week zat ik aan het bureau van Prof. Dr.
Hans van Ewijk, hoogleraar grondslagen van
het maatschappelijk werk bij de Universiteit
voor Humanistiek in Utrecht. Ik weet nog
dat ik best zenuwachtig was. Ik vertelde dat
ik onderzoek wilde doen naar de werkzaamheid van de contextuele hulpverlening, maar
helaas alleen hbo had. Al in dat eerste gesprek
ontdekte ik dat een ontbrekende Master
overkomelijk was en dat een onderzoek naar
de werkzaamheid pas kan als er sprake is van
een redelijk heldere en zodoende onderzoekbare werkwijze. Inmiddels ben ik nu al een
tijd bezig rond de vraag naar relevantie en
toepasbaarheid van de contextuele theorie
voor de hulpverlening. Ik hoop daarmee iets
van een begin te kunnen maken van zo’n
toetsbare werkwijze.’
Je bent nu zelfs bezig een internationaal
congres voor te bereiden dat in april gaat
plaatsvinden. Hoe kwam je op dit idee?

‘Ilse Siebesma en ik deelden dat verlangen
al lange tijd. Ik had al wat contacten met
Amerikaanse collegae die onderzoek doen
naar het contextuele denken, maar een
trigger voor mij
was mijn contact
met een oud-collega van Nagy, de
Amerikaanse Janet
Stauffer. Ze wilde
een film maken
over het leven van
Nagy en vroeg
mij om materiaal
daarvoor. Ik wees
haar op ElseMarie,
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maar uiteraard ook op Catherine Ducommun-Nagy, de weduwe van Ivan Boszormenyi-Nagy. Janet bleek niet te weten dat
zijn weduwe zo dicht bij haar in de buurt
woonde. Toen ik begreep dat de organisatiegraad van de contextuelen zo laag was,
dacht ik: nu is de tijd om te proberen een
netwerk op te zetten waarmee we de informatie en kennis die we hebben met elkaar
kunnen gaan delen, inzichten uitwisselen, et
cetera. Zo’n conferentie leek me een prima
startpunt. Uiteraard is de voertaal Engels,
wat voor sommigen een belemmering is om
zich in te schrijven. Maar mijn ervaring met
dergelijke internationale conferenties is dat
de meeste mensen belabberd Engels spreken
en dat je er samen altijd uit komt. Gelukkig hebben we voor de derde dag vertaling
kunnen regelen, dus voor wie het Engels
echt lastig is, is in ieder geval dag drie aan
te raden. Dan is er een aantal boeiende sprekers, en niet te vergeten de wereldpremière
van de film over het leven van Nagy!’
In welke richtingen zou het contextuele zich
nog meer kunnen bewegen?

‘Allereerst denk ik
dat de contextuele
wereld zorg moet
dragen voor haar
volgende generatie
professionals. Zij
moeten ook hun

plek krijgen, om te beginnen in het bestuur
en in de opleidingen. Om het gedachtegoed
verder te dragen, maar ook omdat ze deze
benadering kunnen verrijken met hun meer
eigentijdse opvattingen en ideeën. Daarnaast
lijkt het me belangrijk om aansluiting te blijven zoeken met andere beroepsgroepen en
verenigingen, zoals de NAP en de NVRG.
Bij de NVRG is nu al een sectie contextuele therapie. Onlangs ben ik voorzitter van
die sectie geworden en ik denk dat we veel
aan elkaar kunnen hebben. Zo voorkom je
kokervisie, kun je elkaar inspireren en word
je een sterkere gesprekspartner voor politiek
en verzekeraar.’

Culture shock: beleving van landverhuizende
ontwikkelingswerkers vanuit contextueel perspectief

Ik zie een gedreven man, is het nog in balans?

‘Ja, die gedrevenheid heb ik altijd gehad. Als
ik ergens enthousiast voor ben, dan wil ik
er graag voor gaan. Maar ik sport minstens
twee keer per week om mijn hoofd weer
leeg te maken, en ik maak graag muziek. Ik
speel basgitaar en contrabas in verschillende
bands. Dat geeft me energie.
En verder staat mijn vrouw af en toe
terecht op de rem. Onze kinderen zijn alweer
enkele jaren de deur uit, wat me wat meer
ruimte geeft om dingen op te pakken. Ik heb
me bijvoorbeeld gemeld om de impasse in
het VCW-bestuur aan te pakken en wil dit
één jaar (mede) gaan trekken als interimbestuurder. Ik draag de VCW een warm hart
toe en wil me graag hiervoor inzetten.’ t

‘Ik denk dat de contextuele wereld zorg moet dragen
voor haar volgende generatie professionals.’
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Een van de belangrijkste oorzaken van
problemen bij landverhuizen is culture
shock. We laten zien dat in de literatuur
vooral aandacht is voor de praktische en
psychologische factoren die een rol spelen
wanneer iemand van land wisselt. De aandacht voor de invloed van landverhuizen
op relaties is relatief onderbelicht gebleven, terwijl er zowel in het land waaruit
men vertrekt als in het land waar men
naartoe verhuist veel mensen geraakt worden door de verhuizing. We laten zien hoe
ontwikkelingswerkers die van land verhuizen, omgaan met de culture shock die
dat teweeg brengt en wat zij zeggen (in
retrospectie) nodig te hebben. Tenslotte
beschouwen we deze ervaringen vanuit de
contextuele benadering.

door Corine Clavero en Martine Noordegraaf
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‘T

ijdens mijn achtjarige verblijf
in Chili begeleidde ik ontwikkelingswerkers die voor één tot
drie jaar kwamen meewerken in verschillende projecten.
Ik haalde regelmatig enthousiaste mensen
op van het vliegtuig die vol goede moed de
handen uit de mouwen kwamen steken. Al
gauw was die goede moed hun in de schoenen gezonken. Ik gaf zelf training aan deze
ontwikkelingswerkers over culture shock en
toch leek kennis over dit fenomeen niet voldoende voor hen om het hoofd boven water
te houden.
Men vertelde mij dat je last van een culture shock krijgt naar aanleiding van alle
stress-factoren die bij verandering horen,
maar over de consequenties van een culture
shock deed ik heel dapper – totdat ik tegen
de lamp liep’ (Uit interview met ontwikkelingswerker 8, april 2016, fragment 4).

Landverhuizen: definitie en consequenties

Landverhuizen is een ingrijpende gebeurtenis waarover door ontwikkelingswerkers en
organisaties vaak nog te makkelijk wordt
gedacht. Dat leren ook bovenstaande citaten, afkomstig van de eerste auteur van dit
artikel en een van de ontwikkelingswerkers
die voor het in dit artikel te presenteren
onderzoek zijn geïnterviewd.
Bij landverhuizen veranderen mensen niet
alleen van land, taal, cultuur, werk, klimaat,
et cetera. Er verandert voor de ontwikkelingswerker tevens veel op het relationele
vlak. Hofstede (2010) beschrijft dan ook dat
‘empirical studies over a considerable period
suggest that expatriate failure is a significant
and persistent problem with rates ranging
between 25 and 40 percent in the developed
countries and as high as 70 percent in the
case of developing countries’ (p. 386).
Landverhuizen gaat dus lang niet altijd
9
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Aarden in een nieuwe bodem gebeurt met dezelfde
wortels als waarmee iemand uit het land van herkomst
vertrok en waarmee iemand door de generaties heen
verbonden is.
goed. Zodra iemand voor kortere of langere
tijd in een ander land gaat wonen heeft dit
gevolgen voor het emotionele welzijn van
deze persoon. Het landverhuizen zelf is
daarbij niet de enige factor die invloed heeft
op het emotionele welzijn: ook andere factoren, zoals reden van verhuizing, gezin van
herkomst, intelligentie en draagkracht, kunnen van invloed zijn op de mogelijkheid van
iemand om zich door de culturele aanpassingen heen te worstelen (Clavero, 2016).
Culturele aanpassingsproblemen mogen
dan ook niet onderschat worden. ‘Want, laat
niemand u voor de gek houden: landverhuizen is altijd een pijnlijk gebeuren’, aldus
contextueel hulpverlener Roemer (2010, p.
259).
Aarden in een nieuwe bodem gebeurt met
dezelfde wortels als waarmee iemand uit
het land van herkomst vertrok en waarmee
iemand door de generaties heen verbonden
is. De contextuele benadering verwijst met
het woord ‘context’ naar de dynamische verbondenheid van de mensen met zijn betekenisvolle relaties over verschillende generaties (Michielsen, Van Mulligen & Hermkens,
1998, p. 19).
Culture shock

Culture shock wordt in de literatuur
beschreven als: ‘That period of transition
and adjustment during which a person who
10

has been relocated experiences some degree
of anxiety, confusion, and disruption related
to living in the new culture’ (Befus, 1988, p.
381).
De term culture shock werd in de jaren 50
geïntroduceerd door de antropoloog Kalervo
Oberg en is inmiddels een wijd geaccepteerd fenomeen, waarvan het bestaan wordt
bevestigd door zowel literatuur als experts
(Alexitch, 2004, p. 168). Culture shock kent
meerdere benamingen en wordt in de literatuur aangeduid als cross-cultural adjustment, cultural stress en cultural adaption.
Hoewel culture shock dus inmiddels wijd
geaccepteerd is, blijft het een complex fenomeen dat invloed heeft op de cognitie, de
emoties, het gedrag en het lichaam van een
persoon (Befus, 1998, p. 386).
Doordat het invloed heeft op zoveel aspecten van het mens-zijn leent het zich voor een
breed arsenaal aan visies, benaderingen en
remedies. Daarbij valt op dat in het huidige
aanbod weinig aandacht is voor de ervaring
van culture shock als complex verschijnsel
en waarin wordt uitgegaan van de ervaringen van de landverhuizer zelf (Befus, 1998,
p. 382).
Culture shock is dus een complex fenomeen dat door meerdere factoren beïnvloed
wordt. Daarnaast zijn er verschillen in de
mate waarin de cultuur van het land van
herkomst en het land waarheen verhuisd

wordt van elkaar verschillen. Hierover
wordt gezegd: ‘The culture-distance hypothesis predicts that the greater the cultural
gap between participants, the more difficulties they will experience’ (Ward, Bochner, &
Furnham, 2001, p. 9).
In dit onderzoek richten we ons op ontwikkelingswerkers die woonachtig zijn
(geweest) in een land met een grote culturele
afstand van Nederland.
De vragen richten zich op de periode zes
tot twaalf maanden na de landverhuizing.
Deze keuze hebben we gemaakt omdat we
een zo homogeen mogelijke groep wilden
spreken. Daarnaast denken we dat we van
een groep ontwikkelingswerkers die ervaring hebben met wonen in een land met een
grote cultuurkloof ook kunnen leren voor
ontwikkelingswerkers met ervaring met een
kleinere cultuurkloof.
Kenmerken van culture shock

In de literatuur worden zes kenmerken
benoemd van culture shock:
1 a feeling of strain that comes from our
attempts at psychological adjustment;
2 a feeling of loss regarding friends and
family, social status, and possessions;
3 a feeling of being rejected by or rejecting
the host nationals;
4 a feeling of confusion in beliefs, values,
and role expectations;
5 a generalized feeling of anxiety, disgust, or
surprise in the face of cultural differences;
6 a feeling of impotence for being unable to
cope with aspects of, or tasks in, the new
environment (Chen & Starosta, 2005, p.
166).
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Naast de verschillende kenmerken van
culture shock die ontwikkelingswerkers
tijdens het aanpassen in een andere cultuur
kunnen ervaren, komen Chen en Starosta
nog met een aantal symptomen die men
kan ervaren tijdens het aanpassen. Ze
noemen: ‘Depression, helplessness, hostility
to the host country, feelings of anxiety,
overidentifications with our home country,
feelings of withdrawal, homesickness,
loneliness, paranoid feelings, preoccupation
with cleanliness, irritablitliy, confusion,
disorientation, isolation, tension, need
to establish continuity, defensiveness,
intolerance of ambiguity, and impatience’
(Chen & Starosta, 2005, p. 167-168).
Deze lijst met symptomen hebben we
gebruikt in de vragenlijst voor de respondenten, om te onderzoeken wat bij hen van
toepassing was. Daarbij is hun gevraagd om
een top vijf van deze gevoelens te maken om
te onderzoeken welke symptomen het meest
op de voorgrond traden tijdens het ervaren
van culture shock.

en mensen met een andere culturele achtergrond (p. 169). De mogelijkheid hebben tot
aanpassen aan een andere cultuur en mensen
die zo anders zijn, wordt veelal als verrijkend
ervaren en als groei in de eigen ontwikkeling.
Culture shock en de ander

Culture shock wordt vaak benaderd vanuit
een individueel perspectief, zo ook de
kenmerken en symptomen zoals beschreven
door Chen en Starosta. Echter: ‘Culture shock
is not only something that we experience. It’s
also something we inflict’ (Livermore, 2009,
p. 236) en: ‘The people in the host culture
receiving a foreign culture visitor usually

Hoewel landverhuizen niet
eenvoudig is en niet onderschat
mag worden, zo mogen ook de
positieve effecten van het leren
leven in een andere cultuur niet
weggelaten worden.

Positieve effecten van landverhuizen

Hoewel landverhuizen niet eenvoudig is en
niet onderschat mag worden, zo mogen ook
de positieve effecten van het leren leven in
een andere cultuur niet weggelaten worden.
Chen en Starosta (2005) beschrijven dan
ook positieve effecten van landverhuizen:
een mogelijkheid om te leren, om nieuwe,
unieke doelen na te jagen, een uitdaging om
te leren omgaan met mensen met verschillende achtergronden, het ontwikkelen van
nieuwe ideeën en nieuwe vaardigheden om
te reageren op toekomstige nieuwe situaties
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go through another psychological reaction
cycle’ (Hofstede et al., 2010, p. 387). Het
gaan wonen in een ander land doet niet
alleen wat met de ontwikkelingswerker zelf,
maar heeft ook een impact op de relaties die
deze persoon heeft en/of het nieuwe team
waarin de ontwikkelingswerker werkzaam
zal zijn. Dit relationele perspectief hebben
wij dan ook, naast de individuele beleving,
in ons onderzoek ingebracht en uitgevraagd
aan de ontwikkelingswerkers.

Beleving van culture shock door ontwikkelingswerkers

Landverhuizen is dus volgens de literatuur een ingrijpende gebeurtenis. Hoe
deze gebeurtenis door de verhuizers zelf
wordt ervaren en wat de verhuizing met de
omgeving doet is in de literatuur echter wat
onderbelicht gebleven. In dit artikel putten
we daarom uit interviews met ontwikkelingswerkers zoals afgenomen door de eerste
auteur en in zijn geheel uitgewerkt in Clavero (2016). In dit artikel bespreken we niet
alle resultaten, maar zullen we inzoomen op
de ervaringen van de ontwikkelingswerkers
en op hun behoeften. Vanuit deze aspecten
zullen we in het laatste gedeelte van dit artikel tot een contextueel perspectief en handvatten voor therapeuten komen.
Respondenten

Voor dit onderzoek zijn zestien ontwikkelingswerker aangeschreven om mee te werken. Daarvan hebben elf mensen de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd, vijf mannen
en zes vrouwen. Deze ontwikkelingswerkers
hebben de volgende kenmerken:
ffIedereen is minimaal twee jaar weggeweest en maximaal zesenhalf jaar.
ffDe respondenten komen allemaal uit
Nederland en zijn vertrokken naar ZuidAmerika, het Midden-Oosten, Azië en
Europa.
ffAlle respondenten waren onderdeel van
een internationaal team.
Behoeften van ontwikkelingswerkers na
landverhuizing

Uit ons onderzoek blijkt dat ontwikke11
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Het ontbreken van een duidelijke taakomschrijving blijkt echter een
negatief effect te hebben op het welzijn van de ontwikkelingswerker. Er
is daarom onder ontwikkelingswerkers de behoefte aan een duidelijke
taakomschrijving.
lingswerkers sterke negatieve gevoelens
ervaren na een landverhuizing. Verwarring,
spanning en gevoelens van hulpeloosheid,
eenzaamheid en agitatie. Deze gevoelens
bestaan naast positieve gevoelens van verwachting en ontwikkeling, maar geven wel
duidelijk aan hoe ingrijpend een landverhuizing is. Omdat we in dit artikel graag meer
willen zeggen over de wijze waarop landverhuizers kunnen worden begeleid in de eerste
periode na hun verhuizing en bij het ervaren
van deze gevoelens, gaan we hier ook nog in
op de behoeften die ontwikkelingswerkers
aangeven te hebben.
Behoefte aan erkenning

Ontwikkelingswerkers geven aan behoefte te
hebben aan een luisterend oor en ‘je verhaal
mogen doen’. Daarnaast is er onder ontwikkelingswerkers de behoefte aan erkenning
voor het geleden verlies, zoals het verlies van
het thuisland, het veranderde contact met
familie en vrienden en/of het verlies van de
taal. Naast de behoefte aan erkenning voor
verlies is er behoefte aan erkenning voor de
positieve gevoelens en ervaringen die een
ontwikkelingswerker beleeft tijdens zijn culturele aanpassingsproblemen. In interview 2
schrijft de respondent bijvoorbeeld: ‘Het is
een interessante reis om in een nieuwe cultuur te gaan wonen. Veel dingen zijn nieuw
en interessant, maar gaandeweg wordt het
12

verwarrend en irritant’ (Uit interview met
ontwikkelingswerker 2, fragment 1a).
Behoefte aan hulpbronnen

Onder ontwikkelingswerkers is er daarnaast
behoefte aan hulpbronnen. Hulpbronnen
kunnen zich zowel in het nieuwe land als in
het thuisland bevinden. Onder hulpbronnen
vallen familie, vrienden, mentors, coaches
en de lokale bevolking. Tevens is er behoefte
aan contact met ‘lotgenoten’ en met mensen
van de eigen nationaliteit en het spreken van
de moedertaal.
Ontwikkelingswerkers geven aan graag
zelf hun hulpbronnen te willen kiezen. Aangewezen personen zoals ‘mentors’ en ‘people
care persons’ worden niet als hulpbron ervaren of worden niet als hulpbron genoemd.
Ook hulpbronnen die helpen bij de praktische aspecten van landverhuizen worden
genoemd door de respondenten: visum aanvragen, woonruimte zoeken, uitleg over de
cultuur, over (openbaar) vervoer, producten
in de supermarkt, prijzen van levensmiddelen, het leren van de taal.
Behoefte om te helpen binnen heldere kaders

De motivatie voor vertrek van ontwikkelingswerkers ligt voornamelijk in het zich
geroepen voelen door God. Er is de behoefte
onder ontwikkelingswerkers om ‘iets’ te
doen voor de lokale bevolking en te kunnen

‘helpen’. Het ontbreken van een duidelijke
taakomschrijving blijkt echter een negatief
effect te hebben op het welzijn van de ontwikkelingswerker. Er is daarom onder ontwikkelingswerkers de behoefte aan een duidelijke taakomschrijving.
Behoefte aan dialoog

Er is behoefte onder ontwikkelingswerkers
om de werkelijke dialoog met de ander aan
te gaan. ‘De dialoog biedt de mogelijkheid
ruimte te geven aan elkaar om ieders kant te
zien en te erkennen’ (Van der Meiden, 2014,
p. 28). Het gaat hier niet om aanpassen. ‘Het
gaat dan juist om durven botsen, het verschil
toelaten en zich een voorstelling maken hoe
de ander de situatie ervaart’ (Michielsen,
2014, p. 44). Vanuit de analyse van het
praktijkonderzoek kan echter geconstateerd
worden dat ontwikkelingswerkers met culturele aanpassingsproblemen niet altijd goed
in staat zijn deze dialoog op gang te brengen. Daarnaast komt er uit deze analyse naar
voren dat, mocht er een poging tot een werkelijke dialoog zijn, de ontwikkelingswerker
op onbegrip stuit bij zijn belangrijke derden
met als gevolg dat de dialoog stagneert.
Behoefte aan training

Er is behoefte aan training onder ontwikkelingswerkers ter voorbereiding op het
vertrek naar het buitenland. Zowel in de
literatuurstudie als in het praktijkonderzoek
komt naar voren dat ontwikkelingswerkers
zich lang niet altijd bewust zijn hoe culturele
aanpassingsproblemen effect op hen hebben.
Daarnaast is er behoefte aan vervolgtraining
in het nieuwe land waar nader op de probleVakblad voor Contextuele Hulpverlening jaargang 23 nr. 1

matiek en op cultuurverschillen wordt ingegaan. Dit is de plek waar kennis en de praktijk elkaar tegenkomen en ‘het kwartje valt’.
Zowel in de literatuurstudie als het praktijkonderzoek komt dus naar voren dat landverhuizen een ingrijpende gebeurtenis is en
dat er effecten zijn op het emotionele welzijn
van de ontwikkelingswerker. Om met de
gevolgen van landverhuizen om te kunnen
gaan, komen er vanuit de analyse van het
praktijkonderzoek behoefte aan erkenning,
hulpbronnen, duidelijke kaders, dialoog en
training naar voren. Uit de literatuurstudie
komt ook naar voren dat we nog weinig
weten over de begeleiding van ontwikkelingswerkers met culture shock. Dit geldt
niet alleen voor deze specifieke doelgroep. In
een bredere context is er weinig bekend over
begeleiding aan mensen die landverhuizen
en mogelijk te maken krijgen met culture
shock.
Wat de contextuele benadering te bieden
heeft aan ontwikkelingswerkers

Landverhuizen is te plaatsen in de eerste
dimensie. Het is een feit. De term culture
shock past thuis in de tweede dimensie: het
zegt iets over hoe een mens omgaat met een
feit als een landverhuizing. We zullen nu
bespreken hoe vanuit een contextueel kader
begrepen kan worden waarom landverhuizen
zo’n shock teweeg kan brengen, welke rol de
omgeving van een landverhuizer kan spelen
en hoe ook vanuit een meer relationeel-ethische kijk de behoeften van landverhuizers
begrepen kan worden. We zullen steeds kort
een concept of interventie bespreken om dit
vervolgens toe te passen op het thema van
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culture shock.
Balans van geven en
ontvangen

‘Nagy meent dat er
zoiets bestaat als een
rechtvaardige orde,
die kan worden
gevonden in relaties
waarin sprake is van
‘Geven’ kan er in het ene land anders uitzien dan in het andere land. Zo
een faire, billijke
kan ‘op tijd komen’ een vorm van geven zijn, omdat hiermee de tijd van
balans van geven
de ander gerespecteerd wordt. ‘Te laat komen’ kan echter in een andere
en nemen’ (Dillen,
culturele context ook een vorm van geven zijn, bijvoorbeeld omdat er
2004, p. 60). Wanonderweg een spontane ontmoeting heeft plaatsgevonden die voor beide
neer er balans is in
partijen interessant kan zijn. De keuze voor het geven in beiden situaties is
mogelijkheid
tot
cultuurgevoelig en kan voor frictie zorgen tussen mensen uit verschillende
culturen.
geven wordt er constructief recht opgebouwd. Wanneer
iemand voor anderen zorgt (‘geeft’), dan van ontwikkelingswerkers of andere landver‘verdient’ hij het ‘recht’, de ‘aanspraak’ op huizers is het daarom dan ook belangrijk dat
zorg van anderen voor hem; hij heeft als het mensen weer actief kunnen gaan deelnemen
ware zorg ‘tegoed’ (p. 63). Hierdoor wordt in het proces van wederkerige zorg.
vertrouwen ontwikkeld.
Wanneer iemand naar een ander land ver- Loyaliteit
huist gaat diegene gescheiden leven van een Aarden in een ander land gebeurt altijd met
aantal belangrijke personen. Deze persoon de wortels van het land van herkomst. Aarkomt meer op zichzelf te staan. Daarnaast is den in het nieuwe land kan worden benade landverhuizer in het nieuwe land afhan- derd als het moeten aanpassen in het nieuwe
kelijk van anderen, zeker als hij de lokale land. Dit kan betekenen dat er van de onttaal niet machtig is. De ontwikkelingswer- wikkelingswerker verwacht kan worden dat
ker heeft hulp nodig in het regelen van de hij wordt als ‘iedereen’ en gaat doen zoals
meeste praktische zaken, waarin hij veel ‘iedereen’. Daarbij kan worden gevraagd
kan ontvangen, maar waarin zijn mogelijk- om ‘het oude’ op te geven. Dit is echter een
heid tot geven beperkt is. Landverhuizen is groot risico: ‘Het ondergronds-gaan van
daarom alleen al een stressvolle gebeurtenis loyaliteiten is waarschijnlijk een belangrijke
omdat het moeilijk kan zijn om zo afhan- reden voor het mislukken van veel interculkelijk te zijn van anderen. In de begeleiding turele hulpverleningsrelaties’ (Van den Berg13
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heid ligt om de
ander werkelijk te
zien. In de dialoog
gaat het dus niet
over hoe de ontwikkelingswerker zich
aan moet passen aan
de nieuwe situatie,
het nieuwe land
en/of het nieuwe
Het ontbreken of stagneren van de dialoog kan plaatsvinden in het nieuwe
team, maar staat de
land, het kan echter ook plaatsvinden tussen achterblijvers van de ontbalans van geven en
wikkelingswerker in het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat er geen
ontvangen centraal
begrip is voor zijn vertrek, of omdat de ontwikkelingswerker door het
bij alle betrokkelandverhuizen verandert, waardoor de verschillen met de mensen in het
nen. Wanneer de
land van herkomst steeds groter worden en zij deze niet altijd begrijpen.
ontmoeting plaats
Een ontwikkelingswerker kan zo op een eilandje terecht komen waardoor
de verbondenheid met mensen aan een zijden draadje komt te hangen.
vindt in de dialoog
geeft dat opening
tot verandering.
In een training voor ontwikkelingswerkers
Seiffert, 2007, p. 78). Dit sluit aan bij wat
Dillen (2004) zegt: ‘Ook wanneer mensen is het belangrijk dat er aandacht is voor alle
hun loyaliteit aan hun land van herkomst partijen die geraakt worden door een land(wanneer het gaat om allochtonen) of aan verhuizing. Een keuze om van land te verhun eigen cultuur (wanneer het gaat om huizen raakt niet alleen de persoon zelf maar
inheemse of tribale volkeren) moeten onder- ook de achterblijvers, de lokale bevolking in
drukken, kan dit pathologische gevolgen het nieuwe land en in sommige gevallen een
hebben, waarvan terrorisme er één is’ (Dil- (internationaal) team. De ontwikkelingswerkers laat een gat achter in het land van
len, 2004, p. 210).
Loyaliteit van landverhuizers mag dus niet herkomst en wordt ingevoegd in een nieuw
onderschat worden en er moet, in het proces land en/of een nieuw (internationaal) team.
van veranderen, gekeken worden naar hoe Hierdoor kunnen balansen verschuiven en
loyaliteit vorm kan krijgen in het nieuwe is belangrijk dat er daarbinnen aandacht is
land. Om te kunnen veranderen en in ver- voor alle kanten.
bondenheid te blijven met de ander is de
dialoog nodig.
Erkenning
Aan landverhuizen hangt een prijskaartje.
Dialoog
Er is verlies van familie, vrienden, cultuur,
De dialoog is de plek waarin de mogelijk- taal, huis en spullen. Daarnaast is er ook het
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verlies voor de achterblijvers in het thuisland
van de ontwikkelingswerker. Het is belangrijk dat er erkenning wordt gegeven voor het
geleden verlies dat landverhuizen met zich
mee brengt voor alle partijen.
Het aanboren van hulpbronnen

Nagy (1994) geeft aan dat de voornaamste hulpbron van elke relatie ligt ingebed
in langdurige billijke betrouwbaarheid (p.
167).
Landverhuizen houdt in dat ontwikkelingswerkers in de meeste gevallen hun familie en vrienden achterlaten. In deze relaties
liggen met name de hulpbronnen van de
ontwikkelingswerker. Een nieuwe start in
een nieuw land betekent dat de ontwikkelingswerker lang niet altijd meer een beroep
kan doen op de hulpbronnen uit deze langdurige relaties en dat hij ‘gedwongen’ wordt
nieuwe hulpbronnen aan te boren. Dit
gebeurt op een moment in het leven van de
ontwikkelingswerker waarin hij is aangewezen op praktische en emotionele steun van
mensen om hem heen. Belangrijk hierbij
is dat alleen de ontwikkelingswerker ‘kan
aanwijzen waar zijn relationele hulpbronnen liggen’ (Van den Berg-Seiffert, 2007, p.
79) en daarbij mogen de hulpbronnen die in
het land van herkomst liggen niet vergeten
worden.
Tot slot

Landverhuizen is een ingrijpende gebeurtenis voor de ontwikkelingswerker. Het vraagt
aandacht voor het feit dat ieder individu niet
alleen onderdeel is van een groter familieverband, maar ook van grotere contexten zoals
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samenleving en cultuur.
In deze tijd is er op verschillende manieren
sprake van landverhuizers. Bauman (2007)
geeft aan dat ‘the pressures aimed at the
piercing and dismantling of boundaries,
commonly called “globalization”, have done
their job; with few, and fast disappearing
exceptions; all societies lie now fully and
truly wide open, materially and intellectually’
(p. 6).
De wereld mag dan groot zijn, hij is bereikbaar geworden voor de mens. Daarmee zijn
de grenzen van het levensgebied opgerekt
en is men niet meer gebonden aan de plaats
waar men geboren is. Wij zijn globaal gaan
denken en wij zijn globaal gaan leven. Landverhuizen vindt op grote schaal plaats door
allerlei groepen, van ontwikkelingswerkers
tot vluchtelingen, van economische migran-

ten tot militairen en diplomaten. Er is geen
land meer waar geen landverhuizers of –
zoals ze in de volksmond genoemd worden –
buitenlanders, zijn. Zij zullen allen, in meerdere of mindere mate, te maken krijgen met
culture shock. Tevens zullen zij veranderen
door het participeren in de andere cultuur.
En niet alleen zij, ook wij, omdat culture
shock niet alleen iets is wat iemand ondergaat, maar dit ook toebrengt aan degene in
zijn omgeving.
In dit artikel hebben we aangegeven dat
het omgaan met culture shock lang niet
altijd vanzelf gaat en hebben we de effecten
van landverhuizen aan het licht gebracht.
Tevens hebben we de landverhuizing bekeken vanuit een contextueel perspectief. We
hopen dat de behoeften zoals die zijn verwoord door de ontwikkelingswerkers uit

ons onderzoek gehoor zullen vinden onder
begeleiders, coaches en therapeuten. Verder hopen we dat we als samenleving meer
begrip zullen hebben voor mensen die (vrijwillig of gedwongen) van land verhuizen en
dat we willen ontvangen wat zij te geven
hebben. t
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