezelfde vragen
hebben gesteld, hebben we een apart labelschema gemaakt. Wij hebben deze keuze gemaakt in
overleg met onze afstudeerbegeleider. Wij vonden het overzichtelijker om deze twee groepen apart
te kernlabelen. Zo konden wij een duidelijker onderscheid maken tussen de mening van
groepsleiders en de mening van teamleiders. Dit was volgens ons, en onze afstudeerbegeleider, een
gegronde reden om de kernlabels apart van elkaar te maken. Echter staat het interview met de
sectormanager apart in het interviewkatern: dit interview is niet te kernlabelen omdat er maar één
sectormanager is.

11.6

Waarom is dit onderzoek gericht is op het ontwikkelen van een product voor
groepsleiders?

Er zijn verschillende redenen waarom dit onderzoek zich richt op de ontwikkeling van een product
voor groepsleiders. Wij willen deze redenen in deze discussie toelichten.
 Wanneer wij het product zouden richten op ouders kan het zijn dat dit verkeerd over komt.
Het kan overkomen als ouders de les lezen. Ouders zijn de expert van hun kind. Ouders zijn
degenen die Siza om hulp vragen. Groepsleiders zijn professionals die hun werk uitvoeren. In
het hulpverleningsproces zijn beide partijen noodzakelijk. Echter, het is voor groepsleiders
belangrijk dat ze zich ontwikkelen.
 Zonder afstemming tussen ouders en groepsleiders ontstaat er een eenrichtingsverkeer. Er
wordt niets met elkaar besproken. Siza kan de groepsleider vragen om tijd te steken in het
optimaliseren van de afstemming. Om deze reden hebben wij een product ontwikkelt voor
groepsleiders.
 Ouders kun je, naar onze mening, niet verplichten om met een bepaalde methodiek te
werken. Je kunt het hen wel vragen of verzoeken. Daarom denken wij dat het beter is om
groepsleiders handvatten te bieden om zo de afstemming gezamenlijk te kunnen verbeteren.
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Het gebruik van het product

Wij stellen onszelf in deze discussie de vraag of het ontwikkelde product daadwerkelijk in gebruik
genomen wordt. Wij kunnen dit niet met zekerheid zeggen, maar wel kunnen we een voorspelling
doen. Tijdens het interview met groepsleider 5 hebben wij het gehad over het product. Wij stelden
de vraag of het product dat wij ontwikkelden naar haar mening ook echt gebruikt zou worden. Wij
kregen het volgende antwoord: ‘Dat is altijd een dingetje met een eindproduct, ik denk het wel. Ik
denk dat het contact alleen maar meer wordt met de doelgroep verandering die er aan zit te komen.
Het niveau gaat lager worden. Dan is de afstemming des te belangrijker, omdat de jongere zelf
dingen niet kan vertellen. Dan heb je veel meer aan een heen- en weer schriftje of vaker contact met
ouders. Dat zijn dingen die echt veel beter afgestemd moeten worden in de toekomst. Zo’n handboek
maakt het makkelijker’ (Interview groepsleider 5).
Wij denken dat ‘de Siza-Square’ groepsleiders zeker kan helpen om de afstemming met ouders te
optimaliseren. Wij zijn tevens van mening dat een handleiding hun werk minder complex kan maken.
Wij denken dat, met het maken van een poster, het waarschijnlijker is dat groepsleiders het product
daadwerkelijk gaan gebruiken. De poster hangt in het zicht en is makkelijk in het gebruik. Wij
vertrouwen er op dat groepsleiders genoeg motivatie hebben om de afstemming te optimaliseren en
ook ons handleiding zullen bekijken voor meer informatie. Wij kunnen dit echter niet met zekerheid
zeggen.

11.8

Aanbevelingen voor een vervolgonderzoek

In het onderzoek zijn wij verschillende punten tegen gekomen waar meer onderzoek naar gedaan
kan worden.
 Wat is het standpunt van de jongeren binnen Siza? Dat is in dit onderzoek vanwege
tijdsgebrek niet naar voren gekomen. Toch is het interessant om ook de mening van
jongeren te onderzoeken. Wat vinden zij van de afstemming? Ervaren zij lasten?
 Het onderwerp seksualiteit is veelvuldig naar voren gekomen binnen de interviews met
groepsleiders. ‘Seksualiteit blijft natuurlijk een moeilijk onderwerp. Dat is nu ook wel iets wat
speelt op de groep, dat jongeren daar mee bezig zijn. Ook qua leeftijd. Het niveau heeft daar
natuurlijk ook mee te maken, maar dat blijft voor ouders een moeilijk onderwerp, hoe je het
ook wend of keert’ (Interview groepsleider 5). De conclusie die wij hieruit trekken is dat
groepsleiders ook op het gebied van omgaan met seksualiteit, handvatten nodig hebben. Een
vervolgonderzoek naar dit onderwerp zou hierin helpend zijn.

11.9

Conclusie

Natuurlijk zijn er nog veel onderwerpen die binnen deze discussie aan bod kunnen komen. Wij
hebben echter een selectie gemaakt van onderwerpen, die naar ons idee van belang zijn. Wij
beseffen ons dat ons onderzoek niet perfect is. Er zijn altijd dingen die beter of specifieker hadden
gekund of dingen die u mist. We willen echter benadrukken dat we ons uiterste best hebben gedaan
een kwalitatief goed onderzoek uit te voeren, met als hoofdreden en drijfveer het welzijn van de
jongeren.
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Evaluatie

Evaluatie proces en samenwerking

 Evaluatie door Claudia
Het proces
Als ik denk aan het proces dat mijn afstudeermaatje en ik hebben doorgemaakt in onze
afstudeerperiode, moet ik zuchten. Niet omdat het een moeizame samenwerking was, maar om de
hoeveelheid werk die wij moesten verrichten. De lange dagen achter de computer of op school. De
vele interviews die we moesten houden en vooral de uren die we besteedt hebben aan het
uitwerken van de interviews. Afstuderen kost enorm veel tijd. Typerend voor ons proces is het vele
werk wat wij allebei staken in het verslag, het product en de presentatie.
Daarnaast liep alles niet meteen soepel. Het begon met weinig respons bij ons vooronderzoek.
Hierna moesten wij vijftien interviews houden en deze uitwerken. Het was lastig om deze interviews
te regelen. Uiteindelijk kwam het er op neer dat we steeds op en neer moesten naar Siza om de
interviews met groepsleiders en teamleiders af te nemen. De ouders konden we gelukkig bellen. Bij
de afronding van de interviews was ik blij. Ik wilde aan de slag gaan met het schrijven van de
deelvragen. Dat kostte tevens veel tijd, maar we liepen nog steeds volgens onze planning. Aan het
einde van de afstudeerperiode verloren we deze planning ietwat uit het oog. We moesten nieuwe
deadlines stellen en hier hard aan werken. Ik weet dan ook zeker dat wij het benodigde aantal uren,
die staan voor het afstuderen, behaald hebben.
Eigenlijk verliep het proces redelijk. Terwijl ik in het proces zat vond ik het veel werk. Soms overzag ik
het niet meer, maar ik vond altijd mijn weg terug. We konden de tegenslagen aan en zijn hard aan
het werk gegaan om de eerste ronde te behalen. Naast de grote hoeveelheid tijd die wij in het
afstuderen staken, wordt ons afstudeerproces ook getypeerd door ons enthousiasme en onze
werklust. We willen deze kroon op onze studie zo perfect mogelijk maken. Hopelijk zijn wij hierin
geslaagd.
De samenwerking
Samenwerking gaat altijd op en neer. Soms zit je samen in een dipje en soms kan je elkaar enorm
motiveren om verder te gaan. Over het algemeen kan ik concluderen dat Bianca en ik onderling goed
konden afstemmen met elkaar. We konden overleggen, keuzes maken en taken verdelen. Wanneer
een deadline niet haalbaar was konden we hierover praten. Eigenlijk konden we over alles praten,
zowel op privégebied als over het afstuderen. Ik heb het als zeer fijn ervaren om met Bianca samen
te werken, omdat we over alles konden praten.
Naast al het positieve konden we ook over de minder leuke dingen praten. In de samenwerking
hadden we allebei valkuilen. Mijn valkuil is op het gebied van taal. Ik ben minder goed in het
schrijven van stukken, zonder spreektaal. Het kostte Bianca veel tijd om mij hierbij te helpen. Ik kan
me voorstellen dat dit irritatie opgeroepen heeft. Gelukkig kon Bianca dit naar mij uitspreken en
konden we hier gezamenlijk over praten. We konden naar oplossingen zoeken.
Naast mijn valkuilen, heeft Bianca ook valkuilen; die heeft iedereen. Ik heb het soms als moeilijk
ervaren dat Bianca perfectionistisch was. Het grappige hieraan is dat ik zelf ook perfectionistisch kan
zijn, maar ik denk op een andere manier. Ik had soms het gevoel dat ik alles perfect moest doen en er
geen ruimte was voor mijn valkuilen. Het fijne was dat ik hier met Bianca over kon praten. We
kwamen er samen achter dat het goed is om rekening te houden met elkaars valkuilen. We moesten
afstemmen en dat ging goed.
Naast de voorgaande punten was het behalen van de eerste ronde ook zeer belangrijk voor ons
beiden. Bianca kon er redelijk over in zitten of we dat wel zouden behalen. Ik kon me daar minder
druk om maken. Ik wilde het wel, maar vond het geen ramp als het niet lukte. Soms was het
demotiverend als Bianca steeds haar angst vertelde over het niet behalen van de eerste ronde. Ik
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vond het vervelend voor haar dat zij hier zo over in zat. Ik vond het belangrijk dat we onze energie
stopte in het werk in plaats van twijfelen. Ik hoop dat ik haar heb kunnen helpen door hier over te
praten en haar gerust te stellen.
Ik kan niet anders dan concluderen dat onze samenwerking redelijk goed verlopen is. We hadden
onze dipjes, maar we zijn hier samen uit gekomen en dat is het belangrijkste!
Het eindverslag en product
Als laatste wil ik nog wat zeggen over het eindverslag en eindproduct dat wij gecreëerd hebben naar
aanleiding van ons afstudeeronderzoek. Ik ben trots op wat wij samen bereikt hebben. We hebben
hard gewerkt voor deze kroon op onze opleiding.

 Evaluatie door Bianca
Het proces
Gedurende ons afstudeeronderzoek is er een ‘melodietje’ in mijn hoofd ontstaan: door, door, door!
We moesten alsmaar doorgaan, wilden we de eerste afstudeerronde redden. En gingen we door, dan
kwam er steeds iets nieuws wat ook nog moest. Ik kijk terug op een proces van vallen en opstaan. Dit
begon bij ons vooronderzoek. We waren blij dat we de Onderzoeksbankopdracht in onze
afstudeerinstelling konden uitvoeren. Dit bracht twee voordelen met zich mee: we hadden èn een
opdracht om de studiepunten voor de Onderzoeksbank te behalen. Daarnaast hadden we hiermee
een vooronderzoek dat prima aansloot bij ons verdere onderzoek; we zaten al helemaal ‘in’ de
instelling en ‘in’ het doen van onderzoek. Vooronderzoek was noodzakelijk, zo bleek, wilden we tot
een focus voor ons verdere onderzoek komen. Tijdens dit vooronderzoek liepen we tegen het
probleem van weinig respons aan. Dit demotiveerde mij. Zou het afstudeeronderzoek ook zo
verlopen? Het idee dat het allemaal niet ging lukken beangstigde mij. Naar mijn idee heeft de
tegenslag gedurende het vooronderzoek, samen met de kritische feedback van de teamleiders aan
het begin, ons veel tijd gekost. Tijd die we, tegen het einde van ons afstuderen, erg hebben gemist.
Tevens vond ik dat onze planning al snel werd goedgekeurd, terwijl er naar mijn idee niet altijd even
haalbare doelen op stonden. De indeling van tijd was voor ons moeilijk; we hadden nog nooit
afgestudeerd, dus hoe konden we weten hoelang ieder onderdeel van het onderzoek zou duren? We
kregen de opdracht vanuit Siza om maar liefst vijftien interviews af te nemen; ook dat kwam er nog
eens bovenop. Het uitwerken daarvan kostte veel dagen, avonden en weekenden. Zonder de
uitwerking en resultaten van de interviews, konden we er niet met literatuur op aansluiten. Hierdoor
liepen we ook al snel achter met het literatuuronderzoek. We hadden uiteindelijk één week per
deelvraag. Het proces typeert voor mij dan ook tijdsdruk en tijdsgebrek. Er was veel werk te
verzetten in een korte tijd. Dit brak me op sommige momenten op; al het werk was niet meer te
overzien. Iets dat ik erg jammer vond en ten koste is gegaan van ontspanning en plezier in de laatste
periode van mijn studietijd.
Maar naast deze ietwat negatieve kant, wil ik ook de positieve kant belichten. We hebben met elkaar
een hoop werk verzet. We hebben een onderzoek gedaan dat voor ons allebei interessant was en
waartoe we zeer gemotiveerd waren. Ondanks de tijdsdruk was het fijn te ondervinden wat je
gedurende vier jaar opleiding hebt geleerd en hoe je dat nu, tijdens het doen van onderzoek, weer
kan inzetten. Het was, ondanks de veelheid van de interviews, erg interessant zoveel mensen in het
werkveld te hebben gesproken.
De samenwerking
De samenwerking met mijn afstudeermaatje kende hoogte- en dieptepunten. We hebben qua
persoonlijkheid, overeenkomsten en verschillen. Een grote overeenkomst van ons beiden is onze
motivatie en perfectionisme. We konden telkens weer, met een stuk betrokkenheid voor de
doelgroep en het onderzoek, onze motivatie terugvinden. Dit ondanks tegenslag of tijdsdruk. We
vulden elkaar aan. Waar mijn perfectionisme uitmondde in een te perfectionistisch ideaal, daar was
Claudia die me met beide benen op de grond zette en meer realistisch dacht. Zo heb ik, zoals al
142

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

beschreven, steeds de twijfel gehad of we het wel zouden halen. De tijdsdruk leverde bij mij veel
stress op. Ik heb gedurende ons afstudeeronderzoek, familie en vrienden op een laag pitje gezet en
ben steeds ‘door’ gegaan. Naast mijn werk, draaide mijn leven een aantal weken lang om afstuderen.
Claudia staat hier anders in en hielp mij te relativeren. Hoewel ook zij tijdsdruk ervaarde, maakte ze
zich minder druk: ‘dan maar ronde 2’.
We hadden een goede afstemming met elkaar; iets dat we als grapje vaak naar elkaar benoemden.
Als je zo bezig bent met een onderzoek over afstemming en je eigen afstemming blijkt min of meer
‘vlekkeloos’ te verlopen dan is dat best hilarisch! Onze afstemming kenmerkte zich door begrip voor
elkaar, ruimschoots contact via telefoon, e-mail en onze bijeenkomsten op school. Ook op andere
gebieden hadden we een goede samenwerking. Wanneer de één met ideeën kwam, keurde de ander
deze al snel, met enthousiasme, goed. Wanneer de één ergens een kritische noot op had, ging de
ander hier op in. Er was altijd overleg mogelijk en dat vond ik fijn. Niets deden we zonder afspraak of
overeenstemming. Ik denk dat onze gehele samenwerking ook in het teken stond van motivatie. We
waren allebei enorm gemotiveerd en we zijn harde werkers.
Mijn perfectionisme kwam gedurende het onderzoek, regelmatig om de hoek kijken. Dit kwam
vooral naar voren bij het nakijken van de stukken van Claudia. We verschillen van schrijfstijl. Dit vind
ik moeilijk te accepteren: ik wil per se een goed document afleveren wat taalkundig goed in elkaar
steekt. Op de zinsbouw en taal (spreektaal) van Claudia, had ik dan ook veel aan te merken. Deze
feedback vond ik moeilijk te geven. Het zit in mijn aard dat ik wil dat de ander zich goed voelt en zich
niet ‘afgewezen’ voelt. Zo wil ik zelf ook graag worden behandeld. Ik bracht de feedback dan ook
zoveel mogelijk ‘voorzichtig’. Aan de andere kant irriteerde het me dat ik zo lang bezig was met
nakijken en verbeteren. Lag het dan aan mij dat ik zoveel aan te merken had? Misschien wel;
perfectionisme heeft zowel een kwaliteit, als een valkuil in zich. Ik ben zorgvuldig en ga altijd voor het
uiterste. Claudia staat hierin anders: goed is goed. Van deze verschillen in werkwijze, zal ik me ook
later in mijn werk bewust moeten blijven.
Gelukkig hebben we hier over kunnen praten. Claudia heeft haar feedback geuit over het twijfelen en
stressen van mij (of we het wel gaan halen). Dat demotiveerde haar, waardoor ik heb besloten mijn
stress minder naar haar toe te uiten. Ik heb Claudia feedback gegeven op haar valkuil wat betreft taal
en schrijfstijl. Dit is goed gegaan; gesprekken hierover waren mogelijk.
We hebben ook ontzettend met elkaar kunnen lachen en we hebben het gezellig gehad. Zo hebben
we af en toe de puppy van Claudia samen uitgelaten en op school met lekkere broodjes geluncht. We
vonden het allebei van belang dat er, naast serieus zijn, ook ruimte was voor informele, gezellige
momenten.
Het eindverslag en product
Het uiteindelijke verslag en ons eindproduct, is iets waar ik trots op ben. Ik had nooit verwacht dat
we zoiets zouden neerzetten samen. Ik heb het leuk gevonden zo uitgebreid binnen Siza te mogen
kijken. We hebben met ons onderzoek en het product hopelijk kunnen bijdragen aan de zorg en
begeleiding aan jongeren binnen Siza. Dit doet mij goed! Ik heb telkens in mijn hoofd gehad dat ik dit
niet alleen voor mezelf doe (om mijn diploma te behalen), maar ook de jongeren moeten iets aan dit
onderzoek hebben. Ik ben tevreden over wat ons werk, onze motivatie en onze betrokkenheid
uiteindelijk heeft opgeleverd. We hebben er naar ons idee alles uitgehaald wat binnen onze
mogelijkheden lag.

14.2

Begeleiding vanuit school en de instelling

Andries Scherpenzeel was onze afstudeerbegeleider vanuit school. We zijn allebei van mening dat
Andries een sympathieke man is die het beste met ons voor heeft; dit typeerde zijn begeleiding aan
ons. We hebben, vanaf 6 februari, steeds om de drie à vier weken een gesprek met Andries gehad.
Tijdens deze gesprekken nam Andries de tijd voor ons en konden we onze vragen aan hem stellen.
Wat we wel jammer vonden, was dat er maar weinig feedback van zijn kant kwam op de door ons
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gemailde documenten. Zodra iets af was, stuurden we het naar Andries voor feedback. Er kwamen
steeds maar een minimaal aantal opmerkingen naar aanleiding van onze documenten, naar voren.
We hadden meer verwacht van de feedback; een duwtje in de goede richting, meer kritische punten
waarop we onze stukken zouden kunnen verbeteren. We vonden het moeilijk te accepteren dat onze
stukken wat Andries betreft dus bijna in één keer goed waren. Dit leek ons onmogelijk.
Ook hadden we veel vragen; bijvoorbeeld wat betreft het labelen en kernlabelen van de interviews.
We begrijpen dat Andries’ taak het coachen en begeleiden van ons is en niet het geven van les in
labelen. Toch waren we benieuwd naar de eisen van school en hoe we uiteindelijk op het labelen
zouden worden beoordeeld. We kregen op de vragen rondom dit onderwerp, steeds niet echt een
verhelderend antwoord. De antwoorden op andere vragen die we stelden, suggereerden dat we het
vooral maar moesten doen zoals we zelf dachten dat het goed was. Dit hebben we gedaan; maar
bracht wel een stuk onzekerheid met zich mee.
Aan de andere kant begrijpen we ook dat Andries zijn eigen manier van feedback geven heeft;
wellicht niet zo zeer gericht op het bevestigen van ons en ons werk. Andries heeft ook andere taken
te vervullen als docent, waardoor hij door tijdsgebrek niet altijd even specifiek feedback heeft
kunnen geven.
Ellen Smulders was onze opdrachtgever en begeleider vanuit de instelling Siza. Bianca kende Ellen al
een beetje uit haar stagetijd. Dit zorgde voor een opstap. We hebben de samenwerking met en
begeleiding van Ellen als fijn ervaren. Ook vanuit Ellen kwam er niet veel feedback op onze
documenten. Dit vonden we jammer, omdat we graag onderzoek deden naar de wens van Siza. Door
de minimale feedbackpunten, kregen we niet echt hoogte van of we nu wel of niet goed bezig waren.
Tegelijk voelden we hierin ook heel erg de vrijheid om onze eigen draai aan het onderzoek te geven,
wat we erg fijn vonden. We kregen op deze manier min of meer toestemming om zelf creatief na te
denken en onze plannen en ideeën uit te voeren. We stonden constant in contact met Ellen; via email, telefoon, gesprekken en haar secretaresse. Ze stelde zich bereidwillig op en liet merken ons te
willen helpen, waar nodig. We hebben minstens zeven gesprekken met Ellen gehad, waarin onze
vragen verhelderd werden en we genoeg uitleg kregen. Dit waarderen we van Ellen.
Ellen kwam ook met het idee ons werk te laten controleren door twee teamleiders binnen Siza, zodat
er meer vanuit hun wensen kon worden gekeken naar de onderzoeksresultaten en de vormgeving
van het product. Dit bleek voor ons van waarde; de kritische feedback was behulpzaam en bracht
relevante tips en aanpassingen met zich mee.

14.3

Evaluatie werkwijze

Onze zorgvuldige werkwijze heeft ons veel nieuwe inzichten opgeleverd wat betreft ons
onderzoeksonderwerp en het te ontwikkelen product. We bespraken met regelmaat elkaars werk of
gaven elkaar via opmerkingen in Word feedback en tips. Zo dacht de één aan dingen, waar de ander
nog niet over na had gedacht. Hoewel er veel te doen was in korte tijd, zijn we tevreden over onze
werkwijze. Deze werkwijze typeerde zich door vooral zelfstandig te werken en elkaars documenten
vervolgens van feedback te voorzien. Door middel van de enquêtes, interviews en de literatuurstudie
hebben we een helder beeld gekregen van alles wat betreft ons onderzoeksonderwerp. Met ‘de SizaSquare’ hebben we voor groepsleiders een antwoord gevonden op onze probleemstelling; namelijk
het bieden van ontbrekende kennis en handvatten omtrent de afstemming met ouders. Echter
hebben we enkele onderwerpen niet nader onderzocht, om zo het onderzoek in te kaderen. De
aspecten waar we ons nu op hebben gericht, maakten ons onderzoek al groot genoeg. Toch vinden
we het jammer dat we een aantal onderwerpen niet hebben kunnen onderzoeken die wel vanuit de
interviews en de literatuur met ons onderzoek in verband staan. Deze onderwerpen zijn:
 De omgang met en communicatie tussen verschillende betrokkenen rondom het onderwerp
seksualiteit, dat gezien de leeftijd van de jongeren van groot belang is. Onderzoek naar dit
onderwerp leek ons erg interessant en waardevol, maar het was helaas niet haalbaar ook dit
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aspect bij ons onderzoek te betrekken. Wel zou er eventueel in de toekomst binnen Siza
onderzoek naar gedaan kunnen worden, om zo wellicht op dat gebied nieuwe handvatten te
creëren voor groepsleiders.
Het feit dat er binnen Siza sprake is van veel ‘gebroken’ gezinnen. Het onderwerp
echtscheiding en de invloed daarvan op jongeren en op de afstemming tussen ouders en
groepsleiders, vraagt wat ons betreft om een apart onderzoek.
De jongeren binnen Siza zijn niet om hun mening gevraagd omtrent ons
onderzoeksonderwerp. Dit leek ons echter wel zeer interessant en zeker ook van belang.
Helaas hebben we keuzes moeten maken, waarbij een enquête onder jongeren is afgevallen,
vanwege onder andere het eventuele loyaliteitsconflict waarin jongeren door onze
vraagstelling terecht zouden kunnen komen. Eventueel vervolgonderzoek zou kunnen
worden gericht op de mening van de jongeren.

Evaluatie op vooraf gestelde doelen

Vooraf hadden we het doel voor ogen groepsleiders binnen Siza handvatten te bieden om de
afstemming met ouders te optimaliseren. Dit is naar ons idee gelukt. Ook onze opdrachtgever en de
meekijkende teamleiders zijn tevreden. We hebben de verschillende onderdelen binnen ons
onderzoek (interviews, literatuuronderzoek e.d.) steeds naar de wens van Siza uit proberen te
voeren, om zo echt tot een eindproduct te komen dat aansloot bij de behoeften en wensen. Dit
hebben we gedaan door constant contact te zoeken en af te stemmen. Ons uiteindelijke doel, dat
jongeren zich volledig kunnen ontwikkelen door een optimale afstemming tussen ouders en
groepsleiders, is naar ons idee behaald. We hebben niet het doel voor ogen gehad, met een ultieme
oplossing te komen. Echter hopen we met ‘de Siza-Square’ een opstapje te maken in het bieden van
kennis en handvatten voor groepsleiders, zodat een onvoldoende afstemming de begeleiding aan
jongeren niet in de weg zal staan. We geloven in ons ontwikkelde product. Het staat naar ons idee
gelijk aan wat groepsleiders vroegen; een eenvoudig te hanteren handleiding en een bijbehorende
poster die deze eenvoudigheid nog eens versterkt. Het mag groepsleiders niet te veel tijd kosten,
achter de verschillende handvatten te komen. We hebben steeds kleine aanpassinkjes proberen te
maken aan ons eindproduct, zodat ‘de Siza-Square’ uiteindelijk geheel bij die ‘eenvoud’ waar om
werd gevraagd, aansluit.

14.5

Bijdrage aan onze beroepsontwikkeling

Door middel van het behalen van de doelstellingen binnen dit onderzoek hebben wij ons kunnen
ontwikkelen. Met name de kennis die wij hebben opgedaan over deze specifieke doelgroep heeft
ertoe bijgedragen dat wij als hulpverleners nu meer gespecialiseerd zijn als het gaat om de omgang
met deze jongeren en nog meer met diens ouders. Tevens hebben wij veel geleerd van de
gesprekken met onze opdrachtgever en de afgenomen interviews en enquêtes. We weten nu hoe de
hulpverlening binnen Siza wordt ervaren en waarin zich de ‘stroefheden’ op de werkvloer bevinden.
We hebben meer inzicht gekregen in de gang van zaken binnen een instelling en de verschillen die er
alleen al heersen in bijvoorbeeld de visie van de teamleiders en de visie van de groepsleiders.
Beiden hebben we hart voor deze doelgroep en daarom hebben we vanuit een stuk betrokkenheid
dit onderzoek gedaan. We willen allebei dolgraag werken met deze doelgroep in de toekomst.
Daarnaast hebben we kennis opgedaan van de actuele ontwikkelingen in de maatschappij. Een
voorbeeld hiervan zijn de gevolgen na de invoering van de zorgzwaartepakketten. Door de zorg aan
mensen op deze manier in te kaderen, heeft dit gevolgen voor de cliënt maar ook voor de taken van
groepsleiders.
Door onderzoek te doen, hebben wij verschillende onderzoeksmethoden onder de knie gekregen; we
hebben er ervaringen mee op gedaan en de methoden leren toepassen. We hebben tevens
stilgestaan bij verschillende theoretische kaders, waardoor wij ons handelen nu beter kunnen
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onderbouwen. Niet te vergeten hebben we meer geleerd over methodisch handelen en het
methodisch inzetten van interventies ter optimalisering van de afstemming tussen ouders. Op dit
gebied hebben we methodisch te verantwoorden aanbevelingen gedaan, waardoor onze
professionaliteit is gegroeid.
Ten slotte hebben we veel geleerd op het gebied van samenwerken. Zowel de samenwerking met
elkaar, als met de instelling Siza. Dit vergt bepaalde vaardigheden die wij hebben kunnen uitbreiden.

14.6

In hoeverre is onze hoofdvraag beantwoord?

In de eindconclusie heeft u al kunnen lezen dat wij een antwoord hebben gevonden op onze
hoofdvraag. We zijn tevreden over dit antwoord en hebben naar onze mening een gedegen
antwoord verkregen door middel van onze verschillende onderzoeksmethodes. We hebben naar ons
idee alles uit dit onderzoek gehaald, wat in onze mogelijkheden lag en tevens binnen de
afstudeerperiode haalbaar was. De verschillende deelvragen vormen een aanloop naar de
beantwoording van de deelvraag. We hebben lang stilgestaan bij het formuleren van deze
verschillende vragen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: we zijn tevreden met de relevante kennis
die we hebben opgedaan door middel van de literatuur en de interviews.
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Nawoord
Het onderzoek ‘Verlies samen de draad niet’ stond in het teken van afstemming, samenwerking en
contact tussen de verschillende opvoeders van de jongeren binnen Siza. Een onderzoek dat wij
samen met veel motivatie en betrokkenheid hebben uitgevoerd. We hadden deze ervaring niet
willen missen en zijn dankbaar voor de kans die we binnen Siza hebben gekregen voor het uitvoeren
van dit onderzoek. Het heeft ons als beginnend professional een ervaring opgeleverd, waarvan we in
de toekomst kunnen profiteren.
We hadden vooraf niet gehoopt op dit resultaat. Een vooronderzoek, een interviewkatern met
vijftien uitgewerkte interviews, het onderzoeksverslag zelf en niet te vergeten ons eindproduct: ‘de
Siza-Square’. Het was veel werk, maar het bleef ondanks dat altijd interessant. Het feit dat het
onderzoeksonderwerp zo dicht bij onze interesses ligt, maakt het uitvoeren van onderzoek leerzaam.
Hierdoor konden wij genieten van de uitvoering van het onderzoek.
We hebben veel aan elkaar gehad; vooral door elkaar aan te vullen. De stress van Bianca werd
omgezet in werklust door de relativering van Claudia. De schrijfstijl van Claudia werd aangepast door
de feedback van Bianca. Daarnaast hebben we veel lol met elkaar gehad. Het ene moment waren we
volledig geconcentreerd, het andere moment konden we niet stoppen met lachen. In de
voorjaarsvakantie en meivakantie gingen we vol motivatie met ons onderzoek verder. Ondanks dat
we ook wel toe waren aan rust, beurden we elkaar op.
Het onderzoeksverslag zelf kostte veel tijd en energie. Toch heeft alles wat we in dit onderzoek
hebben gestoken, zijn vruchten afgeworpen. We stonden er versteld van wanneer er iets in een korte
tijd afkwam. Al het werk leverde uiteindelijk een nuttige bijdrage op voor ons onderzoek. Dat was
een mooie ervaring!
Minder gesmeerd verliep het vooronderzoek, waardoor we uiteindelijk in mei nog veel te doen
hadden. Ook kwam er zowel vanuit de instelling, als vanuit school weinig feedback. Hierdoor ontbrak
voor ons soms de bevestiging of we wel op de goede weg zaten. Dit maakte het lastig, maar we
hadden elkaar om dit te bespreken. We lastten evaluatiemomenten in wanneer de samenwerking
tussen ons haperde. Op die manier waren er vaste tijdstippen om elkaar feedback te geven,
waardoor we daarna weer met een schone lei verder konden.
Een volgende keer zouden we qua planning wat meer rust inlassen. In één week een deelvraag in
elkaar zetten, was niet altijd geheel haalbaar. Ook willen we bij een eventueel volgend onderzoek
gerichter feedback vragen, omdat we hebben ervaren dat het verkrijgen van bepaalde bevestiging
voor ons noodzakelijk is om door te kunnen werken.
We hebben veel geleerd van dit onderzoek. Naast alle kennis die we hebben opgedaan over ons
onderzoeksonderwerp door het literatuuronderzoek en de afgenomen interviews, hebben we meer
geleerd over beleid, het werken in een organisatie, een middenweg vinden wanneer sprake is van
verschillende visies en/of belangen en het ordenen van informatie. Het was voor ons allebei een
grote uitdaging om kort en bondig te zijn. Dit is wel terug te zien aan de vele pagina’s die we
gedurende ons onderzoek vol schreven. Met name bij het maken van ons eindproduct liepen we hier
veelvuldig tegen aan. Feedback werd voorspelbaar; het mocht altijd wat korter en bondiger. De
lengte van verslaglegging houden we bij elkaar in stand. Dit is een valkuil van ons beiden.
Zonder de hulp en aanmoediging van velen, hadden we het wat betreft dit onderzoek niet zo ver
geschopt. In het bijzonder willen we daarom Ellen Smulders bedanken. Ten eerste voor de tijd die ze
altijd voor ons heeft uitgetrokken. We herinneren ons de allereerste gesprekken met haar in oktober
en november, waarbij er nog maar weinig duidelijkheid bestond rondom het uit te voeren
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onderzoek. Wellicht hebben we de tijd van Ellen soms niet geheel nuttig ingevuld. Toch bleek telkens
haar betrokkenheid bij ons onderzoek. Ook het meedenken was voor ons van grote waarde. Ten
tweede willen we Yvonne van Eijk en Irma Hansen bedanken voor hun hulp en kritische blik
gedurende het proces. Door hen konden we de link met het werkveld behouden. Zij wisten meer
over de behoeften van de groepsleiders en brachten ons daarmee in de realiteit van het werken
binnen Siza.
Andries Scherpenzeel, onze afstudeerbegeleider vanuit de Christelijke Hogeschool Ede, zijn we ook
dankbaar. Hij moedigde ons aan waar we dachten het niet te redden. Tijdens de gesprekken voorzag
hij ons van complimenten die we niet hadden willen missen. Ook hierdoor behielden we onze
motivatie voor het afronden van ons afstudeeronderzoek.
Natuurlijk gaat onze dank uit naar alle personen die hebben meegewerkt aan ons onderzoek. Ten
eerste de mensen die ons hielpen door het invullen van de online enquête. Deze resultaten vormden
de aanleiding van ons onderzoek. Ten tweede alle personen die we mochten bevragen over ons
afstudeeronderwerp: de ouders, de groepsleiders, de teamleiders en de sectormanager Jeugd &
Gezin. Wanneer deze mensen hun ervaringen niet met ons hadden gedeeld, was ons onderzoek niet
uitgemond in iets dat bruikbaar is binnen Siza. Wij hadden niet zoiets als ‘de Siza-Square’ kunnen
ontwikkelen, zonder het bundelen van de ervaringen van al deze personen. Onze dank aan hen is dan
ook groot.
Ten slotte willen we Siza als organisatie bedanken. We hebben dankzij Siza kunnen proeven aan de
gang van zaken binnen een instelling. Mede daarom gaan we na het behalen van ons diploma, met
meer kennis het werkveld in. We hebben de kans gekregen iets te kunnen betekenen voor de
jongeren binnen Siza. Dit is voor ons van grote waarde. De jongeren waren een grote motivatie bij de
afronding van ons onderzoek; zij zijn waar het uiteindelijk om draait. Zonder de kans die we kregen
van Siza, hadden we geen bijdrage kunnen leveren aan de zorg voor deze kwetsbare doelgroep.
We hopen dat u heeft genoten van het lezen van ons onderzoeksverslag. Hopelijk proefde u onze
motivatie en betrokkenheid om ons onderzoek tot een goed einde en een nuttig resultaat te
brengen. We hopen dat u de kennis die wij met u hebben gedeeld, kunt gebruiken in uw werkveld,
uw dagelijkse omgang met jongeren en diens ouders of dat hetgeen u heeft gelezen u simpelweg aan
het denken heeft gezet. Voor ons is er een groot doel behaald, wanneer uiteindelijk de jongeren
binnen Siza zullen profiteren van het door ons uitgevoerde onderzoek.
Claudia Verël & Bianca van Hal
Mei 2012
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Enquête vragen en uitslagen

Hieronder zijn de uitslagen te vinden van de enquête die wij in het kader van ons vooronderzoek
gehouden hebben. Deze resultaten zijn verwerkt binnen ons afstudeeronderzoek.
1. Via welk(e) middel(en) is er met name contact met ouders over de opvoeding van hun kind?
Antwoord:
Aantal respondenten:
a. via telefoon of e-mail
24 (100 % van de ondervraagde)
b. via de jongere
8 (33,3 % van de ondervraagde)
c. via rechtstreeks contact wanneer de ouder(s)
21 (87,5 % van de ondervraagde)
de jongere wegbrengt of ophaalt
d. anders, namelijk ….
5 (20,8 % van de ondervraagde)
- bij kennismaking en IOP bespreking  3x
- of op de koffie komen
- communicatieschriftje

Via welk(e) middel(en) is er met name
contact met ouders over de opvoeding van
Via de telefoon of e-mail
hun kind?
30
Via de jongere
25
20

Via rechtstreeks contact
wanneer de ouder(s) de
jongere wegbrengt of ophaalt
Anders

15
10
5
0

2. Hoe verloopt over het algemeen de communicatie met ouders over de opvoeding van hun kind?
1 Wij hebben ongeveer 2 wekelijks contact gemiddeld gezien met ouders. Met de een meer dan
met de ander afhankelijk van de problematiek van de jongere, de vraag van ouders en de
noodzaak iets kort te sluiten.
2 Wel goed.
3 Met de ene ouder beter dan met de andere ouder.
4 Iedere ouder is verschillend. Over het algemeen loopt de communicatie goed. Het is de vraag
of ouders er wat mee doen.
5 Met name in de IOP bespreking wordt er gesproken over opvoeding van de jongeren. Verder
heb ik met name om praktische redenen contact met ouders. Met name bij nieuwe jongeren
vraag ik nog wel een hoe zij dingen aanpakken, maar dat is afhankelijk van de jongere en de
ouders. Communicatie over dit onderwerp zou wat mij betreft mee mogen met ouders.
6 Redelijk tot goed.
7 Goed.
8 Kan altijd beter vind ik, het verschilt per ouders, ook de vorm van. Het heeft alles te maken
met de thuissituatie waaruit het kind komt.
9 Meestal goed.
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Goed.
Goed, wij als hulpverlener kunnen ook veel leren van de ouders over hun kind.
Prima.
Communicatie verloopt over het algemeen goed.
Dat is verschillend per gezin, met sommige gaat dat prima en bij andere gaat het meer
moeizaam.
Vaak loopt de hoofdlijn van de communicatie tussen ouders en contactpersoon. Ieder jaar
tijdens de iop bespreking wordt er geëvalueerd en vooruit gekeken.
Ouders die contact willen zijn vaak goed te benaderen, zij nemen dan ook gemakkelijker
contact met ons op (even bellen, binnenlopen of mailen). Bij ouders waar moeilijk contact
mee te leggen is (om welke reden dan ook) verloopt de communicatie stroef of is er niet.
Wisselend, ligt er aan welke ouder je spreekt.
Redelijk goed.
Je kunt aangeven hoe we hier met het kind omgaan en vaak leren ouders er ook wel van.
Maar vaak willen ouders toch de opvoeding in eigen hand hebben en houden. Ze zien het dan
meer als een tip en kijken dan wel of ze er iets mee doen.
Goed met uitzonderingen.
Verschilt per ouder.
De communicatie verloopt over het algemeen redelijk goed. uiteraard zijn er wel eens
struikelblokken maar dat hoe je toch.
Over het algemeen wel goed, soms is het lastig samen op 1 lijn te komen.
De communicatie verloopt over het algemeen goed met ouders.

3. Stelling: ‘De wens van de ouders staat voorop’.
Antwoord:
a. Absoluut mee eens
b. Mee eens
c. Neutraal
d. Mee oneens
e. Absoluut mee oneens

Aantal respondenten:
1 (4,2 %)
5 (20,8 %)
9 (37,5 %)
9 (37,5 %)
0 (0 %)

Stelling: ‘De wens van de ouders
staat voorop’.
Absoluut mee eens
Mee eens
Neutraal
Mee oneens
Absoluut mee oneens

4. Wat gaat er volgens u goed in de afstemming tussen opvoeding thuis en op de groep?
1 Over het algemeen zitten wij met ouders op een lijn. Ouders weten hoe wij over zaken denken
we zijn open in hoe we met hun kind omgaan.
2 We sluiten kort hoe we de zorg bieden, zodat we op 1 lijn zitten.
3 Regelmatig contact.
4 Als ouders en de begeleiding op 1 lijn zitten dan gaat het goed. De gemaakte afspraken in het
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ondertekende IOP zijn hierin leidend.
Er is zeer regelmatig contact tussen de CP en de ouders van de jongere. Wij proberen zoveel
mogelijk de wens van de ouders in combinatie met de wens van de jongere te volgen en
daarin open te zijn naar ouders. Daarin staat wat mij betreft de wens van de cliënt voorop en
dat geeft wel eens een spanningsveld. Wij proberen dit open te bespreken met ouders en
krijgen hier goed ondersteuning in van de teamleidster.
Afstemming.
Door alles te bespreken. Tussen beiden.
Dit is puur individueel, ik vind dat je als contactpersoon hier zelf ook initiatief in moet nemen.
Alleen lukt het niet altijd en soms is er totaal geen afstemming mogelijk.
Het maken van een afspraak.
Alles.
Overleg situaties, en het op de hoogte houden hoe het thuis gaat en hoe het hier gaat.
Genoeg overleg.
Persoonlijk contact of telefonisch contact.
De bejegening vind ik open, eerlijk en respectvol.
Open communicatie waarbij beiden kunnen zeggen wat zij vinden en voor iedereen het belang
van het kind voorop staat.
I.v.m. BSO stemmen wij ook vaak af met school vim weinig contact ouders. Zelfde benadering
en aanpak van problematiek is voor kinderen prettig.
Wij staan altijd open voor contact, met sommige ouders een prettig eerlijk contact.
De grove structuur gaat vaak wel goed maar thuis mogen ze vaak veel dingen weer anders.
Omdat er goed overleg is met ouders over de opvoeding en afspraken.
Hele duidelijke afspraken op papier zetten.
Dat de jongere vooropgesteld wordt.
Er is veel contact met ouders, dit is prettig zowel voor ouder, jongere en ons.
We proberen met ouders op één lijn te zitten. Onze jongeren zijn af en toe een weekend thuis,
dus grotendeels gebeurd de opvoeding hier.

5. Wat kan er volgens u verbeterd worden in de afstemming tussen de opvoeding thuis en op de
groep?
1 Ik vind het jammer dat er maar weinig ouders op de groep komen. Veel jongeren komen via
de taxi binnen. Ouders komen vaak alleen als wij ze uitnodigen voor een gesprek.
2 Regelmatiger contact met ouders.
3 4 Door meer gesprekken te voeren met ouders is er meer tijd voor afstemming. Het is van
belang dat ouders weten hoe het werkt op een groep, wat wij doen en wat ouders zelf
moeten regelen. Volgens mij is dat nog niet altijd duidelijk.
5 Wat mij betreft mag er nog meer gecommuniceerd worden over de afstemming van de
opvoeding, maar dat zal een spanningsveld blijven. Daarnaast kunnen wij niet altijd het zelfde
bieden als dat ouders thuis doen, wij hebben een andere band met hun kind. Ik denk dat er
ook we verschillen mogen zijn zolang een cliënt dit kan hanteren. We moeten vooral blijven
communiceren dat is het beste voor de cliënt.
6 Inleving dat hun kind niet de enige bewoner is op de groep.
7 8 Alles kan altijd beter. Maar soms heb je gewoon geen mogelijkheden als begeleider. Dit is dan
heel vervelend voor de cliënt. Wij gaan uit van een acceptabele basis.
9 Het ene zeggen en het andere doen.
10 Niets.
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Op de groep is alles anders, andere regels je leeft in een groep met andere gehandicapten die
ook hulp en aandacht nodig hebben. Thuis ben je de enige gehandicapte en draait alles om
hun.
Ik heb geluk dat er een goede afstemming is. In één situatie is het weleens lastig daar zijn de
ouders van gescheiden en deze jongere gaat om het weekend naar één van de ouders. Bij
vader verloopt het weekend beter dan de weekenden bij moeder. Het is merkbaar als de
jongere weer op de groep is.
Visie op opvoeden is.
Contact via de mail kan vrij onpersoonlijk zijn, daarnaast moet je maar afwachten hoe de
ouders de mail "lezen".
Soms vergeten we dingen door te geven, of op te schrijven. Waardoor praktische dingen
moeilijker kunnen verlopen dan noodzakelijk is.
Zoeken naar de juiste wijze waarop je met iedere ouder zo goed mogelijk contact kunt
hebben.
IOP bespreking hiervoor gebruiken en duidelijke afspraken maken met ouders. Waar het bij de
BSO's soms niet helder verloopt als ouders een andere vraag hebben dan wij kunnen bieden.
Dan stopt het kind meestal bij ons in de opvang.
Contact/op de hoogte houden komt vaak alleen van onze kant.
Dat er meer gekeken word wat heeft het kind nodig en niet alleen hoe het moet als normaal
de normen en waarde. Soms hebben kinderen hele andere dingen nodig en zien ouders het
niet altijd.
Soms wat meer tijd om goed naar de wensen van de jongeren en ouders te luisteren.
Het gesprek over wat het voor ouders betekend dat het kind uit huis gaat.
Ouders en begeleiders moeten meer op 1 lijn komen te zitten.
Afspraken die wij met ouders over jongeren maken worden niet altijd door iedereen
nageleefd, dit is soms lastig voor alle partijen.
Ouders zijn op de hoogte van de afspraken die met de cliënten gemaakt zijn, deze worden
thuis niet altijd nagestreefd.

6. Waarin zit volgens u het voornaamste verschil tussen de opvoeding die ouders hanteren en de
opvoeding die op de groep wordt gehanteerd?
Antwoord:
Aantal respondenten:
a. verschil in levensbeschouwing/visie/denkbeelden 5 (20,8 %)
b. verschil in opvoedingsstijl (autoritair, autoritatief, 8 (33,3 %)
permissief/toegeeflijk of laissez-faire)
c. verschil in regels en afspraken
4 (16,7 %)
d. verschil in mening over bijvoorbeeld belangrijke
2 (8,4 %)
keuzes die moeten worden gemaakt betreffende de
jongere
e. anders, namelijk ….
5 (20,8 %)
-

-

-
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jongere kijkt.
alle hierboven genoemde verschillen!

Waarin zit het voornaamste verschil
tussen de opvoeding die ouders
hanteren en de opvoeding die op de
Verschil in
groep wordt gehanteerd?
levensbeschouwing / visie
Verschil in opvoedingsstijl
Verschil in regels en
afspraken
Verschil in mening
Anders

7. Stelling: ‘Als ouders zelf een beperking hebben maakt dit de afstemming moeilijker’. Hoe kijkt u
tegen deze stelling aan?
1 Zeer zeker waar. Regelmatig ben ik tegen gekomen dat het kind waarschijnlijk gewoon thuis
had kunnen wonen als ouders geen beperking hadden. Voor deze ouders is opvoeden extra
moeilijk.
2 Dat klopt vind ik.
3 Dit is vaak waar.
4 Ik ben het hier mee eens. Ouders die geen beperking hebben, hebben een eigen mening en
zijn over het algemeen strikter in hun opvoeding. Ouders die wel een beperking hebben
kunnen meer moeite hebben met het zich houden aan de regels.
5 Hier ben ik het zeker mee eens. Ik denk dat zij anders tegen hun kind aan kijken dan wij en
niet helemaal goed kunnen inschatten wat hun kind nodig heeft. Daarnaast kunnen zij niet
altijd iets met de adviezen die wij geven omdat ze dat gewoonweg niet altijd kunnen.
6 Mee eens.
7 Dan moet er meer worden gesproken tussen beide partijen.
8 Hangt van de beperking af en ook hoe ouders geleerd hebben of wellicht niet leerbaar zijn.
9 Dit is niet altijd waar omdat deze ouders soms juist meer aan de begeleiding overlaten.
10 Lijkt mij niet; dove ouders kunnen mailen etc.
11 Vreemd, maakt geen verschil je zou zeggen dat ze hun kind beter begrijpen omdat ze tegen
zelfde problemen aan lopen.
12 Dat klopt, het lijkt soms of je met 2 cliënten tegelijk maken hebt. En je hebt er meer tijd voor
nodig.
13 Nog niet meegemaakt.
14 Dat ligt er maar aan wat de beperking van de ouder is.
15 Je moet met alle ouders een band opbouwen om tot een goede afstemming te kunnen
komen.
16 Met iedere ouder waarbij geen open communicatie mogelijk is, is het moeilijk af te stemmen.
Als ouders een beperking hebben heeft deze vaak hulp nodig om te begrijpen wat gevraagd
wordt in de opvoeding. Die hulp kunnen wij vaak niet geven.
17 In sommige gevallen klopt dit, maar soms is er ook een hulpverlener voor ouders en dat maakt
het dan weer juist weer makkelijker.
18 Soms wel, soms niet een verstandelijke beperking kan er ook voor zorgen dat ouders meer
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aannemen van ons, maar meestal is het moeilijke omdat het kind dan de ouders de baas is. Dit
is geen opvoeden.
Soms wel en soms niet want dan weten ze waar ze op moeten letten bv ouder adhd en kind
ook dan weten ze de val kuilen. Maar een ouder met borderline dat is dan wel moeilijk om dan
weer toegeven over het kind en hoe ze het beter kunnen zien.
Hier ben ik het mee eens maar daar ligt gelijk de uitdaging.
Klopt.
Deze stelling klopt wel.
Ja, ouders kunnen dan heel anders tegen dingen aankijken waardoor afstemmen soms
moeilijk is.
Mijn ervaring is dat zowel bij ouders met of zonder beperking, afstemmen moeilijk kan zijn.

8. Kunt u aangeven op welke gebieden u handvatten wenst met betrekking tot afstemming in de
opvoeding van jongeren die deels thuis en deels op de groep wonen?
Antwoord:
Aantal respondenten:
4 (18.2 % van de ondervraagde)
a. De communicatie met ouders
b. De overgang tussen de opvoeding thuis en op 14 (63.6 % van de ondervraagde)
de groep
5 (22.7 % van de ondervraagde)
c. De manier van omgang met de puberteit
11 (50 % van de ondervraagde)
d. De afstemming met ouders met een
beperking
e. Uw kennis en ervaring die in contrast zijn met 9 (40.9 % van de ondervraagde)
de wil van ouders
3 (13.6 % van de ondervraagde)
f. Verschil in levensbeschouwing / visie /
denkbeelden / overtuigingen
9 (40.9 % van de ondervraagde)
g. Het verschil in culturele achtergrond
3 (13.6 % van de ondervraagde)
h. De verschillende visies binnen het team over
de afstemming met ouders
6 (27.3 % van de ondervraagde)
i. De communicatie met ander disciplines, zoals
school
5 (22.7 % van de ondervraagde)
j. De manier van opvoeden met betrekking tot
afspraken en regels
k. De bejegening tussen hulpverleners en ouders 3 (13.6 % van de ondervraagde)
6 (27.3 % van de ondervraagde)
l. Het (negatieve) beeld van ouders over de
hulpverlening
Kunt u aangeven op welke gebieden u handvatten wenst met betrekking tot afstemming in de
opvoeding van jongeren die deels thuis en deels op de groep wonen?
De communicatie met ouders

4 (18.2 %)

De overgang tussen de
opvoeding thuis en op de
groep
De manier van omgang met
de puberteit
De afstemming met ouders
met een beperking
Uw kennis en ervaring die in
contrast zijn met de wil van
ouders
Verschil in levensbeschouwing
/ visie / denkbeelden /
overtuigingen

14 (63.6 %)
5 (22.7 %)
11 (50 %)
9 (40.9 %)
3 (13.6 %)
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9 (40.9 %)
3 (13.6 %)
6 (27.3 %)
5 (22.7 %)
3 (13.6 %)
6 (27.3 %)

9. Wanneer u in één of meerdere van bovengenoemde gebieden verschil ervaart, hoe gaat u daar
dan mee om? Waar loopt u tegen aan? Wat vindt u moeilijk?
1 Op een groep zijn andere regels dan thuis, waar soms minder regels zijn. Voor een jongere kan
het moeilijk zijn dat er verschil is. Jongeren uitleggen dat er op verschillende plaatsen
verschillende afspraken zijn is dan het beste. Soms is een jongere 18 heeft zelf ideeën over zijn
leven, maar ouders denken er anders over en beslissen voor die jongere. terwijl in mijn ogen
de jongere dat best zelf kan beslissen. Dat is weleens moeilijk. Ik moet kiezen tussen de
jongere helpen sterke te worden in het nemen van zijn eigen beslissing of hem begeleiden in
het uitvoeren van de beslissing die hem op gedragen is. Dat kan een dilemma zijn. belangrijk is
met ouders op goede voet te staan, maar nog belangrijker is het zelfstandiger worden van de
jongere.
2 Telkens terugkoppelen in het team, overleg met teamleider, en regelmatig contact met ouders
zoeken.
3
4 Het is niet altijd duidelijk wie wat doet en waarover communiceert. Ook het verschil in het
team is niet altijd makkelijk om mee om te gaan.
5 Het stukje seksualiteit vind ik lastig te bespreken met ouders. Het is een gevoelig onderwerp,
maar het hoort bij de puberteit en leeft wel degelijk. Maar jongeren hebben ook een redelijk
laag niveau, dat is een spanningsveld.
6 Proberen om toch tot een overeenstemming te komen. Als verschillen blijven bestaan probeer
ik me neer te leggen bij de wens van ouders, ook al kost dat persoonlijk veel moeite.
7 Ik bespreek het dan met mijn collega’s, wat erg prettig voelt.
8 Je stopt energie in het contact met ouders, waarin het belang van het kind voorop staat. Het
kan een hele uitdaging zijn dit samen te ontwikkelen. Het wordt lastig als ouders niet inzien
om welke reden dan ook. Als begeleider ga je voor de belangen van het kind. Althans dat
probeer je.
9 Ik probeer uit te leggen waarom ik deze mening heb. Lukt dit niet dan zal ik in het belang van
de jongere overleggen met collega.
10 Het laatste.
11 Soms is er niks aan te doen, jongeren leven in 2 werelden.
12 Ik stel mij neutraal op en wacht even af van de situatie en daar probeer ik mij in/aan te
passen.
13 14 15 Ik merk dat vaak alles via ouders loopt. En dat er weinig afstemming is tussen wonen en
dagbesteding, of school.
16 Het is een probleem als ik niet begrijp of verkeerd begrijp wat ouders bedoelen. Zeker bij
andere culturen uiten mensen zich anders dan wij verwachten.
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Ik vind niets moeilijk. Alles moet bespreekbaar zijn met ouders. Het beste middel is om
transparant te zijn naar ouders over welke methode je gebruikt op een groep. Het is hooguit
lastig voor het kind dat tussen 2 verschillende opvoedingsstijlen zit.
Zie vraag 7.
Je merkt dat je soms meer in het belang van het kind denkt, dat ouders die miss 2 weekenden
in de maand hun kind hebben het toch anders zien. Ik probeer me altijd wel voor te stellen
hoe en wat maar het is toch moeilijk te begrijpen. Dat als je bv voor bepaalde dingen vraagt
aan ouders bv tandpasta, onderbroeken of normaal goede kleding dat ze het dan toch gaan
halen en niet doen of hun neus bloed van we hebben geen geld. Dat doet vaak wel pijn om te
horen, maar ja wat kan je doen?
Dan ga ik in gesprek met collega's of teamleider of orthopedagoge.
Bespreekbaar maken, ouders die afspraken niet nakomen aanspreken.
Dit geeft jongere met een beperking soms nog extra beperkingen die niet altijd nodig zijn, hier
vooral over blijven communiceren met elkaar.
Als een cliënt voor een langere periode thuis is geweest, moet je vaak opnieuw werken aan
structuur die verloren gegaan is.

10. Wat kunnen gevolgen zijn voor de jongere, wanneer er een verschil in overeenstemming over
zijn/haar opvoeding bestaat?
1 Moeilijke om te schakelen tussen groep en thuis.
2 Dat de jongere niet weet waar hij of zij aan toe is.
3 4 De jongere weet niet waar hij/zij aan toe is. Door bijvoorbeeld niet een eenduidig verhaal te
hanteren kan de jongeren zich tegen een opvoeder keren. Hij kan dan de begeleiders
uitspelen.
5 Onrust, onduidelijkheid, probleem gedrag.
6 Conflicterende belangen / zienswijze. Uitspelen van (opvoedings) situaties.
7 Moeilijk te begrijpen voor de jongere, dus veel praten.
8 Dat het kind heen en weer geslingerd wordt tussen verschillende partijen. Dit doet een kind
nooit goed.
9 Dat een jongere niet meer weet wat hij of zij nu moet. Onduidelijkheid.
10 Het lijkt mij beter als de jongere niet bij het overleg aanwezig is.
11 Dat jongeren worden uitgespeeld.
12 Conflictsituaties en 'heropvoeden’.
13 Onrust, onzekerheid.
14 Loyaliteitsconflict.
15 Geen duidelijkheid. Dat er op plek a (wonen) andere regels gelden dan op plek b (werken). Dat
je 2 x met een zelfde doel aan de slag gaat.
16 Onduidelijkheid en onzekerheid.
17 De jongeren, kinderen vertonen meestal moeilijk gedrag bij de een of de ander of bij beiden.
18 Jongere moet meer schakelen, kan zowel positief als negatief werken. Geeft minder structuur
en duidelijkheid.
19 Dat kinderen je niet serieus meer nemen en alleen maar naar ouders luisteren en dan krijg je
gefrustreerde kinderen. Thuis mag ik alles en dan mag ik dit en dat en dat is erg lastig om als
leiding dan te zeggen dat je dan hier op het werk andere regels hebt dan thuis.
20 Dat de jongere moeite heeft met het schakelen van thuis naar de groep.
21 Jongere blijft loyaal aan ouders, begeleiding slaat niet goed aan.
22 Er kan een negatief gevolg ontstaan voor de jongere.
23 Er ontstaat bij de jongere een hoop onduidelijkheid en dit kan erg lastig zijn.
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Verwarring.

11. Waar houdt u met name rekening mee als u een jongere begeleid, die deels thuis en deels op
de groep woont, zodat de ontwikkeling van de jongere zo optimaal mogelijk verloopt?
1 Dat er een goede afstemming is, wanneer een jongere meer thuis dan op de groep is, liggen
veel beslissingen thuis en minder op de groep. Belangrijk is dan wat is het doel van het deeltijd
aanwezig zijn op de groep.
2 Toch met de lijn die thuis uitgezet word. maar ook dat de jongere een fijne tijd heeft, op onze
groep komen ze maar 1 dag per week namelijk. Je bent meegaand, maar probeert toch het
optimale aan begeleiding te geven.
3 4 Door een goed IOP te schrijven met duidelijk afspraken, regelmatig contact zoeken met
ouders en uitleggen wie welke verantwoordelijkheid heeft.
5 Ik hou rekening met de wijze waarop de cliënt is opgevoed, wat is voor hem bekent, wat zijn
"de rituelen" wat is vertrouwd. Daarnaast kijk ik goed of het werkt en of er niet meer mogelijk
is qua bijvoorbeeld zelfstandigheid of verantwoordelijkheid nemen. Ik heb regelmatig contact
met ouders om zaken goed af te stemmen.
6 Ik houd er rekening mee dat ik slecht tijdelijk in het leven van de jongeren ben, maar ouders
hun hele leven.
7 Door het op de groep / thuis bespreekbaar te maken.
8 Je doet je best om in welke vorm dan ook enigszins aansluiting te vinden. Met wederzijds
respect. Je probeert in de groep ook iets op gang te brengen/ iets te laten zien of te delen.
Wellicht kan een jongere hier wat aan hebben.
9 Ik probeer zoveel mogelijk op 1 lijn te komen met ouders.
10 De voeding, de bedtijden, corvee-taken etc.
11 Veel overleg met ouders, en dat er verschil tussen bij de woon plekken zijn is vaak niet erg.
12 Regelmatig contact met ouders en dit is vaak via mail en telefonisch. In ieder geval elkaar goed
op de hoogte houden met de ontwikkelingen van de jongere. Maar ook de leuke/positieve
dingen vertellen tegen ouders het is dat een jongere zich hier anders gedraagt dan thuis.
13 14 Respect hebben voor elkaar.
15 Als een jongere hier nog niet lang woont, vind ik het belangrijk om hem / haar zich op zijn
gemak te laten voelen.
16 Goed overleggen met ouders, overdragen wat er gebeurt.
17 Wij bieden op de BSO's alleen maar duidelijkheid voor het kind. Zo doen wij het hier en zo
doen wij het altijd hier, dus niet als er morgen iemand ander is die zijn eigen methode heeft.
Dat schept verduidelijking voor een kind, jongere.
18 Hoe gaat de jongere om met deze verschillen, lukt hem dat en op welke manier. Als dit niet
makkelijk is, hoe kunnen we het dan makkelijker maken voor hem.
19 Dat het toch wel een beetje overeen komt met de thuis situatie en de regeltjes van de groep.
Zodat we die samen toch wel gelijk zijn. De wensen kunnen we aanhoren van ouders en hoe
ze het doen en dat kunnen wij in onze groep overnemen zolang het goed te doen is.
20 Dat ik zo veel als mogelijk aansluit bij de wensen van ouder en jongere en afspraken en regels.
21 Proberen alles bespreekbaar te maken.
22 Zoveel mogelijk luisteren naar de wensen van de jongere en dit proberen af te stemmen met
de ouders.
23 Op een groep wonen is natuurlijk anders dan thuis wonen, de regels zijn hier soms anders dan
thuis, maar er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wens van de cliënt en de
ouders.
24 N.v.t.
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Zorgzwaartepakketten

In deze bijlage vindt u een toelichting op de Zorgzwaartepakketten, zoals beschreven op de website
van zorginstelling ’s Heeren Loo.
Vervolgens vindt u een overzicht van het cliëntprofiel bij een ZZP 3 VG. Deze is overgenomen uit de
Gebruikersgids verstandelijke beperking 2011 die het CVZ (College voor zorgverzekeringen) heeft
uitgebracht.

Informatie over ZZP 1 t/m 8 VG
Hieronder leest u meer over de verschillende ZZP VG niveaus.
 ZZP 1 VG: Wonen met enige begeleiding
 ZZP 2 VG: Wonen met begeleiding
 ZZP 3 VG: Wonen met begeleiding en verzorging
 ZZP 4 VG: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 ZZP 5 VG: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 ZZP 6 VG: Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 ZZP 7 VG: (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en
gedragsregulering
 ZZP 8 VG: Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
ZZP 1 VG: Wonen met enige begeleiding
Wonen met enige begeleiding is wonen in een veilige leefomgeving met beperkte begeleiding van
een zorginstelling. Er is altijd een hulpverlener bereikbaar, zodat die kan helpen bij uw vragen of bij
het oplossen van een probleem.
Voor wie is ZZP 1 VG?
ZZP 1 VG is bedoeld voor cliënten die elke dag begeleiding nodig hebben maar verder nog goed voor
zichzelf kunnen zorgen. Gemiddeld krijgt de cliënt 5 tot 7 uur per week hulp en zorg bij het wonen.
Als hij recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddeld aantal uren tussen de 10 en 12 per week.
ZZP 2 VG: Wonen met begeleiding
Wonen met begeleiding is wonen in een veilige leefomgeving met voortdurende begeleiding van een
zorginstelling.
Voor wie is ZZP 2 VG?
ZZP 2 VG is bedoeld voor cliënten die gedurende de dag begeleiding nodig hebben. Zo kunnen zij
redelijk zelfstandig leven, bijvoorbeeld in een kleine woonvorm of een gezinsvervangend tehuis.
Gemiddeld krijgt de cliënt 7,5 tot 9,5 uur per week hulp en zorg bij het wonen. Als hij recht heeft op
dagbesteding ligt het gemiddeld aantal uren tussen de 12,5 en 15 uur per week.
ZZP 3 VG: Wonen met begeleiding en verzorging
Wonen met begeleiding en verzorging is wonen in een veilige leefomgeving met begeleiding en
verzorging van een zorginstelling.
Voor wie is ZZP 3 VG?
ZZP 3 VG is bedoeld voor cliënten die beperkt zelfstandig zijn. Zij hebben een beschermde
woonomgeving nodig met voortdurende begeleiding. Naast die begeleiding is ook hulp bij de
persoonlijke verzorging nodig. Gemiddeld krijgt de cliënt 10,5 tot 13 uur per week hulp en zorg bij
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het wonen. Als hij recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddeld aantal uren tussen de 15 en 18,5
uur per week.
ZZP 4 VG: Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
Wonen met begeleiding en intensieve verzorging is wonen in een veilige leefomgeving met
voortdurende begeleiding en veel verzorging van een zorginstelling.
Voor wie is ZZP 4 VG?
ZZP 4 VG is bedoeld voor cliënten die gedurende de dag veel begeleiding nodig hebben, ook bij de
persoonlijke verzorging. Gemiddeld krijgt de cliënt 12,5 tot 15,5 uur per week hulp en zorg bij het
wonen. Als hij recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddeld aantal uren tussen de 17 en 21 uur per
week.
ZZP 5 VG: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging is wonen in een veilige leefomgeving
met begeleiding en volledige verzorging van een zorginstelling.
Voor wie is ZZP 5 VG?
ZZP 5 VG is bedoeld voor cliënten die veel begeleiding en veel verzorging nodig hebben. Gemiddeld
krijgt de cliënt 16 tot 20 uur per week hulp en zorg bij het wonen. Als hij recht heeft op dagbesteding
ligt het gemiddelde aantal uren tussen de 22 en 27 uur per week.
ZZP 6 VG: Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering is wonen in een veilige
leefomgeving met veel begeleiding en veel verzorging van een zorginstelling voor gehandicapte
mensen die tegelijk veel psychische problemen en/of gedragsproblemen hebben.
Voor wie is ZZP 6 VG?
ZZP 6 VG is bedoeld voor cliënten die een ernstige verstandelijke beperking hebben. Zij zijn daardoor
sociaal (heel) beperkt zelfstandig. Zij hebben ook extra aandacht nodig voor hun gedrag en
psychiatrische problemen. Cliënten krijgen in dit pakket de intensieve begeleiding die zij nodig
hebben. Gemiddeld krijgt de cliënt 15 tot 18,5 uur per week hulp en zorg bij het wonen. Als hij recht
heeft op dagbesteding ligt het gemiddeld aantal uren tussen de 21 en 26 uur per week.
ZZP 7 VG: (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering is wonen in een
veilige leefomgeving met heel veel begeleiding en veel verzorging van een zorginstelling voor
mensen met psychische problemen.
Voor wie is ZZP 7 VG?
ZZP 7 VG is bedoeld voor cliënten met een verstandelijke beperking, sterke gedragsstoornissen en
probleemgedrag. Zij hebben eventueel ook lichamelijke handicaps. In dit pakket krijgen cliënten hulp
in een besloten woonomgeving. Gemiddeld krijgt de cliënt 20,5 tot 25 uur per week hulp en zorg bij
het wonen. Als hij recht heeft op dagbesteding ligt het gemiddeld aantal uren tussen de 30,5 en 37
uur per week.
Dit pakket is ook mogelijk voor een kind/jongere met een verstandelijke beperking die naar een
woonvorm gaat. Het kind heeft dan zeer ernstig probleemgedrag. Hij krijgt zeer intensieve
begeleiding en verzorging. Er is een strakke indeling van de dag. Er is veel structuur en er zijn strikte
regels. De zorginstelling besteedt aandacht aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het kind
krijgt begeleiding bij zijn gedragsproblemen. Meestal gaat het kind naar een dagcentrum in de
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gehandicaptenzorg. Of er is dagbesteding in de woning. Want naar school gaan is vaak niet mogelijk
of wenselijk.
ZZP 8 VG: Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging is wonen in een veilige leefomgeving
met begeleiding en volledige verzorging en verpleging van een zorginstelling.
Voor wie is ZZP 8 VG?
ZZP 8 VG is bedoeld voor cliënten die veel begeleiding, volledige verzorging en verpleging nodig
hebben omdat zij ook ernstige meervoudige beperkingen hebben. Zij zijn niet mobiel. Gemiddeld
krijgt de cliënt 20 tot 24,5 uur per week hulp en zorg bij het wonen. Als hij recht heeft op
dagbesteding ligt het gemiddeld aantal uren tussen de 26 uur en 32 uur per week.
Dit pakket is ook mogelijk voor een kind/jongere met een verstandelijke beperking die naar een
woonvorm gaat. Het kind krijgt voortdurende begeleiding. Ook krijgt het kind hulp bij de persoonlijke
verzorging omdat hij dat (nog) niet zelf kan. Natuurlijk hoort de opvoeding van het kind daarbij. Het
kind wordt gestimuleerd om zichzelf te leren redden.
(Bron: Website ’s Heeren Loo - Hoe werken wij? - Zorgzwaartepakket - Informatie over ZZP 1 t/m 8 VG
en Gebruikersgids Verstandelijke beperking 2011 - College voor Zorgverzekeringen)
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Invoeringsplan

Deze bijlage beschrijft het invoeringsplan van het product dat wij ontwikkeld hebben naar aanleiding
van ons afstudeeronderzoek. Het ontwikkelde product bestaat uit een poster met handvatten en een
handleiding met verdere uitwerking van deze handvatten. Het product heeft de naam ‘Siza-Square’.
Er zijn zes groepen binnen Siza waar gewerkt wordt met de onderzoeksdoelgroep, namelijk jongeren
tussen de twaalf en achttien jaar die deels thuis en deels op een groep wonen. Elke groep krijgt een
poster. Deze poster moet op een zichtbare plaats in het kantoor hangen. Een voorbeeld van een
goed zichtbare plek is de binnenkant van de deur van het kantoor. Zo kunnen groepsleiders
gemakkelijk de handvatten op de poster bekijken en inzetten gedurende de afstemming met ouders.
Daarnaast kan de aanwezigheid van een goed zichtbare poster groepsleiders motiveren om het
product, zowel de poster als de handleiding, daadwerkelijk in gebruik te nemen.
Naast de poster krijgt elke groep de handleiding met de verdere uitwerking van de handvatten.
Groepsleiders kunnen zelf de handleiding er bij pakken wanneer zij verdere informatie wensen wat
betreft de handvatten. De sectormanager Jeugd & Gezin ontvangt tevens beide delen van het
product.
Naast het overhandigen van het product zullen wij groepsleiders ook uitnodigen om onze presentatie
bij te wonen. Op deze presentatie wordt het product nader toegelicht en hopen wij groepsleiders
enthousiast te maken om ons product te gebruiken. Wij hopen dat de aanwezige groepsleiders
collega’s zullen aanraden de Siza-Square’ te gebruiken.
Het invoeringsplan bestaat uit het aanleveren van het product bij de groepen, het enthousiasmeren
van groepsleiders om met dit product te werken. Daarnaast willen wij een begeleidende brief
schrijven zodat aan groepsleiders duidelijkheid wordt verschaft over het gebruik van het product. In
deze brief leggen wij kort uit wat wij onderzocht hebben, wat daaruit naar voren kwam en hoe het
product kan bijdragen aan de afstemming met de ouders van de jongeren. Deze begeleidende brief
zal, naar onze mening, genoeg duidelijkheid bieden wat betreft het gebruik van ‘de Siza-Square’.
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Visieverantwoording

In deze bijlage lichten wij onze visie op dit afstudeeronderzoek en -onderwerp nader toe. Een visie is
een ‘mening over een zaak en hoe die moet worden aangepakt’ (Website Encyclo, z.d.). Daarnaast is
een visie ‘een consistente blik op de toekomst en geeft het de gewenste situatie aan. Het is als het
ware een foto van de situatie die de organisatie nastreeft’ (Website 2Reflect, z.d.). Een visie bevat
kernwaarden over de gewenste situatie. Alvorens wij de kernwaarden binnen dit onderzoek nader
toelichten, gaan wij in op ons afstudeeronderzoek en het product dat daar uit voortgekomen is.
 Visie wat betreft het nut van dit afstudeeronderzoek
Naar aanleiding van de interviews en enquêtes kunnen wij concluderen dat zowel ouders, als
groepsleiders positief zijn over de afstemming binnen Siza. De beide onderzoeksgroepen kennen
hoge cijfers aan deze afstemming toe. Het gemiddelde cijfer van de ouders komt uit op een: 7,75.
Het gemiddelde cijfer van de groepsleiders en teamleiders is een: 7,13.
Ondanks de hoge cijfers hebben wij van Ellen Smulders, sectormanager binnen Siza, de opdracht
gekregen dit onderzoek uit te voeren. In de discussie van dit onderzoek komt naar voren dat er een
spanningsveld tussen de verschillende belangen kan ontstaan. Zowel ouders, als groepsleiders
hebben belangen. Deze belangen kunnen tegengesteld zijn. Echter, het belang van de jongere is de
rode draad binnen dit onderzoek. De jongere is gebaad bij een optimale afstemming. Dit is de reden
waarom dit onderzoek zich richt op de optimalisering van de afstemming tussen ouders en
groepsleiders.
Ellen Smulders gaf aan dat zij het onderzoek nodig en nuttig vind. Daarnaast hebben wij een
vooronderzoek gedaan om de behoeften van groepsleiders te peilen. Groepsleiders gaven aan
handvatten te willen omtrent de afstemming met ouders. Tevens hebben twee teamleiders
meegekeken gedurende de uitvoering van ons onderzoek. Zij gaven aan dat het van belang is om
groepsleiders deze handvatten te bieden.
Zelf hebben wij echter ook een visie over het nut van dit afstudeeronderzoek. Naar aanleiding van
ons literatuuronderzoek en de afgenomen interviews kunnen wij concluderen dat binnen de
interactie tussen ouders en groepsleiders, aspecten aanwezig kunnen zijn die de afstemming
beïnvloeden. De jongere kan hier negatieve gevolgen van ervaren. Wij vinden dat de jongere zich zo
optimaal mogelijk moet kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn wij van mening dat groepsleiders de
taak hebben de afstemming met ouders te optimaliseren in het belang van de jongere. Dit is
makkelijker gezegd, dan gedaan. Om deze reden geven wij groepsleiders in ons product handvatten.
De handvatten zijn gebaseerd op de kennis die wij tijdens dit afstudeeronderzoek hebben opgedaan.
Deze kennis kan groepsleiders helpen de afstemming met ouders te optimaliseren. Wij kunnen, naar
onze mening, concluderen dat ons afstudeeronderzoek een nuttig resultaat heeft opgeleverd.
 Visie betreffende het afstudeerproduct
‘De Siza-Square’ geeft groepsleiders de gewenste handvatten ter optimalisering van de afstemming
met ouders. Het product bestaat uit een poster met handvatten en een bijbehorende handleiding.
Wij zijn van mening dat de poster, wanneer deze op een zichtbare plek op het kantoor hangt,
groepsleiders kan helpen de afstemming met ouders te optimaliseren. Wanneer groepsleiders meer
tijd tot hun beschikking hebben, kunnen zij de handleiding raadplegen. Wij vinden dat ‘de SizaSquare’ eenvoudig te gebruiken is. De beschreven handvatten kunnen groepsleiders helpen. Daarbij
zijn wij van mening dat ‘de Siza-Square’ een goed en nuttig resultaat is van ons afstudeeronderzoek.

172

Afstudeeronderzoek SPH

Claudia Verël & Bianca van Hal

CHE 2012

 Kernwaarden binnen ons onderzoek
In het beantwoorden van de deel- en hoofdvragen betreffende de afstemming tussen ouders en
groepsleiders, hebben we ons gebaseerd op een aantal kernwaarden. Deze kernwaarden komen
deels overeen met de kernwaarden van Siza en vormen de grondslag van de door ons gekozen
benadering binnen dit onderzoek en tevens bij het product dat wij hebben ontwikkelt.
o Respect
Om een optimale afstemming te bereiken moeten ouders en groepsleiders elkaar respecteren. Er
moet ruimte zijn voor verschillen in visie. Beide partijen dienen hierin rekening met elkaar te houden.
Iedere betrokken partij heeft recht op zijn of haar mening. Wanneer ouders en groepsleiders
respectvol met elkaar omgaan, is er een belangrijke basis gelegd voor de afstemming. Groepsleiders
en ouders dienen oog en oor voor elkaar te hebben in het belang van de cliënt.
o Verantwoordelijkheid
Siza vindt het van belang dat haar medewerkers staan voor wat ze doen in hun werk; dat zij staan
voor de organisatie en de samenleving. Zij willen het goed doen, zodat zij trots kunnen uitstralen
(Website Siza, z.d.). Siza heeft een verantwoordelijkheid naar de cliënt en zijn of haar ouders. Zij
behoren goede zorg te leveren aan de jongere. ‘De Siza-Square’ is gecreëerd ter ondersteuning van
die optimale zorg aan jongeren. Groepsleiders kunnen de handvatten inzetten ter optimalisering van
de afstemming met ouders. De optimale afstemming met ouders komt de jongere ten goede. De
jongere ervaart geen lasten van een niet optimale afstemming en kan zich optimaal ontwikkelen. De
verantwoordelijkheid van groepsleiders binnen Siza om een zo optimaal mogelijke manier van zorg te
bieden is één van de kernwaarden binnen ons onderzoek.
o Betrokkenheid
Zowel ouders, als groepsleiders zijn opvoeders van de jongere. Bij opvoeden hoort een bepaalde
mate van betrokkenheid. Het is van belang dat ouders betrokken zijn bij het hulpverleningsproces
dat gezamenlijk met groepsleiders wordt uitgevoerd. Groepsleiders dienen op hun beurt op de
hoogte te zijn van de opvoedingswijze van ouders. Ook zij moeten betrokkenheid tonen richting
ouders. De betrokkenheid naar elkaar is de basis van een optimale afstemming. In dit onderzoek zien
wij betrokkenheid als een belangrijk aspect van de hulpverlening.
o Het scheppen van kansen
Siza zoekt samen met cliënten en familie naar mogelijkheden en perspectieven om erbij te kunnen
blijven horen in de samenleving. Zij beogen kansen te behouden en te creëren voor en samen met
cliënten op alle levensterreinen. Dat geldt ook voor medewerkers: Siza schept kansen in het werk
waarin zij zichzelf kunnen (blijven) ontplooien. In het belang van de cliënten en voor een prettig en
uitdagend werkklimaat vindt Siza het van belang voor ouders, groepsleiders en jongeren kansen te
creëren (Website Siza, z.d.). Met dit onderzoek bieden wij groepsleiders kansen om de afstemming
met ouders te optimaliseren.
o Plezier
Siza beschrijft op haar site: ‘We kunnen nog zo van betekenis willen zijn voor de ander, kansen
scheppen en onze verantwoordelijkheid nemen, dat alles komt pas echt tot zijn recht als we het met
plezier kunnen doen. Wie het naar zijn zin heeft in het werk, geeft niet zomaar op, maar gaat net een
stapje verder om voor elkaar te krijgen wat hij nodig vindt’ (Website Siza, z.d.). Ook deze kernwaarde
namen wij mee in de uitvoering van ons onderzoek. Wij vonden het van belang naast een goede en
serieuze werksfeer, tevens plezier te ervaren in het proces van onderzoeken.
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Financiële onderbouwing

In deze bijlage gaan wij in op de financiële verantwoording van zowel ons afstudeerverslag, als ons
afstudeerproduct. Daarnaast gaan we tevens in op de kosten van het interviewkatern en de overige
kosten.

Het afstudeerverslag
Het afstudeerverslag bevat 188 pagina’s. Het verslag is zes keer geprint door medewerkers van Siza.
Deze zes versies zijn voor ons beiden, onze afstudeerbegeleider van school, onze opdrachtgever
vanuit Siza en twee teamleiders binnen Siza. De kosten voor het printen van dit afstudeerverslag
berekenen wij door middel van de volgende som: aantal pagina’s x kosten per pagina = totaal aan
kosten. Siza heeft te kennen gegeven dat het printen van één zwart-wit pagina ongeveer drie cent
kost. Het printen van een pagina in kleur kost vijf cent. Het afstudeerverslag heeft op elke pagina
kleur. Wij kunnen de volgende berekening maken:
188 x 0,05 = 9,40 euro
Om de totale kosten te bereken moeten we € 9,40 met zes vermenigvuldigen. Dan komen wij uit op
€ 56,40 euro kosten voor het printen van ons afstudeerverslag.

Het afstudeerproduct
1. Het handleiding
Het afstudeerproduct bevat 62 pagina’s. Het product is in totaal twaalf keer geprint door
medewerkers van Siza. Deze twaalf versies zijn voor ons beiden, onze afstudeerbeleider vanuit
school, onze opdrachtgever van Siza, twee teamleiders binnen Siza en de zes groepen die
meegewerkt hebben aan ons onderzoek. De kosten van het printen van ons afstudeerproduct
berekenen wij met de eerder beschreven som, namelijk: aantal pagina’s x kosten per pagina = totaal
aan kosten. Het printen van het product kost tevens drie cent per zwart-witte pagina en vijf cent per
kleuren pagina. Het afstudeerproduct heeft op elke pagina kleur. Wij kunnen de volgende berekening
maken:
62 x 0,05 = 3,10 euro
De totale kosten van de handleiding rekenen wij door € 3,10 met twaalf te vermenigvuldigen. De
handleiding kost in totaal € 37,20 euro.
2. De poster
Naast het handboek bestaat het product tevens uit een poster. Deze poster is in totaal tien keer
geprint door drukkerij. Deze versies zijn voor de zes groepen binnen Siza, onze opdrachtgever vanuit
Siza, onze afstudeerbegeleider vanuit school en onszelf. De kosten van het printen van deze posters
is in totaal € 383,87 euro.
De totale kosten van het product rekenen wij door de som € 37,20 plus € 383,87. Het
afstudeerproduct kost in totaal € 421,07 euro.

Het interviewkatern
Het interviewkatern bevat 301 pagina’s. Het interviewkatern is slechts drie keer geprint door
medewerkers van Siza vanwege haar omvang. Van deze versies is er één voor ons. De andere twee
zijn voor onze afstudeerbegeleider vanuit school en onze opdrachtgever vanuit Siza. De kosten van
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het printen van het interviewkatern berekenen wij wederom door de som: aantal pagina’s x kosten
per pagina = totaal aan kosten. Het printen van het interviewkatern kost wederom tevens drie cent
per zwart-witte pagina en vijf cent per kleuren pagina. Het interviewkatern bevat geen
kleurenpagina’s. Wij kunnen de volgende berekening maken:
301 x 0,03 = € 9,03
De totale kosten berekenen wij door € 9,03 te vermenigvuldigen met drie. Wij komen uit op € 27,09
euro.

De overige kosten
Naast de kosten voor het printen van de verslagen hebben wij overige kosten gemaakt tijdens ons
afstudeerproject. Wij geven een opsomming van deze kosten. Dat doen wij per persoon.

Wat?
Reiskosten van 13 keren heen- en
weer naar het Jachthuis voor een
gesprek met Ellen of de
verscheidene interviews met
groepsleiders en teamleiders
Telefoonkosten interviews ouders

Een boek ter ondersteuning van het
literatuuronderzoek

Wat?
Reiskosten van 13 keren heen- en
weer naar het Jachthuis voor een
gesprek met Ellen of de
verscheidene interviews met
groepsleiders en teamleiders
Telefoonkosten interviews ouders

Lijn & klittenband

Overzicht kosten Bianca:
Overige informatie
Kosten
Bianca moest per enkele reis 27.3
€ 134,81
kilometer rijden. Dat is 54,6 kilometer per
retourreis. Van Ellen Smulders, onze
opdrachtgever, mochten wij 19 cent per
kilometer rekenen. Dan kost één reis in
totaal € 10,37.
Drie telefoongesprekken van 16:23, 19:17 € 10,01
en 23:05 minuten. In totaal 58:45
minuten.
Egberts, C. (2007). Ouders op hún plek,
€ 23,00
Samenwerken in de driehoek cliënt,
ouders en begeleider. Amersfoort:
Uitgeverij Agiel.
Totaal: € 167,82
Overzicht kosten Claudia:
Overige informatie
Kosten
Claudia moest per enkele reis 20,9
€ 103,22
kilometer rijden. Dat is 41,8 kilometer per
retourreis. Van Ellen Smulders, onze
opdrachtgever, mochten wij 19 cent per
kilometer rekenen. Dan kost één reis in
totaal € 7,94.
Drie telefoongesprekken van 11:07,
€ 9,76
25:02 en 22:20 minuten. In totaal 58:29
minuten.
Lijm om de posters op elkaar te plakken
€ 17,05
en klittenband om de hokjes open te
kunnen houden.
Totaal: € 130,03
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Reiskosten
Wij willen de reiskosten nader toelichten. Dit zijn de reiskosten van het reizen met de auto naar Siza
(het Jachthuis op hetzelfde terrein als het Centraal Bureau) in Arnhem. Wij komen beiden van een
andere kant, dus er was geen mogelijkheid om samen te reizen. Op de volgende data zijn wij naar
Siza gereden:
Bianca:
11 januari: gesprek Ellen Smulders
26 januari: gesprek Irma & Yvonne
15 februari: gesprek Ellen Smulders
7 maart: gesprek Ellen Smulders
21 maart: interview Ilse Leemreise
27 maart: interview het Baken
28 maart: interview Ellen & Dabdei
4 april: interview het Midden
10 april: interview het Hoge Erf
11 april: interview de Liemers
13 april: interview Yvonne van Eijk
19 april: gesprek Ellen Smulders
9 mei: gesprek Ellen, Irma en Yvonne

Claudia:
11 januari: gesprek Ellen Smulders
26 januari: gesprek Irma & Yvonne
15 februari: gesprek Ellen Smulders
7 maart: gesprek Ellen Smulders
21 maart: interview Ilse Leemreise
26 maart: interview de Schaarsberg
27 maart: interview het Baken
28 maart: interview Ellen & Dabdei
4 april: interview het Midden
10 april: interview het Hoge Erf
13 april: interview Yvonne van Eijk
19 april: gesprek Ellen Smulders
9 mei: gesprek Ellen, Irma en Yvonne

We kunnen nu het totaal aan overige kosten berekenen. Dat doen we door middel van de volgende
som: kosten Bianca + kosten Claudia = totaal aan overige kosten. Dan berekenen wij: 167,82 + 130,03
= € 297,85

Totaal aan kosten
Nu we alle kosten op een rij hebben gezet, kunnen we de totale kosten van het afstudeerproject
berekenen. Wij gebruiken de volgende som bij de berekening van de kosten: kosten afstudeerverslag
+ kosten afstudeerproduct + kosten interviewkatern + overige kosten = totaal aan kosten
Wij kunnen concluderen dat het project (56,40 + 421,07 + 27,09 + € 297,85=) € 802,41 euro heeft
gekost.
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MAM – verantwoording

‘De Siza-Square’ is het product dat wij hebben ontwikkeld naar aanleiding van ons
afstudeeronderzoek. Wij hebben er voor gekozen om zowel een poster, als een handleiding te
ontwikkelen. De handleiding geeft een uitgebreide uitleg van de verschillende onderdelen van ‘de
Siza-Square’. Echter hebben groepsleiders vanwege tijdgesprek niet altijd tijd om deze handleiding in
gebruik te nemen. Het is mogelijk dat deze handleiding in de kast beland en groepsleiders hem niet
in gebruik nemen. Om deze reden hebben wij de poster van ‘de Siza-Square’ ontwikkelt. Deze poster
is eenvoudig in gebruik te nemen door groepsleiders en het neemt niet veel tijd in beslag. Wanneer
groepsleiders meer tijd hebben kunnen zij zelf de keuze maken om de handleiding er op na te slaan.
De ‘Siza-Square’ poster is een muzisch product. ‘Het woord muzisch is afgeleid van het Griekse woord
mousai, dat muze betekent, dit zijn beschermgodinnen van kunsten en oorspronkelijke
wetenschappen. Het wordt gebruikt voor activiteiten die afgeleid zijn van één of andere tak van
kunst. Muzische activiteiten zou je dus kunstzinnige activiteiten kunnen noemen’ (Behrend, 2008). We
kunnen zeggen dat een muzisch product een kunstzinnig product is. Alvorens wij in gaan op de
appèlwaarden van ons muzisch product gaan wij in op ‘de Siza-Square’. Wat is ‘de Siza-Square’ en
hoe ziet het eruit?
‘De Siza-Square’ bestaat uit een poster met handvatten voor groepsleiders om de afstemming met
ouders te optimaliseren. Er zijn verschillende soorten handvatten. De handvatten zijn per onderdeel
gesorteerd. De handvatten van elk onderwerp staan in een gekleurd vierkant. Boven de vierkanten
staat een driehoekige vorm. Wanneer deze vierkanten en driehoek samen komen vormen zij een
huis. Een huis dat staat voor de woongroep binnen Siza. De jongere kan zich thuis voelen op deze
woongroep. De afstemming tussen ouders en groepsleiders is belangrijk voor het welzijn van de
jongere. Wij hopen dat ‘de Siza-Square’ hen kan helpen. Het is van belang dat de poster een
uitnodigend karakter heeft. De uitnodiging van het product en de beleving tijdens het gebruik van dit
product heeft te maken met de appèlwaarde (Eveline Grabau, 1987). ‘De Siza-Square’ heeft een
appèlwaarde: ‘de uitnodiging die iemand ervaart tot een activiteit, de aantrekkelijkheid ervan, de
aantrekkingskracht en de beleving van iets’ (Beherend, 2008). De appèlwaarde van ‘de Siza-Square’
bevindt zich in:






Het materiaal: ‘De Siza-Square’ is gemaakt van gekleurd papier. Doordat het papier van de
poster dikker en van een hogere kwaliteit is dan standaard papier, zal het niet snel scheuren,
kapot gaan of verkleuren door de zon.
De vorm: ‘De Siza-Square’ is een poster van 118,9 bij 84,1 centimeter. De poster kan
eenvoudig opgehangen worden op kantoor. Groepsleiders kunnen om deze reden de
handvatten op eenvoudige wijze lezen. Doordat de handvatten per onderwerp gesorteerd en
apart in gekleurde vakken staan, heeft de poster een overzichtelijke vorm.
De kleur: De kleuren van ‘de Siza-Square’ spreken de gebruiker aan. De diversiteit aan
kleuren geeft ‘de Siza-Square’ een aantrekkelijke uitstraling. De kleuren zorgen tevens voor
overzicht op de poster. De gebruiker zal moeiteloos de verschillende vakken onderscheiden.
Het gebruikersgemak: De vorm, het materiaal en de kleur van ‘de Siza-Square’ zorgen er voor
dat groepsleiders geen ingewikkelde handelingen hoeven te verrichtten. Zij hoeven enkel de
juiste vakje met handvatten te vinden om ‘de Siza-Square’ te gebruiken. ‘De Siza-Square’
neemt weinig ruimte in en is geschikt als waardevolle toevoeging tijdens een gesprek tussen
een ouder en een groepsleider.

Naast de poster hebben wij een handleiding ter ondersteuning van de afstemming tussen ouders en
groepsleiders ontwikkeld. Groepsleiders kunnen deze handleiding raadplegen voor meer informatie
over de handvatten op ‘de Siza-Square’ poster. Deze handleiding heeft een aantrekkelijke opbouw.
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De volgorde van de hoofdstukken maakt het eenvoudig voor groepsleiders om snel het juiste
onderdeel te vinden. Daarnaast geven wij de groepsleider in de eerste hoofdstukken en bijlagen
informatie die op de poster ontbreekt. De handleiding heeft een aantrekkelijke lay-out door het
kleurgebruik. Het gebruik van kleur zorgt voor een positieve uitstraling van de handleiding.
Bovenstaande punten lichten toe waarom ‘de Siza-Square’, in muzisch agogische vorm, een
toegevoegde waarde heeft aan de optimalisering van de afstemming tussen ouders en groepsleiders.
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De relatie met de verdiepingsminor Pedagogiek

Er is een relatie tussen ons onderzoeksonderwerp en de verdiepingsminor pedagogiek. Deze relatie
zullen wij in deze bijlage beschrijven.
Beiden hebben we de verdiepingsminor Pedagogiek gevolgd in onze opleidingsjaren tot sociaal
pedagogisch hulpverlener. Om de relatie tussen pedagogiek en ons onderzoeksonderwerp te
verklaren, geven we hieronder de definitie van pedagogiek, zoals beschreven door Wikipedia:
Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (ouders, opvoeders,
onderwijzers) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel. Meer specifiek bestudeert pedagogiek
onderwijsmethoden, inbegrepen de doelen die daarin dienen te worden gesteld, en de manier waarop
deze doelen bereikt kunnen worden.
De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid.
Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagoogia, wat letterlijk 'kinderleiding' betekent. De
wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen, en ook de relatie tussen het kind en zijn
omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media, etc. De
nadruk ligt vooral op het handelen. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan.
Ook wordt de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen onderzocht. Ze leven in een moeilijke
situatie of het dreigt verkeerd te lopen (Website Wikipedia).
Zowel de studie pedagogiek, als de verdiepingsminor Pedagogiek richt zich specifiek op kinderen
tussen de 0-18 jaar en hun opvoeders. Zoals in de bovenstaande definitie staat weergegeven, betreft
pedagogiek de grootbrenging van jeugdigen. Hoewel ons onderzoek is gericht op jongeren tussen de
12 en 18 jaar, en deze leeftijdsfase dus prima overeenkomt met waar de pedagogiek zich op richt,
hebben wij dit wel moeten afbakenen. Een onderzoek naar alle kinderen en jongeren binnen Siza tot
18 jaar leek ons erg interessant, maar zou een te breed onderzoeksonderwerp met zich mee brengen
voor de geringe onderzoekstijd. Om specifiek en nauwkeurig te kunnen zijn hebben we gekozen voor
een leeftijdsafbakening. We kozen voor de jongeren vanaf 12 jaar, vanwege onze stage-ervaringen in
jaar 3, maar ook vanwege de ontwikkeling van het kind vanaf die leeftijd. Een aspect waardoor de
afstemming tussen ouders en groepsleiders kan worden beïnvloed, was volgens ons de ontwikkeling
van de jongere die hoort bij de levensfase waarin hij of zij zich dan verkeert: de puberteit of de
adolescentie. Zowel in de enquêtes, als in de daarop volgende interviews, kwam de omgang van
ouders en groepsleiders met de puberteit van de jongere naar voren. (Zie voor verdere resultaten van
de enquêtes en interviews, bijlage 1 en het aparte Interviewkatern.) Sectormanager Ellen Smulders,
tevens de opdrachtgever van ons onderzoek, zegt over de leeftijdsfase van jongeren vanaf 12 jaar en
het opstellen van het IOP voor hen, het volgende: “Als kinderen wat ouder zijn, tussen 12 en 16, dan
doe je dat ook met de jongere zelf. En dan worden ouders daar ook bij betrokken. Maar dan komt dus
ook het belang van de jongere er al weer op te staan. En dan gaat soms de spanning ontstaan, want
als de jongere zich wil ontwikkelen.. In die fase is het ook heel vanzelfsprekend dat je je wat losmaakt
van thuis en dan is het vooral het belang van: hoe krijg je dat inzicht ook bij ouders? Want die vinden
dat vaak heel spannend. Maar het loslatingsproces, dat hoort bij iedereen. En dat hoort ook bij
kinderen die een beperking hebben.” Verderop in het interview zegt ze: “daarom heb ik jullie ook
speciaal gevraagd om voor die doelgroep iets te bedenken.”
De adolescentie wordt tegenwoordig als een aparte leeftijdsfase gezien en niet meer als, zoals
voorheen, een turbulente overgang van de kindertijd naar de volwassenheid (Wit e.a., 2006). De
adolescentie is een periode van belangrijke en ingrijpende ontwikkelingsprocessen op biologisch en
psychosociaal niveau (Wit e.a., 2006).
Om autonomie en zelfstandigheid te bereiken en een eigen identiteit te ontwikkelen moeten
adolescenten zich losmaken van de ‘infantiele’(zoals een kind iets zou doen) ouderbanden. In de
populaire meningsvorming komt de adolescentie nogal eens naar voren als een moeilijke periode.
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Jongeren worden vaak afgeschilderd als onrustig en wispelturig. Deze opvattingen worden vaak ook
door ouders gedeeld (Wit e.a., 2006).
Reden te meer om onderzoek te doen naar jongeren vanaf 12 jaar, want ‘kinderen met een handicap
komen soms eerder in de puberteit. De onzekerheden die een puber heeft, kunnen heftiger
voorkomen bij jongeren met een (lichamelijke en/of verstandelijke) handicap’(Jenster, 2005), aldus
Eric Jenster van de organisatie MEE.
Binnen de minor Pedagogiek leerden we over de opvoeding en de hulpverlening aan kinderen en
jongeren. Door de minor kregen we inzicht in pedagogische situaties. We kregen les in de
verstandelijke ontwikkeling van een kind, opvoedingsstijlen van ouders en de emoties bij ouder en
kind. Ook kwamen de risico- en beschermende factoren die een rol spelen bij de opvoeding aan
kinderen in de colleges naar voren. We kregen tevens handvatten om jongeren en ouders te
begeleiden; bijvoorbeeld door middel van praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) en videohometraining (VHT). Dit laatste helpt ons nu bij het krijgen van inzicht in de begeleiding van ouders;
ons onderzoek draait immers om de afstemming met ouders van de jongeren binnen Siza.
Ook de relatie tussen de minor en de instelling waarbinnen wij onderzoek verrichten, ontbreekt niet.
De zes groepen waarbinnen we onderzoek doen, vallen onder de sector Jeugd en Gezin binnen Siza.
Op alle groepen wonen jongeren met één of meerdere beperking(en). Bij de beschrijving van de
doelgroep jongeren en diens ouders, zijn de lessen die we binnen de minor Pedagogiek hebben
gehad helpend. De onderwerpen autisme, een (licht) verstandelijke handicap en de opvoedingsstijlen
die opvoeders hanteren kwamen aan bod. Dit laatste is belangrijk bij de beschrijving van de
afstemming tussen ouders en groepsleiders. Zij kunnen er verschillende opvoedingsstijlen op na
houden, die van belang zijn mee te nemen in ons onderzoek. De jongeren waar wij ons op richten
wonen namelijk deels thuis, waardoor in de meeste gevallen ouders eindverantwoordelijken zijn
voor de opvoeding van hun kind. Tenzij dit anders is bepaald: bijvoorbeeld door de uithuisplaatsing
van een kind of als een jongere boven de 18 is.
Bovenstaande definitie van pedagogiek geeft weer dat het de studie is van de manier waarop
volwassenen (opvoeders) jeugdigen grootbrengen tot een bepaald doel (Website Wikipedia). Binnen
ons onderzoek kijken we naar de precieze communicatie tussen de verschillende opvoeders, ouders
en groepsleiders, en hoe zij gezamenlijk afstemmen over de opvoeding van de jongere. Zij hebben
een gezamenlijk doel, namelijk de ontwikkeling van de jongere. Hoe zij daar over afstemmen, wat er
goed gaat en nog verbeterd kan worden wat betreft die afstemming, is hoofdonderwerp van ons
onderzoek.
Relatie met de creatieve professional
Ons onderzoek naar wat groepsleiders nodig hebben om de afstemming met ouders te
optimaliseren, kan worden gelinkt aan het opleidingsprofiel van de Creatieve Professional, zoals deze
staat beschreven in het boekje: ‘De creatieve professional - met afstand het meest nabij,
Opleidingsprofiel en opleidingskwalificaties Sociaal Pedagogische Hulpverlening’. Veel van de inhoud
van dit boekje relateert aan ons onderzoek. Hieronder de belangrijkste voorbeelden:
Het onderzoek dat wij verrichten levert uiteindelijk een product op dat groepsleiders nieuwe
handvatten biedt om de afstemming met ouders te optimaliseren, zodat de jongere zich maximaal
kan ontwikkelen. Dit product heeft raakvlakken met de creatieve professional, omdat de kern
‘creatief’ is. Iemand die creatief is, kan nieuwe dingen maken. Tevens heeft een creatief persoon een
scheppende geest, is vindingrijk, handig, uitvindend en fantasierijk (Encyclo, Online Encyclopedie).
Met het door ons te ontwikkelen product, proberen wij vernieuwend te zijn; we scheppen iets
nieuws en zijn daarin vindingrijk en uitvindend. De voornaamste competentie van de sociaal
pedagogisch hulpverlener bestaat uit soortgelijke eigenschappen: inventiviteit, verbeeldingskracht
en het kunnen bedenken van een onorthodoxe aanpak voor nieuwe en ingewikkelde problemen en
situaties (LOO SPH, 2011).
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Binnen ons onderzoek hebben we te maken met verschillende betrokkenen: de ouders, de
groepsleiders en de jongere zelf. Dit staat ook vermeld in het boekje ‘De creatieve professional - met
afstand het meest nabij’: Er zijn altijd verschillende personen in de leefsituatie van de mensen die de
SPH’er helpt, met verschillende belangen, belevingen en achtergronden. Hier moet de SPH’er recht
aan doen en dit kenmerkt de context waarbinnen hij beroepsmatig handelt. Als we bijvoorbeeld
alleen naar het belang van de jongere zouden kijken met ons onderzoek, dan zouden we de ouder te
kort doen.
De missie van de sociaal pedagogisch hulpverlener is om ‘cliënten volwaardig en menswaardig te
laten functioneren in hun primaire leefsituatie en sociale omgeving, juist met en voor die mensen die
niet in staat zijn om hieraan zelfstandig en autonoom vorm te geven.’ De cliënten binnen Siza vallen
onder deze beschrijving; zij zijn mensen die door hun beperking niet zelfstandig en autonoom vorm
kunnen geven aan hun leefsituatie en sociale omgeving. Juist om aan hun behoeften tegemoet te
komen, proberen wij groepsleiders nieuwe handvatten aan te bieden, zodat de missie van de
hulpverlener kan worden nageleefd. Dit wordt verder in het boek nogmaals benadrukt, onder de kop
‘Het werk en de werkwijze van de sociaal pedagogisch hulpverlener’: ‘Hulpverlening wordt geboden
binnen het sociaal-agogisch domein. Het gaat hier om het handelen ten gunste van een doelgroep die
niet geheel in staat is, voor kortere of langere tijd, al dan niet gedwongen, zelf vorm te geven aan zijn
eigen leefsituatie.’ Handelen ten gunste van de doelgroep dus. Wij proberen dit te doen door na te
gaan waar er nog verbetering mogelijk is op het gebied van afstemming tussen ouders en
groepsleiders, om de ontwikkeling van de jongere te waarborgen. Maar: ‘dit vraagt om gedegen
kennis van de cliënten en vaardigheden om te kunnen handelen ten gunste van de ontwikkeling van
de cliënten.’ Door middel van onze literatuurstudie, doen wij meer kennis op. Deze kennis delen wij
in de vorm van het ontwikkeling van nieuwe handvatten, zodat de vaardigheden van de
groepsleiders binnen Siza worden uitgebreid en zij kunnen handelen ten gunste van de ontwikkeling
van de jongere.
De SPH’er werkt in en met een (ped)agogisch milieu. Dit klimaat hanteert de SPH’er bewust om de
cliënt ontwikkelingsmogelijkheden te bieden dan wel behoud/bescherming van bestaande
ontwikkeling te garanderen. Er is geen betere beschrijving mogelijk met zoveel raakvlakken met ons
onderzoek! Door middel van een onderzoek naar de afstemming tussen ouders en groepsleiders en
met name wat hierin nog wordt gemist, willen wij de ontwikkelingsmogelijkheden en de al bestaande
ontwikkeling van de cliënt beschermen, behouden en garanderen. Hiermee geven wij een onderzoek
op hbo-nievai hebben uitgevoerd. Dit onderzoek was relevant voor de beroepspraktijk.
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Het beleid van Siza

Het beleid van Siza bleek niet voor iedere geïnterviewde groepsleider duidelijk te zijn. Dit is de reden
dat we het beleid van Siza als bijlage hebben opgenomen in ons onderzoeksverslag.
Wat is beleid nu eigenlijk? Een korte definitie:
‘Beleid is het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Liefst zijn plaats
en tijd omschreven. Onder beleid wordt verstaan: het aangeven van de richting en de middelen
waarmee men gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren’ (Wikipedia, z.d.).
Het document ‘Primaire werkprocessen, dienstverlening, instroom en dienstverlening’, bevat de
gestelde doelen, middelen en een tijdspad in onderlinge samenhang, zoals door de organisatie Siza
omschreven. Het document beschrijft de stappen zoals ‘we die doorlopen in het vormgeven van
dienstverlening aan mensen met een handicap. Het is een document opgesteld vanuit
organisatieperspectief; hoe verlopen de werkzaamheden op een manier waarop we kwaliteit denken
te kunnen leveren. Het doorlopen van deze stappen op zich en als een technische aangelegenheid
leidt niet tot kwaliteit. Wat tot kwaliteit leidt is de manier waarop de mensen rondom individuele
cliënten deze stappen zetten en deze stappen met de cliënt zetten. Voortdurende ontwikkeling van
kwaliteit van bestaan is ons doel. Cliënten voeren de regie over hun eigen leven. Wij zijn er voor hen
en zijn onderweg in partnerschap. Ons toetsingskader is wat wij bijdragen aan kwaliteit van leven. In
die toevoegende waarde zijn we van betekenis. Dat is voor iedereen op elk moment weer anders. Het
werkproces is uniform, de inhoud niet ‘omdat niemand hetzelfde is.’ (Woensdregt, 2012).
Ellen Smulders, sectormanager Jeugd & Gezin gaat hier verder op in: “Siza is sinds een aantal jaren in
transformatie naar een organisatie waarin de kwaliteit van zorg, op basis van de vraag van de cliënt,
centraal staat en de verantwoordelijkheid daarvoor zo laag mogelijk, namelijk bij het primair proces
ligt. We denken door vermindering van het aantal leidinggevenden meer ruimte te maken voor inzet
van professionaliteit in de primaire processen. De structuur van de zorgorganisatie is volgend aan de
organiseer- en communiceervormen van de primaire processen.”
Als gevolg van bovenstaand uitgangspunt veranderd de rol van teamleider in coach in plaats van
richtinggevend leidinggevende, zoals in onze inleiding al beschreven staat. “Daarmee wordt de rol
van leidinggevenden naar ouders of cliëntvertegenwoordigers ook anders. Dit zie je in de beschrijving
van de werkprocessen waarbij de contactpersoon een meer richtinggevende rol heeft en aanwezig is
bij IOP en cliëntentoetsing besprekingen en de teamleider niet meer,” aldus de sectormanager.
De beschrijving van de werkprocessen (oftewel: het beleid), waarover de sectormanager Jeugd &
Gezin spreekt, leest u op de hierna volgende bladzijden.
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Primaire werkprocessen dienstverlening
Instroom en dienstverlening
Versie 1.0 | 18-01-2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Primair proces - instroom

1. Ontvangst van de cliënt: De cliënt wordt ontvangen en zijn eerste vraag wordt verhelderd.
Vastgelegd wordt welke waarde toegevoegd kan worden en of Siza dienstverlening kan bieden en
een eerste oriëntatie met de cliënt vindt plaats.
 Verantwoordelijk: adviseur zorgbureau
 Te gebruiken documenten:
 Doorlooptijd:
2. Bepaling typering: Als er overeenstemming met de cliënt is dat er een basis is voor verder
onderzoek wordt een typering vastgesteld. De bij de typering passende kenniscirkel wordt
betrokken. Met de cliënt worden de te nemen stappen doorgenomen zodat deze geïnformeerd is
over het proces.
 Verantwoordelijk: adviseur zorgbureau
 Te gebruiken documenten:
 Doorlooptijd vanaf stap 1:
3. Informatie verzamelen: De voor dienstverlening relevante informatie wordt verzameld:
o naw-gegevens
o indicatiebesluit
o kopie id-bewijs
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o verzekeringsgegevens
o evt. bopz-verklaring
o behandel- en begeleidingsgegevens uit voorliggende periode
o medische gegevens
o hepatitis B
o juridische status van gegevens vertegenwoordiging indien van toepassing
Verantwoordelijk: adviseur zorgbureau
Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 1
Doorlooptijd vanaf stap 1:

4. Aanstelling regisserend behandelaar: Op basis van de beschikbare informatie stelt de kenniscirkel
een regisserend behandelaar aan. Overweging voor de keus voor een arts of een
gedragswetenschapper zijn de wettelijke kaders, de kaders van het zorgkantoor en de inschatting of
de nadruk ligt op medische behandeling of gedragskundige behandeling.
 Verantwoordelijk: kenniscirkel
 Te gebruiken documenten: inkoopvoorwaarden zorgkantoor
 Doorlooptijd vanaf stap 2:
5. Gesprek cliënt / cliëntsysteem: De regisserend behandelaar maakt een afspraak met de cliënt voor
een gesprek. Doelstelling is de relatie te leggen, achtergrond en levensgeschiedenis van de cliënt te
kennen en wensen en voorkeuren in kaart te brengen.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 2
 Doorlooptijd vanaf stap 2:
6. Informatieanalyse en beeldvorming: De regisserend behandelaar maakt een analyse van de
beschikbare informatie en beschrijft de beeldvorming. Deze beschrijving wordt opgesteld vanuit het
perspectief van kwaliteit van bestaan. Beperkingen, mogelijkheden en wensen worden vanuit dit
perspectief geformuleerd.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 3
 Doorlooptijd:
7. Diagnose: De verzamelde informatie voor zover relevant voor ontwikkeling van kwaliteit van
bestaan worden hier geordend beschreven.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 4
 Doorlooptijd:
8. Behandeling: De regisserend behandelaar beschrijft de uitgangspunten voor behandeling vanuit
het principe meest wenselijk, minimaal noodzakelijk.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 5
 Doorlooptijd:
9. Setting voorstellen: Op basis van de opgestelde informatie wordt een dienstverleningssetting
voorgesteld. Dit kan verblijf in een woning van Siza zijn, dagbesteding, behandeling en begeleiding in
de thuissituatie of dienstverlening bij derden ondersteunt door Siza.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 6
 Doorlooptijd:
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10. Overeenstemming met de cliënt: De genomen stappen worden doorgesproken met de cliënt en
het perspectief wordt doorgenomen. Doel is overeenstemming te bereiken over de beeldvorming en
de mogelijkheden.
 Verantwoordelijk: adviseur zorgbureau
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 7
 Doorlooptijd:
NA DEZE STAP IS DE VRAAG VERHELDERD EN KAN MATCHING PLAATSVINDEN MET HET BESCHIKBARE AANBOD. DIT
MATCHINGSPROCES IS NIET BESCHREVEN IN DEZE PROCESBESCHRIJVING.
STAP 11 START ZODRA ER EEN MATCH HEEFT PLAATSGEVONDEN.

11. Zorgovereenkomst opstellen: Op basis van de overeenstemming wordt de zorgovereenkomst
opgesteld en met de klant doorgenomen.
 Verantwoordelijk: adviseur zorgbureau
 Te gebruiken documenten: zorgovereenkomst
 Doorlooptijd:
12. Dienstverlening organiseren: De regiomanager van de betreffende setting organiseert passende
dienstverlening.
 Verantwoordelijk: regiomanager
 Te gebruiken documenten: behandel- en begeleidingsplan
13. Persoonlijk begeleider aanstellen: De regiomanager stelt zodra de setting bekend is een
persoonlijk begeleider aan. Dit is één persoon ook als in meerdere productvormen dienstverlening
afgenomen wordt.
 Verantwoordelijk: regiomanager
 Te gebruiken documenten:

Primair proces - dienstverlening
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1. Beeldvorming: De beeldvorming en de behandellijn uit het instroomproces vormen de start van
de dienstverlening.
2. Formuleren doelen op cliëntniveau: Op basis van de met de cliënt bereikte overeenstemming
over beeldvorming worden concrete begeleidings- en behandeldoelen geformuleerd, geordend naar
de domeinen van kwaliteit van bestaan.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar en persoonlijk begeleider
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 8
 Doorlooptijd:
3. Opstellen plan voor behandeluitvoering: Er worden behandelinterventies geformuleerd en
gepland in overleg met de behandeldisciplines.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 9a
 Doorlooptijd:
4. Opstellen plan voor begeleidingsuitvoering: Dit plan bestaat uit:
o perspectief van de cliënt
o houdingsvoorwaarden
o omgevingsvoorwaarden
o cliëntagenda
o afspraken
o te gebruiken methodieken
o te gebruiken instrumenten zoals signaleringsplan
o overige zaken zoals toepassing middelen en maatregelen
o afspraken in het kader van regeling kosten dienstverlening

Verantwoordelijk: persoonlijk begeleider

Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 9b

Doorlooptijd:
5. Bespreken cliëntervaring: De geconcretiseerde behandel- en begeleidingsplannen worden met de
cliënt besproken en in dit gesprek is ook de cliëntervaring aan de orde. Doel is overeenstemming te
bereiken met de cliënt. Tevens is het gesprek een nulmeting voor cliëntbelevingsonderzoek.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar, persoonlijk begeleider
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 9
 Doorlooptijd:
6. Overeenstemming met de cliënt: Over doelen en behandel- en begeleidingsplan dient
overeenstemming te zijn met de cliënt. De afspraken die zijn vastgelegd in een verzameldocument
worden ondertekend. Als er geen overeenstemming is, start het proces opnieuw bij het formuleren
van doelen.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar, persoonlijk begeleider
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 10
 Doorlooptijd:
7. Uitvoering behandeling: De behandeling start zoals overeengekomen.
 Verantwoordelijk: behandelaars
 Te gebruiken documenten: verzameldocument voor cliënt en behandel- en
begeleidingsplan
 Doorlooptijd:
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8. Evaluatie behandeling: Behandelaars evalueren de eigen inzet periodiek conform eerder
vastgestelde werkwijze en met behulp van vastgesteld instrumentarium.
 Verantwoordelijk: behandelaar
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan, deel 11b
 Doorlooptijd: doorlopend
9. Uitvoering begeleiding: De begeleiding start zoals overeengekomen.
 Verantwoordelijk: begeleiders
 Te gebruiken documenten:
 Doorlooptijd:
10. Evaluatie begeleiding: De uitvoering van begeleiding wordt periodiek geëvalueerd conform
eerder vastgestelde werkwijze en met behulp van vastgesteld instrumentarium.
 Verantwoordelijk: begeleiders
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan deel 11a
 Doorlooptijd: doorlopend
11. Evaluatie dienstverlening: Minimaal eens per jaar wordt de totale dienstverlening geëvalueerd.
Het proces wordt samengevat en inhoud wordt verwerkt in beeldvorming en bijgesteld behandel- en
begeleidingsplan. Cliëntbeleving wordt besproken en kwaliteitsinformatie wordt verzameld.
Documenten worden geordend en gearchiveerd.
Dienstverlening gaat verder bij stap 1.
 Verantwoordelijk: regisserend behandelaar, persoonlijk begeleider
 Te gebruiken documenten: begeleidings- en behandelplan deel 11c, verzameldocument voor
de cliënt en behandel- en begeleidingsplan
 Doorlooptijd: minimaal een jaar na start dienstverlening
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Onderdeel in de nieuwsbrief van Siza
(maart 2012)

Hallo!
Wij stellen ons graag even aan u voor! Wij zijn Bianca van Hal en Claudia Verël; twee studenten SPH
(Sociaal Pedagogische Hulpverlening) aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Nu we midden in ons
vierde en laatste studiejaar zitten, is het tijd voor ons afstudeeronderzoek! Tijd voor de allerlaatste
grote opdracht van de opleiding… Iets waar we erg veel zin in hebben!
Siza is tot ons genoegen onze afstudeerplek geworden. Met name Ellen Smulders, sectormanager
Jeugd & Gezin, zal ons begeleiden bij het onderzoek. In februari zijn we al begonnen met een
vooronderzoek. Eind mei hopen we ons gehele onderzoek te hebben afgerond.
De organisatie Siza, en dan specifiek de doelgroep jongeren tussen 12 en 18 jaar oud, sluiten mooi
aan bij onze eigen ervaringen. Vorig schooljaar hebben we allebei stage gelopen op een woonvorm
voor jongeren met een beperking. Hierdoor werd onze interesse voor deze doelgroep gewekt.
Ons onderzoek zal in het teken staan van de afstemming tussen ouders en hulpverleners. Het betreft
dan de afstemming wanneer jongeren deels thuis en deels op de groep wonen. Hoe wordt er
gecommuniceerd tussen hulpverleners en ouders? Hoe worden opvoedingszaken overlegd of
verdeeld? Wat gaat er goed? En wat zou er nòg beter kunnen?
We kijken er naar uit samen met hulpverleners, ouders en cliënten, antwoorden te vinden op deze
vragen! Binnenkort starten we met onze interviews. Hierbij hebben we ook uw hulp nodig!
Denkt u ons te kunnen helpen? Heeft u iets te vertellen over de communicatie of juist de afstemming
tussen u en de hulpverleners (van uw kind)? Of bent u hulpverlener en ziet u mogelijkheden? Heb jij
als jongere ervaringen die je graag met ons deelt? Mail ons dan op het volgende e-mailadres: biancaclaudia@hotmail.nl.
Wij nemen uw ervaringen graag mee in het ontwikkelen van nieuwe, verbeterde handvatten voor de
hulpverlening aan jongeren. Want uiteindelijk is ons doel: samen zorgen voor een optimale
ontwikkeling van alle jongeren binnen Siza.
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp, maar ook uw interesse in ons onderzoek. Wellicht zien we u
binnenkort!
Bianca & Claudia
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