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Abstract 

 

 

Het begeleiden van gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg is geen sinecure. De gezinnen 

kampen met verschillende complexe problemen die vaak hun oorsprong vinden in de vorige 

generatie. Het contextuele gedachtegoed focust zich op deze intergenerationele problematiek 

en beschouwt de verhoudingen en interacties tussen alle betrokkenen van een familiaal 

netwerk als een balans van geven en nemen. Hierdoor vormt het gedachtegoed een waardevol 

vertrekpunt om met gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg aan de slag te gaan. De contextuele 

begrippen zijn echter niet eenvoudig te begrijpen en worden in de literatuur weinig concreet 

beschreven. In dit onderzoek werd, aan de hand van vragenlijsten en dieptegesprekken, een 

beeld geschetst van het begeleidingsproces van drie contextuele gezinsbegeleidingen. Aan de 

hand van concrete voorbeelden werd duidelijk hoe begrippen als ‘meerzijdige partijdigheid’, 

‘relationeel-ethische houding’, ‘oriëntatie op hulpbronnen’, ‘erkenning geven’ en ‘verwachten 

van actie’ worden ingevuld. Hoewel het filosofisch, ethisch aspect van het gedachtegoed het 

concretiseren van de contextuele begrippen bemoeilijkt, werd toch enigszins een vertaalslag 

gemaakt van de theorie naar de praktijk. Wanneer de contextuele theorievorming echter wil 

voldoen aan de voorwaarden van een evidence-based practice, is er nog een lange weg te 

gaan en dan schuilt onderweg het risico dat de eigenheid van het gedachtegoed zal 

geschonden worden.  
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HHHoooooofffdddssstttuuukkk   III   ---       IIInnnllleeeiiidddiiinnnggg   
 

Het contextuele gedachtegoed neemt meer en meer een belangrijke plaats in binnen de 

orthopedagogiek. Dit blijkt uit het groeiend enthousiasme van praktijkwerkers die werken met 

verschillende doelgroepen en de mensen rondom hen. (Broekaert, 2005) De contextuele 

hulpverlening is namelijk, net als de orthopedagogiek, sterk actie-gericht, wat de populariteit 

er van zou kunnen verklaren. (Soyez, 2008) Daarnaast is er een algemene tendens in de 

samenleving, en als gevolg ook in de hulpverlening, die er voor zorgt dat de context 

onmiskenbaar op de voorgrond komt. Deze tendens wordt gekenmerkt door onder andere de 

toegenomen aandacht voor autonomie, voor emancipatie en kwaliteit van het leven, voor de-

institutionalisering en door de veranderende visie op mensen met een beperking. (Soyez, 

2008) Deze veranderingen worden formeel opgenomen binnen de nieuwe ontwikkelingen in 

verschillende subdomeinen, bijvoorbeeld in het Globaal Plan Jeugdzorg van Vervotte (2006). 

Het gedachtegoed wordt dus ook menigmaal toegepast binnen de Bijzondere Jeugdzorg en dit 

subdomein werd voor dit onderzoek als vertrekpunt gekozen.  

 

1. Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 

Een gezinsbegeleider die actief is in de Bijzondere Jeugdzorg wordt geconfronteerd met 

gezinnen waarvan de problemen worden beschreven als veelvoudig, chronisch, complex, 

transgenerationeel en weerbarstig. (Baartman in Splingaer, n.d.)  

De gezinnen kampen met problemen op verschillende leefgebieden, deze gaan van 

opvoedingsproblemen, over financiële problemen, naar bijvoorbeeld een 

verslavingsproblematiek. Deze problemen zijn meestal van langdurige aard. De gezinnen 

bevinden zich vaak op een chronisch crisisniveau en slagen er niet in een nieuw evenwicht te 

vinden. (Slingaer, n.d.) De verschillende problemen zijn allen nauw met elkaar verweven en 

kunnen dus niet één voor één worden aangepakt. De complexe structuur moet als één geheel 

worden benaderd. Dit vormt echter vaak het probleem, daar ons hulpverleningsaanbod eerder 

zo is ingedeeld dat alle gebieden geïsoleerd worden benaderd. De gezinnen komen op die 

manier in contact met veel verschillende hulpverleners, waartussen vaak geen afstemming is 

en waardoor er weinig verandering teweeg wordt gebracht in het gezin.  

De problemen in de gezinnen zijn vaak een herhaling of net een poging tot oplossing en 

verwerking van de problemen in de vorige generatie. (Slingaer, n.d.) Daarom spelen de 

grootouders en de ruimere context van het gezin een belangrijke rol in hun 

veranderingsproces. Op deze manier komen we bij het contextuele gedachtegoed van Ivan 

Boszormenyi-Nagy die de verhoudingen tussen alle betrokkenen van het familiale netwerk 

opvat als een soort boekhouding, waarin de wederzijdse verdiensten en verplichtingen van 

iedereen worden opgenomen. Nagy hecht veel belang aan de relationeel-ethische dimensie, 

waarvan ‘de balans van geven en nemen’ en het begrip ‘loyaliteit’ kernbegrippen zijn. Door te 

werken op deze dimensie tracht hij een betrouwbare basis te leggen voor het omgaan met 
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elkaar, waardoor het vertrouwen, de veiligheid en de solidariteit tussen de betrokkenen 

vergroot. (Heylen & Janssens, 2005)  

Het gedachtegoed van Nagy is erg bruikbaar binnen de gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg. 

De gezinsbegeleiders komen namelijk vaak in aanraking met vragen rond verbindingen en 

breuken in familiale banden en met steeds terugkerende problematieken over de generaties 

heen. (Heylen & Janssens, 2005) De contextuele theorie biedt hen een kader en een visie die 

hen aangrijpingspunten biedt om met deze schijnbare uitzichtloze situatie aan de slag te gaan. 

De taal van de relationele ethiek biedt herkenning voor de hulpverlener én de cliënt. De 

dialoog wordt niet gevoerd over het hoofd van de hulpvrager maar benoemt wel heel tastbaar 

en concreet de dingen in diens leven. (Heylen & Janssens, 2005) De cliënt kan zich dus een 

goed beeld vormen van zijn balans van geven en nemen, wat reeds een stap in de goede 

richting is, maar verder reikt de dimensie van de relationele ethiek weinig concrete technieken 

aan om verandering te weeg te brengen.  

Als pijlers van de contextuele hulpverlening worden naar voor geschoven: de meerzijdige 

partijdigheid, de relationeel-ethische houding, het geven van erkenning, het aanspreken van 

hulpbronnen en het verwachten van actie. Deze interventies bieden een goede basis voor het 

aan de slag gaan met gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg, maar de werkelijke uitvoering 

ervan in de praktijk wordt weinig beschreven. Een duidelijkere omschrijving van de 

contextuele concepten en interventies zou echter een meerwaarde kunnen bieden voor de 

toepasbaarheid ervan. Daarnaast is er door de wind van het evidence-based denken en de 

verwetenschappelijking van de hulpverlening, ook vraag naar validiteit en objectivering van 

de contextuele begrippen.  

 

Door het opvolgen van een gezinsbegeleiding bij drie contextuele gezinsbegeleiders, trachten 

we een antwoord te formuleren op de volgende vraag: ‘Hoe vertalen gezinsbegeleiders uit de 

Bijzondere Jeugdzorg het contextuele gedachtegoed in hun begeleidingsproces?’. 

Deze vraag wordt onderverdeeld in volgende onderzoeksvragen: 

� Hoe geven gezinsbegeleiders vorm aan hun begeleidingsproces? 

� Welke contextuele interventies worden gebruikt?  

� Op welke dimensies bevinden deze interventies zich? 

� Is er een verschil in begeleiding naargelang de setting waarin de begeleiding 

plaatsvindt? 

Aan de hand van vragenlijsten en meerdere dieptegesprekken hebben we getracht een beeld te 

schetsen van hoe een gezinsbegeleiding in de Bijzondere Jeugdzorg, op basis van het 

contextuele gedachtegoed, concreet vorm krijgt.  
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2. Inhoud en opzet 
 

In het volgende hoofdstuk worden de verschillende concepten uit de titel van dit werk 

theoretisch belicht. Er wordt een beeld geschetst van de gezinnen waarmee een 

gezinsbegeleider uit de Bijzondere Jeugdzorg in aanraking komt. De basiselementen van wat 

een gezinsbegeleiding inhoudt, worden naar voor geschoven. Daarnaast vindt er een beperkte 

bespreking van de contextuele begrippen plaats en worden de belangrijkste contextuele 

interventies opgesomd. Het hoofdstuk wordt beëindigd met een blik op de relatie tussen gezin 

en gezinsbegeleider.  

Het derde hoofdstuk handelt over de opzet van het onderzoek en de hiervoor gebruikte 

methoden. Daarin worden ook de deelneemsters en de voorziening waarin ze zijn 

tewerkgesteld, voorgesteld.  

Het hoofdstuk “Bevindingen en het verhaal achter de cases” vat de resultaten uit het 

onderzoek samen. Hierbij is belangrijk om te weten dat het verhaal dat geschetst wordt, het 

resultaat is van een proces waarin onderzoekers en onderzochten hebben samengewerkt. Een 

eerste deel van dit hoofdstuk beantwoordt de verschillende onderzoeksvragen voor elke case 

afzonderlijk, daarna worden de onderzoeksvragen algemeen besproken, waarin aandacht is 

voor gelijkenissen en verschillen tussen de cases.  

In het laatste hoofdstuk worden enkele discussiepunten uiteengezet en wordt getracht een 

concluderend antwoord te formuleren op de vooropgestelde onderzoeksvraag.  
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HHHoooooofffdddssstttuuukkk   IIIIII   ---   GGGeeezzziiinnnsssbbbeeegggeeellleeeiiidddiiinnnggg   iiinnn   dddeee   BBBiiijjjzzzooonnndddeeerrreee   JJJeeeuuugggdddzzzooorrrggg,,,   
gggeeeïïïnnnssspppiiirrreeeeeerrrddd   dddoooooorrr   hhheeettt   cccooonnnttteeexxxtttuuueeellleee   gggeeedddaaaccchhhttteeegggoooeeeddd:::   eeeeeennn   ttthhheeeooorrreeetttiiisssccchhh   
kkkaaadddeeerrr   
 
1. Gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg 
 

1.1. Problematische opvoedingssituaties    

 

In de Bijzondere Jeugdzorg wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de begrippen: 

‘problematische opvoedingssituatie’ (POS) en een ‘als misdrijf omschreven feit’ (MOF). 

Aangezien dit onderzoek polst naar de werking van gezinsbegeleiders, zijn hier vooral 

‘problematische opvoedingssituaties’ van belang. Deze term werd voor het eerst beschreven 

door Ter Horst, die zo’n situatie omschrijft als “een opvoedingssituatie die door de bij de 

opvoeding betrokkenen wordt ervaren als uitzichtloos, zinloos en bedreigend” (1980 in Van 

der Ploeg, 2005, p. 225). Hoewel dit een vage omschrijving is, vormt dit begrip de basis van 

de Bijzondere Jeugdbijstand. Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die zich in een 

problematische opvoedingssituatie bevinden kunnen geholpen worden door een voorziening 

uit de Bijzondere Jeugdzorg na doorverwijzing vanuit het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg 

of vanuit de Jeugdrechtbank. 

Het begrip POS is een moeilijk te vatten, dynamisch concept dat doorheen de tijd en 

naargelang de omstandigheden steeds anders wordt ingevuld. (Dobbelaere, 2006) De 

subjectiviteit die gepaard gaat met het invullen ervan vormt vaak een probleem. De 

aanmelders, de verwijzers, de beleidsmakers, hebben elk hun eigen beeld van wat een 

problematische opvoedingssituatie is en dit zorgt er voor dat de Bijzondere Jeugdzorg een 

moeilijk te vatten sector is. Roose (2006) heeft het over een constructieproces, een 

problematische opvoedingssituatie is wat een problematische opvoedingssituatie wordt 

genoemd. Toch zijn er reeds enkele pogingen ondernomen om de interventiegrond van de 

Bijzondere Jeugdzorg af te bakenen. Dit lijkt echter een bijna onmogelijke opdracht te zijn, 

daar men steeds dreigt te verzanden in oeverloze opsommingen en eindeloze nuanceringen. 

(Dobbelaere, 2006) Er zijn echter enkele herkenbare gezinspatronen die steeds terugkomen. 

 

1.2. Multi-problem gezinnen 
 

Het grote aantal van de gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg kunnen we omschrijven als 

‘multi-problem gezinnen’. De problematiek in multi-problem gezinnen wordt in de eerste 

plaats gekenmerkt door een complex van verscheidene ernstige problemen. (Ghesquière, 

1993) De problemen zijn vaak van chronische aard en verbetering wordt slechts moeizaam 

bereikt. Multi-problem gezinnen hebben doorgaans te kampen met socio-economische 

problemen, dit is echter niet de kern van de zaak. De gezinnen hebben vooral problemen van 

psycho-sociale aard, waarvan opvoedingsproblemen het vaakst voorkomen.  
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Ghesquière (1993, p. 42) komt tot de volgende definitie: “Een multi-problem gezin is een 

gezin dat kampt met een chronisch complex van socio-economische en psycho-sociale 

problemen waarvan de betrokken hulpverleners vinden dat het weerbarstig is voor hulp.” 

De term multi-problem gezin impliceert dus een dubbele thematiek, namelijk enerzijds de 

thematiek waarmee het gezin geconfronteerd wordt en anderzijds de problemen die het 

hulpverleningssysteem eigen zijn. De problematische relatie tussen de bedoelde gezinnen en 

de hulpverleners ligt mede aan de basis van het gebruik van de term ‘multi-problem gezin’. 

Daar de gezinnen met verscheidene problemen kampen, krijgen zij hulp uit verschillende 

voorzieningen. Het hulpverleningsaanbod is namelijk zo georganiseerd dat er voor elk 

afzonderlijk probleem, een andere interventie wordt voorgeschreven. Matos & Sousa (2004) 

spreken dan ook over ‘multi-assisted families’. Uit hun onderzoek blijkt dat als gevolg 

hiervan multi-problem gezinnen vooral geholpen worden op materialistisch vlak. Aangezien 

de hulp verdeeld is over verschillende voorzieningen, is het gevaarlijk dat het geheel, 

namelijk de relaties en interacties binnen het gezin, uit het oog worden verloren. (Matos & 

Sousa, 2004) Op deze manier dreigt het gezin zijn identiteit te verliezen.  

 

1.3. Multi-stress ouders 
 

Van der Pas (1999) heeft het niet over multi-problem gezinnen maar over ‘multi-stress 

ouders’.  Kinderen grootbrengen, huishouding, maatschappelijke positie, partnerrelatie, 

individueel welzijn zijn geen gezinstaken maar taken van de ouders. (Van der Pas, 1999) 

Daarom splitst zij opvoedingsproblemen op in ouderschaps- en kinderproblemen. Daarnaast 

worden ‘problemen’ door deskundigen bepaald, terwijl het woord ‘stress’ benoemt dat de 

ander iets als te zwaar ervaart. Daarom geeft Van der Pas (1999) de voorkeur aan het laatste, 

omdat de deskundige dan verplicht is zich te verplaatsen in de andere. Van der Pas (1999) 

weet dat stressvolle omstandigheden nooit de enige verklaring zijn voor 

ouderschapsproblematiek, maar wel dat tekortschieten als ouder meer stress veroorzaakt dan 

bijvoorbeeld tien rampzalige omstandigheden. Daarom vindt zij het belangrijk de 

eindverantwoordelijkheid steeds bij de ouders te houden, te focussen op hun sterktes en op 

deze manier hun empowerment trachten te vergroten. Belangrijk is ouders niet te laten 

verdrinken in het bieden van multi-hulp. 

  

1.4. Gedesorganiseerde gezinnen 
 

Volgens Minuchin (1973 in Van der Ploeg, 2005) en andere systeemdenkers is het gezin op te 

vatten als een hiërarchisch georganiseerd systeem dat is opgebouwd uit subsystemen. Dit 

systeem wordt gereguleerd door de machtsverhoudingen onderling en door de geldende regels 

binnen het gezin. In gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg is het evenwicht in hun systeem 

meestal verstoord en is er sprake van desorganisatie. Sommige gezinnen houden halsstarrig 

vast aan eenmaal gestelde regels en slagen er niet in hierover met elkaar te communiceren. 

Andere gezinnen kunnen door bepaalde externe factoren het evenwicht niet herstellen. (Van 
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der Ploeg, 2005) Minuchin (1973 in Van der Ploeg, 2005) wijst op het feit dat deze gezinnen 

een herstructurering van hun hiërarchische orde nodig hebben, waarbij het ouderlijke 

subsysteem weer controle krijgt over het subsysteem van de kinderen. Tussen de 

verschillende subsystemen spelen zich namelijk circulaire processen van wederzijdse 

beïnvloeding af. Daarom is het belangrijk om als hulpverlener de onderliggende structuren die 

schuilgaan achter de onderlinge interacties tussen de gezinsleden in kaart te brengen.  

  

 

Samenvattend kan gesteld worden dat er heel wat verschillende omschrijvingen van een gezin 

uit de Bijzondere Jeugdzorg zijn. Het is echter heel moeilijk in woorden te vatten wat de 

kenmerken zijn van zo’n gezin. Elk gezin is namelijk uniek en wordt met bepaalde problemen 

geconfronteerd. Het moge wel duidelijk zijn dat een gezinsbegeleider in de Bijzondere 

Jeugdzorg met veel verschillende zaken in aanraking komt en voor heel uiteenlopende 

problemen een oplossing hoort te bedenken. 

 

2. Gezinsgericht werken 
 

Het gezinsgericht werken komt meer en meer voor in het pedagogisch concept van sociale 

voorzieningen. Door de opkomst van het systeemdenken en de gezinstherapie, wordt meer en 

meer belang gehecht aan de context waarin het kind opgroeit. Ook wanneer de kinderen zijn 

opgenomen in een residentiële voorziening, tracht men de ouders zoveel mogelijk te 

betrekken. (Splingaer, n.d.) ‘Contextueel en multi-modaal werken’ is namelijk ook 

opgenomen als één van negen werkingsprincipes binnen het Globaal Plan Jeugdzorg van 

Vervotte (2006). Contextueel werken wordt er begrepen als “het inschakelen van steun uit de 

brede context om het hulpverleningsdoel te bereiken; zorgen dat deze context het gewenst 

gedrag uitlokt en dat diezelfde context geen winst oplevert voor antisociaal gedrag”. 

(Vervotte, 2006, p. 20)  

 

De verscheidene problemen in de gezinnen en de problematische relatie tussen hulpverlening 

en de gezinnen zorgen er echter voor dat het niet evident is te omschrijven wat 

gezinsbegeleiding nu is.  

Engelengeduld en het aanbieden van continuïteit zijn volgens Van der Pas (1992) belangrijke 

basisvoorwaarden. Ze beschrijft het als een lange en moeilijke weg met grote ups en diepe 

downs. (Van der Pas, 1992). Minuchin (1974 in Van der Pas, 1992) beschrijft 

gezinsbegeleiding als het gezin terug in beweging krijgen, hij benadrukt de normaalheid van 

elk gezin en benadert hen als een systeem. Volgens Todd (1984 in Van der Pas, 1992) is 

gezinsbegeleiding “je handen vuil willen maken en betrokken zijn”. Vaessen (2009, p. 120) 

vat gezinsbegeleiding als volgt samen: “Het ondersteunen van ouders in het eenduidig bieden 

van wat de jongere nodig heeft om zo optimaal als mogelijk te ontwikkelen. Gebruik makend 

van hun sterktes, ondersteunend en mogelijk sleutelend aan hun pedagogische zwaktes.”  
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Een gezinsbegeleider heeft met andere woorden geen standaardprogramma, hij sluit telkens 

aan bij wat het gezin zelf belangrijk vindt. Op deze manier kunnen er binnen een 

gezinsbegeleiding heel gevarieerde onderwerpen aan bod komen. 

Afhankelijk van de hulpvraag van het gezin verschilt de begeleiding in duur en intensiteit. Het 

kan gaan over ambulante gezinsbegeleiding, maar ook over gezinsbegeleiding gecombineerd 

met een bepaalde verblijfsmodule voor het kind. (Bolt, 2006) 

 

2.1. Het Gezin Centraal 
 

Ondanks het feit dat gezinsbegeleiding moeilijk af te bakenen is, heeft de afdeling Intensieve 

Gezinsbegeleiding van Cardea Jeugdzorg te Leiden een bepaalde methodiek van 

gezinsbegeleiding naar voor geschoven, ‘Gezin Centraal’ (Bolt, 2006). We geven hier deze 

methodiek als voorbeeld, maar de principes ervan vallen ongeveer samen met wat een 

gezinsbegeleiding over het algemeen inhoudt.  

 

De hulpvragen van een gezin hebben minstens betrekking op één van de volgende gebieden 

(Bolt, 2006): 

- De opvoeding 

- Het functioneren van (een van) de ouders 

- Gedragsproblemen bij (een van) de kinderen 

- Omstandigheden rond het gezin en in hun sociale netwerk die invloed hebben op 

het functioneren van het gezin 

De gezinsbegeleider zal trachten bepaalde problemen binnen deze gebieden op te lossen, maar 

tracht ook de ‘empowerment’ van de gezinnen te vergroten. Hij is er op gericht het gezin te 

helpen hun problemen op eigen kracht op te lossen.  

Binnen gezinsbegeleiding is het ook van groot belang dat het gezin als een systeem wordt 

opgevat. Het is belangrijk dat zij als team leren samen werken, door gebruik te maken van 

elkaar, van ieders rol en positie. Het gezin is ook deel van een groter systeem en hebben een 

sociaal netwerk rondom hen. De gezinsbegeleider zal trachten de wisselwerking tussen het 

gezin en dit netwerk te optimaliseren. (Bolt, 2006) 

 

De methodiek ‘Gezin Centraal’ schuift twee belangrijke pijlers van gezinsbegeleiding naar 

voor.  

Een eerste vormt de vraaggerichtheid van de begeleider. (Bolt, 2006) Belangrijk hierbij is de 

cliënt een sterke positie en een centrale rol toe te kennen in de hulpverlening. De cliënt blijft 

als het ware eigenaar van zijn proces, waardoor de kans op een succesvolle hulpverlening 

vergroot.  Binnen een vraaggerichte hulpverlening komt de hulpvraag van het gezin centraal 

te staan. Het is de taak van de gezinsbegeleider de klachten van de cliënt te gaan 

herformuleren in een concrete hulpvraag.  
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Hulpverlener en cliënt staan op eenzelfde lijn, zijn gelijkwaardige partners en de hulp komt 

tot stand in de dialoog tussenbeide. Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid over 

het hulpproces.  

De hulpverlener neemt hierin een open, respectvolle houding en is steeds gericht op 

samenwerking. De begeleider vertrekt immers vanuit de krachten en de competenties van de 

cliënt, hij tracht deze op te sporen, te benutten en te versterken.   

Een tweede pijler is de gezinsgerichtheid van een begeleiding. (Bolt, 2006) Noodzakelijk 

hiervoor is de begeleiding te laten aansluiten bij de leefwereld van het gezin. De hulpverlener 

heeft oog voor de context waarin het gezin leeft en de invloed van deze context op het 

functioneren van het gezin. 

Verder richt de begeleider zich op het functioneren van het gezin als geheel en op de 

interactie tussen de gezinsleden. Hij bekijkt het gezin vanuit de optiek van elk gezinslid, kiest 

geen partij voor één van de gezinsleden en stimuleert hen gezamenlijk te zoeken naar 

oplossingen.  

Gezinsgericht werken betekent echter niet dat er geen individuele doelen kunnen worden 

gesteld. Bepaalde doelen kunnen betrekking hebben op een subsysteem binnen het gezin, 

maar deze zullen afgeleid zijn van einddoelen die het gezin als geheel treffen. (Bolt, 2006) 

 

2.2. Rondetafelgesprek 
 

Van der Pas (1999) wijst op het risico dat gezinnen uit problematische opvoedingssituaties 

verdrinken in de ‘multi-hulp’ die hen wordt aangeboden. Eén van de manieren om hieraan 

tegemoet te komen is het ‘rondetafelgesprek’ van Vaessen (2009). Het doel van zo’n gesprek 

is de afstemming tussen de verschillende voorzieningen op punt te stellen. Deze 

voorzieningen werken met een gemeenschappelijke doelstelling, namelijk dat ieder een 

deeltje zorg op zich neemt, zodat de multipele problemen van het gezin afnemen. 

 

2.3. Onderscheid tussen gezinsbegeleiding en gezinstherapie 
 

Splingaer (n.d.) benadrukt het onderscheid tussen gezinstherapeuten en gezinsbegeleiders. 

Gezinsbegeleiding gebeurt meestal in de vorm van een gedwongen karakter, bijvoorbeeld 

wanneer een doorverwijzing vanuit de Jeugdrechtbank plaatsvindt, terwijl gezinstherapie start 

vanuit het probleembesef en de hulpvraag van het gezin. Dit heeft een impact op het verdere 

verloop van de begeleiding. In therapie blijft het gezin verantwoordelijk voor het proces dat 

ze doormaken, terwijl het gezin in begeleiding vaak deze verantwoordelijkheid verliest. De 

gezinsbegeleider neemt een veel actievere houding aan en moet dan ook respectvol met de 

weerstand weten om te gaan. (Slingaer, n.d.) De gezinsbegeleider moet ook hulp bieden op 

heel verschillende domeinen daar de gezinnen meestal kampen met ernstige financiële, 

materiële en pedagogische problemen, waardoor er weinig tijd en energie overblijft om te 

investeren in de dieperliggende problematiek. Dit ‘gevaar’ kwam ook in het onderzoek van  

Matos & Sousa (2004) naar voor. Slingaer (n.d.) raadt aan deze onderliggende problematiek 
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trachten te bereiken via zeer concrete, tastbare dingen. Aangezien gezinnen uit de Bijzondere 

Jeugdzorg vaak de taal onvoldoende beheersen om er hun belevingswereld mee uit te 

drukken, is het belangrijk om als gezinsbegeleider te zoeken naar een gezamenlijke taal door 

samen te doen en mee te beleven. (Slingaer, n.d.) Men kan werken met spel, verhalen en 

beelden om emoties tot uitdrukking te brengen.  

Daarnaast gebeurt gezinsbegeleiding in de concrete leefsituatie van de gezinnen, wat een 

houding van afstandelijkheid en neutraliteit voor de begeleiders bemoeilijkt. De therapeut 

ontvangt de gezinnen echter in zijn/haar therapieruimte en kan zich beperken tot louter 

therapeutische hulp, op een eerder abstract of symbolisch niveau.  

 

De grens tussen begeleiding en therapie is echter troebel en uiteindelijk hangt veel af van het 

gezin waar mee gewerkt wordt, van de persoonlijkheid van de hulpverlener, van het 

functioneren van de voorziening, enzoverder. (Slingaer, n.d.) In dit werk zullen de woorden 

‘begeleider’ en ‘therapeut’ ook door elkaar gebruikt worden, daar het grootste deel van het 

contextuele gedachtegoed op beide van toepassing is. 

 

3. Het contextuele gedachtegoed 
 

3.1. Een theoretisch kader 
 

In gezinstherapie zijn verschillende pioniers met verschillende achtergronden te onderkennen. 

Zo zijn er enkele pioniers die zich vooral gebaseerd hebben op de psychotherapie, zoals Lidz, 

Bowen en Nagy. Daarnaast zijn er grondleggers die zich lieten inspireren door de 

communicatietheorie en de cybernetica, bijvoorbeeld de Palo Alto Groep. (Nichols & Everett, 

1986) Recent, door de invloed van het postmodernisme, wordt ook het narratieve paradigma 

naar voor geschoven.  Ze hebben allen gemeenschappelijk dat zij zich niet focussen op het 

individu, maar op de relaties tussen individuen. De theoretische fundering hiervoor vonden zij 

in de systeemtheorie. (Hendrickx, 1987) In Nederland en Vlaanderen hebben de 

intergenerationele stroming van Boszormenyi-Nagy, de structurele stroming van Minuchin, 

de strategische stroming van Haley en Watzlawick en de cybernetische stroming van Palazolli 

hun toepassing gevonden. (Hendrickx, 1987) Zij hebben elk hun eigen invulling van de 

‘Algemene Systeemtheorie’, die ontwikkeld werd door Ludwig von Bertalanffy. In deze 

theorie wordt het gezin gezien als een hiërarchisch georganiseerd systeem, dat bestaat uit 

subsystemen en omringd wordt door grotere systemen. Binnenin en tussen de systemen 

onderling vormen zich bepaalde interacties. (Cox & Paley, 1997) Concepten als (sub)systeem, 

organisatie, geheel, grenzen, hiërarchie, feedback, homeostase en andere zijn relevante 

begrippen uit de ‘Algemene Systeemtheorie’ voor de gezinstherapeutische stromingen. 

(Nichols & Everett, 1986)  

 

De Hongaars-Amerikaanse psychiater Ivan Boszormenyi-Nagy legde de basis voor het 

contextuele gedachtegoed. Nagy heeft het over de dynamische verbondenheid van de mens 
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met zijn betekenisvolle relaties over verschillende generaties heen. Binnen dit familiaal 

netwerk van verhoudingen is iedereen met iedereen verbonden in een dynamische balans van 

geven en nemen. Hij onderscheidt binnen deze menselijke relaties vier dimensies. (Michielsen 

& van Mulligen, 2001) 

 

3.1.1. Eerste dimensie: de feiten 
 
In deze dimensie wordt gekeken naar de feiten die het bestaan van de gezinsleden 

beïnvloeden. De dimensie omvat factoren als genetische uitrusting, lichamelijke gezondheid, 

geschiedenis en gebeurtenissen in de levensloop. (Nagy & Krasner, 1986) Deze feiten werken 

in op relaties en worden dus bekeken in de huidige en vorige generaties. 

In de eerste dimensie gaan we uit van datgene dat we objectief kunnen vaststellen. Elke vorm 

van interpretatie, van waardering of afkeuring, van subjectieve beleving van de feiten wordt 

vermeden. Daarom worden de feiten liefst zo zakelijk mogelijk en visueel weergegeven, bv. 

in een genogram, tijdlijn, … (Heylen & Janssens, 2005) 

 

3.1.2. Tweede dimensie: psychologie 
 
De dimensie van de psychologie gaat over het subjectieve, het intrapsychische, het 

psychodynamische innerlijke van het individu. Niet de feiten staan hier centraal, maar de 

manier waarop het individu deze feiten waarneemt, ervaart, aanvoelt, beleeft, interpreteert en 

kadert in zijn eigen belevingswereld. (Heylen & Janssens, 2005)  

Er zijn verschillende theorieën (de psychodynamische benaderingen, de 

ontwikkelingspsychologie, de hechtingstheorie, …) die ons meer inzicht bieden in deze 

dimensie. Nagy en Krasner (1986) baseren zich echter vooral op de object-relatietheorie van 

Fairbairn.  

 

3.1.3. Derde dimensie: interacties 
 
In de derde dimensie worden de interacties, de communicatiepatronen en de onderlinge 

beïnvloeding tussen de verschillende betrokkenen in beeld gebracht. (Michielsen & Van 

Mulligen, 2001) Het systeemdenken, de communicatietheorieën en de cybernetica zijn 

belangrijke invalshoeken binnen deze dimensie.  

Binnen het netwerk van interacties zijn er patronen te ontdekken die gereguleerd worden door 

zogenaamde dynamische systeemkrachten. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) Men spreekt 

over coalities, hiërarchie, homeostase, enzovoort.  

 

3.1.4. Vierde dimensie: de relationele ethiek 
 

Het is de vierde dimensie waaraan de contextuele therapie haar eigenheid ontleent en die een 

nieuwe invalshoek toevoegt aan het gekende therapeutische veld. (Hargrave & Pfitzer, 2003) 
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Meerbepaald het uitgangspunt dat mensen aanspreekbaar zijn voor de belangen van de ander 

en niet steeds enkel gericht zijn op de bevrediging van hun eigen behoeften. De vierde 

dimensie zit echter wel verweven in de feiten, de psychologie en de interacties en is er dus 

onlosmakelijk met verbonden. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) 

Relationele ethiek gaat over de balans tussen wat mensen geven in relaties ten opzichte van 

wat zij verdienen of gerechtigd zijn van anderen te ontvangen. (Hargrave & Pfitzer, 2003) De 

relationele ethiek vraagt aan eenieder om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun daden 

en mee te bouwen aan het wederzijds vertrouwen binnen elke relatie. De balans van geven en 

nemen en de betrouwbaarheid worden overgedragen van de ene generatie op de andere. Er 

bestaat als het ware een ‘onzichtbaar grootboek’ waarin de balansen tussen alle familieleden 

worden bijgehouden. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) Wat in de ene generatie uit balans 

is geraakt, probeert men in de volgende generatie weer in evenwicht te brengen. Dit is een 

dynamiek die zowel als een hefboom tot verbetering van de toekomst kan leiden, als tot het 

zich steeds weer herhalen van destructieve patronen. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) 

Door de tweede en derde dimensie gaan we mensen begrijpen, maar om hen te motiveren tot 

verandering hebben we de vierde dimensie nodig. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) 

Mensen worden namelijk bewogen door recht en rechtvaardigheid. Nagy & Krasner (1986) 

spreken over toedelend en vergeldend onrecht en constructief en destructief recht. Vooral het 

laatste is erg belangrijk en betekent dat mensen het recht behouden om te krijgen waar men 

recht op heeft, maar dat men nog niet ontvangen heeft. Men zal vaak dit onrecht presenteren 

aan onschuldige derden en het achterstallige recht claimen bij de kinderen en de partner. 

Wanneer een ouder steunt op diens destructief recht en zijn belangen vooropstelt aan deze van 

het kind, dan is er sprake van delegaat. Daartegenover staat het legaat, waarmee men de 

ethische verplichting bedoelt om dat wat men ontvangen heeft van de vorige generaties 

zodanig vorm te geven dat het een bijdrage vormt voor de volgende generaties. (Michielsen & 

Van Mulligen, 2001) 

Verder is ook het begrip ‘loyaliteit’ van groot belang binnen deze dimensie. Kinderen en 

ouders zijn existentieel verbonden aan elkaar door het feit dat het kind het leven kreeg van 

zijn ouders. Hierdoor is er tussen hen een onomkeerbare band van wederzijdse rechten en 

verplichtingen. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) Door de gepaste zorg op zich te nemen, 

verdienen ouders ook verworven loyaliteit van hun kinderen. Bij adoptie- of pleegouders is er 

enkel sprake van deze verworven loyaliteit.  

Typerend aan de band tussen ouder en kind is dat deze asymmetrisch is, wat ook een verticale 

loyaliteit wordt genoemd. Het kind is namelijk gerechtigd meer te ontvangen dan de ouder. 

Daartegenover staat de horizontale loyaliteit, die zich ontwikkelt in gekozen relaties en die in 

principe symmetrisch is. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) 

Wanneer een verticale, existentiële loyaliteit botst met een horizontale, verworven loyaliteit is 

er sprake van een loyaliteitsconflict. Deze conflicten vormen een uitdaging om in ons leven 

steeds nieuwe evenwichten van geven en ontvangen in onze verbondenheid met anderen te 

gaan zoeken. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) 
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Daarnaast spreekt men ook over een gespleten loyaliteit. Dit gebeurt wanneer een kind moet 

kiezen tussen zijn ouders, terwijl het kind aan beide ouders loyaal wil blijven. Wanneer het 

kind de kant van één ouder kiest, dan gaat de loyaliteit voor de ander “ondergronds” en wordt 

dit een onzichtbare loyaliteit.  

  

3.1.5. Het contextuele gedachtegoed vanuit systeemtheoretisch gezichtspunt 
 
Volgens Nagy houdt het systeemdenken zich te veel bezig met de hier-en-nu transacties in 

een gezin en met de machtsaspecten van deze transacties. Men focust zich volgens hem te 

veel op de derde dimensie, wat hij oppervlakkig vindt. (Hendrickx, 1987) Nagy legt vooral de 

nadruk op de vierde dimensie, het intergenerationeel aspect binnen de gezinnen. Enkele 

concepten uit de systeemtheorie komen wel in zijn theorie naar voor, maar krijgen een 

intergenerationele lading. (Hendrickx, 1987) Nagy ziet het ‘grensbegrip’ bijvoorbeeld als het 

begrip dat een subsysteem van een ander subsysteem onderscheidt en waarbij hij het actie-

aspect benadrukt. Het rechtvaardigheidsprincipe, wat wij voor hen doen en zij voor ons 

hebben gedaan, is wat de generatiescheiding in stand houdt. (Hendrickx, 1987) 

Het contextuele gedachtegoed moet dus niet gezien worden als een nieuwe stroming binnen 

het systeemdenken, maar eerder als een integratie van verschillende visies. (Soyez, 2008) Ivan 

Boszormenyi-Nagy liet zich namelijk ook inspireren door onder meer Freud, Sullivan, 

Fairbairn en de filosoof Buber. (Hendrickx, 1987) 

 

3.1.6. De contextuele stroming in Vlaanderen en Nederland 
 

De contextuele stroming, met name de relationeel-ethische dimensie in de hulpverlening, 

kwam naar voren rond 1960. Boszormenyi-Nagy’s gedachtegoed bracht een vernieuwend 

inzicht en vele hulpverleners reageerden enthousiast. Ammy Van Heusden trok in 1967 naar 

Amerika waar zij Nagy ontmoette. (Van Mulligen, 2004) Sindsdien startte zij zelf met 

lesgeven in de contextuele benadering aan wat nu de hogeschool van Amsterdam heet en waar 

Nagy sinds 1975 jaarlijks langs kwam om workshops te geven. In de jaren ’80 ontstaan her en 

der, in Nederland en België, opleidingen in het contextuele gedachtegoed, bijvoorbeeld 

‘Leren over Leven’ in beide landen en ‘Balans’ in België. (Van Mulligen, 2004) In de jaren 

’90 ging men nog wat verder en organiseerde men een ‘masterclass’ aan de hogeschool van 

Amsterdam. Dit gebeurt vooral onder leiding van Else-Marie Van den Eerenbeemt, wiens 

naam ook nog lang zal blijven nazinderen in de contextuele wereld. 

Sinds 1995 bestaat er ook de ‘Vereniging voor Contextueel Werkers’, met als doel het 

verspreiden en behartigen van het contextueel gedachtegoed van Ivan Boszormenyi-Nagy. 

Deze vereniging werkt vooral op beleidsniveau en aan de kwaliteit van opleidingen. (Van 

Mulligen, 2004) 
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3.2. Het contextuele gedachtegoed in de praktijk 
 

Contextuele interventies zijn gebaseerd op twee overtuigingen. Ten eerste gelooft men dat de 

consequenties van iemands beslissingen en handelingen hun weerslag hebben op de levens 

van alle mensen waarmee die persoon in relatie staat. Ten tweede is bevredigend in een relatie 

staan voor een mens onafscheidelijk verbonden met het verantwoord rekening houden met de 

consequenties voor allen met wie hij of zij in relatie staat. (Nagy & Krasner, 1986) 

Het doel van de contextuele therapie is om door verbondenheid te komen tot werkelijke 

vrijheid en autonomie. (van den Eerenbeemt & Oele, 1987) De weg waarlangs dit doel bereikt 

wordt, is door de ander te geven wat gepast is. Men tracht het leunen op destructief recht om 

te buigen naar het zelf verdienen van recht. De balans tussen geven en nemen vormt als het 

ware het symbool van de contextuele therapie.  

Een contextueel therapeut heeft naast het inzicht in de relationele ethiek, echter ook nood aan 

voldoende kennis en kunde in de andere drie dimensies. Het is de bedoeling dat men creatief 

aan de slag gaat met dimensie 1, 2 en 3 in het licht van de vierde. (Oele, 1989) 

  

3.2.1. Meerzijdig partijdige houding 
 
De meerzijdig partijdige houding wordt gezien als een basisattitude van de contextuele 

therapeut. (Heylen & Janssens, 2005) De therapeut sluit bij aanvang een contract met de cliënt 

en met iedereen die met de cliënt verbonden is, was en zal zijn. (van den Eerenbeemt & Oele, 

1987) Hij poogt afstand te bewaren tot alle aan- en afwezigen, terwijl hij tegelijkertijd 

betrokken is bij alle aan- en afwezigen. Dit wil zeggen dat hij zich achtereenvolgens achter de 

belangen en posities van elke betrokkene plaatst om daardoor hun positie ten opzichte van 

elkaar af te bakenen. (van den Eerenbeemt & Oele, 1987) 

De contextueel therapeut is niet onpartijdig of neutraal. (Goldenthal, 1996) Hij tracht echter 

niet te werk te gaan vanuit zijn intuïtie of zijn waardenstelsel, maar houdt rekening met de 

belangen van alle betrokkenen in alle dimensies. De therapeut is vastbesloten om de 

menselijkheid in iedere betrokkene te ontdekken, niet enkel bij het slachtoffer, maar ook bij 

de dader. (van den Eerenbeemt & Oele, 1987) 

Empathie is een belangrijk aspect van de meerzijdig partijdige attitude. Het is echter geen 

basishouding, maar het wordt aangewend als een vaardigheid. Hierdoor verschilt het van de 

empathische houding van een therapeut in het client-centered denken van Carl Rogers. 

(Heylen & Janssens, 2005) Van een meerzijdig partijdige contextuele therapeut wordt 

verwacht dat hij/zij empathisch is naar alle betrokken partijen, waardoor men niet altijd 

empathisch kan zijn naar de cliënt die voor hen zit, maar bijvoorbeeld wel naar een andere 

belangrijke betrokkene. De therapeut zal op het juiste, getimede moment empathisch ingaan 

op een andere partij en zich hierbij afwenden van de eerste partij. (Heylen & Janssens, 2005)  

Ook het op het gepaste moment en met gegronde redenen erkenning geven aan de cliënt of 

betrokkenen, is een aspect van de meerzijdige partijdigheid.  
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In de praktijk is de veelzijdig gerichte partijdigheid de hoeksteen van het uitlokken van een 

dialoog tussen alle betrokkenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodiek van vragen 

stellen. Door de juiste vragen te stellen, maakt men alle betrokken partijen effectief aanwezig 

in het gesprek. In de dialoog dat tot stand komt kunnen alle betrokkenen vrij worden door het 

verwerven van gerechtigde aanspraak. Dit doet men door middel van gepast rekening houden 

met en op billijke wijze bijdragen aan het welzijn van anderen. (Nagy & Krasner, 1986) 

Het principe der veelzijdige partijdigheid heeft belangrijke consequenties voor de relatie 

ouder-kind. Aangezien het kind afhankelijk, ongelijk, relatief onmondig en loyaal is aan zijn 

ouders, is de therapeut ten opzichte van het kind ethisch gezien verplicht zijn belangen zwaar 

te laten doorwegen. (van den Eerenbeemt & Oele, 1987) Aan de ouders wordt dan ook 

duidelijk gemaakt dat hun kind meer geeft dan dat zij denken. 

Tijdens de dialoog tussen alle betrokkenen, zullen ook de dynamische verbanden tussen de 

verschillende generaties zichtbaar worden. Wanneer bijvoorbeeld de visie van de ouders op 

ervaringen met onrecht in het verleden in beeld wordt gebracht en erkend wordt, wordt 

hiermee een basis gelegd om de problemen met de kinderen verder te onderzoeken. (Nagy & 

Krasner, 1986) Het is dus belangrijk dat de therapeut voeling heeft met ieders relationele 

grootboek en ruimte geeft aan hun loyaliteiten.  

 

3.2.2. Relationeel-ethische houding 
 

Nagy & Krasner (1986) omschrijven het relationeel ethisch denken als een ‘integratieve 

denkwijze’. De rechtvaardigheidskenmerken van de relaties van de cliënt worden in beeld en 

in rekening gebracht. De therapeut houdt rekening met ieders recht om te geven en te 

ontvangen en met de balans van eerlijkheid tussen alle betrokkenen. Binnen deze integratieve 

denkwijze vertrekt men vanuit een intergenerationeel denkkader dat minstens drie generaties 

inhoudt. Zowel het heden, het verleden als de toekomst worden steeds voor ogen gehouden 

tijdens het therapeutisch werken. (Hargrave & Pfitzer, 2005)  

Nagy spreekt over het aanwezig stellen van het ‘intrinsiek tribunaal’, wat de balans van 

billijkheid in een voortgaand proces inhoudt. (Lantsoght, 1997) Het tribunaal gaat in essentie 

om de handelingen en de ethische consequenties ervan (Lantsoght, 1997) en dit vanuit het 

gezichtspunt van het nageslacht. (Nagy, 2000) De contextuele grondhouding heeft dan ook als 

doel, net als vele andere vormen van eerstelijns preventie, dat volwassenen hun 

verantwoordelijkheid opnemen voor het welzijn van hun nageslacht. (Nagy & Krasner, 1986) 

De therapeut heeft aandacht voor de actuele en voorbije situatie van alle relationele partijen 

en tracht de dynamieken van destructief recht te herkennen en te blokkeren. De aandacht voor 

deze dynamieken dwingt de therapeut ertoe te werken met mensen die nog steeds destructief 

kunnen zijn. Men leert de cliënt de realiteit onder ogen te zien en ondersteunt hen om zich 

door het onrecht en de pijn die hen werd aangedaan te worstelen om op deze manier te kunnen 

groeien. (Hargrave & Pfitzer, 2005) 

De relationeel-ethische grondhouding vereist daarnaast ook een leerproces van de therapeut 

ten opzichte van diens eigen gezin van herkomst, partner en kinderen in een drie-
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generationeel perspectief. (Oele, 1989) Om zich deze grondhouding eigen te maken, volgt de 

therapeut leertherapie. Daarin vormt hij zich een zo helder mogelijk emotioneel en feitelijk 

beeld van zijn eigen destructieve recht en van de mate waarin hij hierop steunt. (Oele, 1989) 

De leertherapie helpt de therapeut te zoeken naar acties waarbij hij zijn legaat positief beheert 

en weet te onderscheiden van delegatie.  

Nagy & Krasner (1986) leggen de nadruk op de correlatie tussen de mate waarin een 

therapeut energie investeert in de billijkheid van zijn eigen relaties en de mate waarin hij vrij 

kan zijn om vertrouwen te durven investeren in een therapeutische zorgzaamheid die meer 

mensen omvat. Wanneer iemand de relationele betrokkenheid ontkent of niet kan aangaan, 

houdt dit meestal verband met diens resterende destructief gerechtigde aanspraak en zal men 

vanuit de opleiding deze persoon doorverwijzen naar een therapeut.  

 

Van Crombrugge en Heylen (1999) formuleren een kritiek op dit ethisch-relationeel 

perspectief, dat volgens hen te veel aanleunt bij een ruiltheoretisch paradigma. De sociale 

ruiltheorie stelt dat het sociale handelen bepaald wordt door de voordelen die men denkt te 

behalen door de handeling te verrichten. (Billiet & Waege, 2005) Daarbij gaat het in het 

sociale handelen niet enkel om materiële voordelen, maar ook om sociale en emotionele 

voordelen. (Billiet & Waege, 2005) Relaties worden volgens het gedachtegoed van Nagy in 

stand gehouden door een boekhouding van verdiensten en schuld. Men is aan de ander 

verschuldigd vanuit en omwille van een ondergeschikte positie en de ander heeft recht op 

loyaal gedrag omwille van zijn hogere positie. (Van Crombrugge & Heylen, 1999) Dit alles 

situeert zich volgens Van Crombrugge en Heylen (1999) te veel op de derde dimensie. De 

vierde dimensie kan pas relationeel ethisch zijn wanneer men duidelijk afstand neemt van het 

ruiltheoretisch paradigma. Het is belangrijk om hier als hulpverlener over te waken. 

  

3.2.3. Oriëntatie op hulpbronnen 
 
De contextuele therapie is niet gericht op pathologie maar gaat eerder op zoek naar 

hulpbronnen van waaruit een groter vertrouwen in de relatie is te verkrijgen. Dit wil echter 

niet zeggen dat zij de pathologie niet onderkennen want volgens Nagy is de therapeut 

namelijk ethisch verplicht alles te doen wat zijn cliënt helpt. (van den Eerenbeemt & Oele, 

1987) 

Betrouwbaarheid wordt gezien als de belangrijkste hulpbron. Betrouwbaarheid bestaat uit 

evenwicht en rechtvaardigheid. In een relatie waar de balans tussen geven en nemen in 

evenwicht is, is het gevoel van rechtvaardigheid voldaan en is er als gevolg ook vertrouwen. 

We putten uit deze betrouwbaarheid om te investeren in een relatie. Vervolgens levert ons dit 

gerechtigde aanspraak op en groeit ook het vertrouwen van de ander in ons. In elke relatie 

waarin men gegeven of bijgedragen heeft op een verantwoordelijke of betrouwbare wijze, is 

er de ethische aanspraak om compensatie te ontvangen, wat ‘gerechtigde aanspraak’ wordt 

genoemd. (Nagy & Krasner, 1986) 
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In relaties waar het vertrouwen geschonden is, zal de therapeut samen met de cliënt op zoek 

gaan naar verborgen bronnen van vertrouwen. Men tracht bepaalde relatiebalansen terug in 

beweging te krijgen. De contextuele therapeut schenkt dus niet enkel aandacht aan de 

individuen, maar vooral aan de relatie. De bron van lijden en ontevredenheid van mensen is 

meestal te vinden in hun relaties. Relaties hebben volgens het contextuele gedachtegoed 

namelijk een eigen identiteit en worden in leven gehouden door liefde en betrouwbaarheid. 

(Nagy & Krasner, 1986) 

In relaties waar de banden zijn doorgesneden, waar de cliënt zich ernstig verwaarloosd voelt, 

waar ernstige teleurstellingen zijn opgelopen, liggen vaak de meest bruikbare bronnen. (van 

den Eerenbeemt & Oele, 1987) Daar waar de emoties het hoogst oplopen en de dialoog 

gestaakt is, tracht men deze dialoog terug op gang te brengen. Men tracht hen in relatie te 

brengen, met als doel dat ze hun eigen aard, die van de ander en vooral hun botsende 

meningen gaan aanvaarden. Op deze manier nemen ze hun neiging tot afhankelijke eisen en 

hun projectieve identificatie opnieuw onder de loep. Als gevolg leren zij steeds beter op een 

autonome manier met anderen om gaan. (Nagy & Krasner, 1986) 

 

3.2.4. Erkenning geven (crediting) 
 

Het geven van erkenning vormt een belangrijk element binnen het therapeutisch proces. Men 

staat stil bij het vergeldend en/of verdelend onrecht waarvan de cliënt slachtoffer is en de 

therapeut erkend het leed dat hiermee gepaard gaat. Verdelend onrecht wordt door het leven 

uitgedeeld, hier is niemand verantwoordelijk voor. Vergeldend onrecht daarentegen wordt 

door mensen aan elkaar aangedaan. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) 

Cliënten bevinden zich vaak in een destructieve, vernietigende spiraal en schotelen het 

onrecht dat hen werd aangedaan voor aan anderen. Erkenning is de manier om aan deze 

spiraal te ontsnappen. Iedere ouder, partner, … was ooit een klein kwetsbaar kind, een kind 

dat op zijn eigen manier heel wat heeft gegeven en geïnvesteerd. In vele gevallen werd dit 

echter niet gezien of was het niet voldoende, wat er voor gezorgd heeft dat men afhaakte. 

(Michielsen & Van Mulligen, 2001) Het is belangrijk dat de cliënt alsnog zijn verhaal kan 

doen en hierin gehoord wordt. Erkenning geven betekent volgens Michielsen & Van Mulligen 

(2001) zien wat iemand gegeven heeft en niet ontvangen kon worden, maar ook zien wat 

iemand is tekortgekomen en –gedaan. 

De therapeut gaat naast het onrecht, dus ook de verdiensten van de cliënt erkennen. Datgene 

wat hij doet weg van het destructieve recht en naar het verdienen van recht toe. Deze vorm 

van erkenning dient als voorbeeld voor de cliënt. Verder in het therapeutisch proces wordt 

namelijk hetzelfde verwacht van de cliënt naar zijn kind of naar zijn ouders toe. (Oele, 1989) 

Het geven van erkenning door de therapeut is altijd ten dienste van het mobiliseren van 

hulpbronnen in de context, zodanig dat daar uiteindelijk ook erkenning verkregen kan 

worden. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) 
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Ontschuldiging en deparentificatie kunnen gezien worden als doelstellingen van een 

contextuele interventie waarin erkenning wordt gegeven. 

 

3.2.4.1. Ontschuldiging 

 
Wanneer iemand onrecht werd aangedaan, dan voelt die persoon zich vaak destructief 

gerechtigd. Om uit deze spiraal te geraken, is ontschuldiging van groot belang.  

Wanneer we de persoon die zich destructief gerechtigd voelt, als slachtoffer zien en diegene 

die hem/haar het onrecht aandeed als dader, dan is ontschuldiging een inspanning van het 

slachtoffer, om het gewicht van de schuld weg te nemen van de dader. (Michielsen, 2003) De 

therapeut ondersteunt de cliënt tijdens deze inspanning.  

Ontschuldiging is een proces dat bestaat uit twee fasen, namelijk inzicht en begrip. 

(Michielsen, 2003) Door dit proces krijgt het slachtoffer inzicht in wat men noemt de 

roulerende rekening, waarin hij leunt op zijn destructief gerechtigde aanspraak en daardoor 

zelf ook dader wordt. Dit inzicht stelt het individu in staat om het herhalen van relationele 

schade te voorkomen. Verder leert het slachtoffer de situatie van de dader begrijpen en vindt 

een antwoord op de vraag hoe de dader hem zo’n onrecht kon aandoen. Het slachtoffer bereikt 

een identificatie met de dader. Het antwoord op deze vraag helpt het slachtoffer de pijn van 

het onrecht te helen en verlost de dader van veroordeling. Het verlost de dader echter niet van 

zijn verantwoordelijkheid voor het gedane onrecht, maar ook hij wordt nu ondersteund in het 

verwerken hiervan.  

Kortom, door ontschuldiging wordt de dader bevrijd van de last van de schuld en wordt het 

slachtoffer bevrijd van de last van het zich onbemind en onwaardig voelen. (Michielsen, 

2003) 

 

Het begrip ‘ontschuldiging’ hoort volgens Van Crombruggen en Heylen (1999) thuis in een 

perspectief van macht en transacties, wat terug gezien kan worden als ruiltheoretisch in plaats 

van relationeel-ethisch. Volgens hen moet er ook steeds ruimte voor vergiffenis zijn, waarin 

de eigenheid van de ander wordt erkend en een persoon nooit samenvalt met diens daden. 

(Van Crombruggen & Heylen, 1999) Hargrave voegt dan ook het begrip ‘vergeving’ toe aan 

het begrip ‘ontschuldiging’ van Nagy. (Michielsen, 2003) Beide begrippen liggen op dezelfde 

weg en hebben vergeving als doel, maar zijn ook zeer verschillend en mogen niet beschouwd 

worden als opeenvolgend. (Michielsen, 2003) Vergeving vraagt namelijk een specifieke actie 

wat betreft de verantwoordelijkheid van de dader. Wanneer het slachtoffer niet langer de 

dader moet verantwoordelijk stellen, maar de dader dit zelf doet, is het vertrouwen hersteld en 

kan de relatie tussenbeide vernieuwd worden. (Michielsen, 2003)  

 

3.2.4.2. Deparentificatie 

 

Parentificatie vindt plaats wanneer het kind ouderlijke functies op zich neemt. Vele 

gezinstherapeuten zien dit als schadelijk, maar Nagy & Krasner (1986) maken een 
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onderscheid tussen constructieve en destructieve parentificatie. Het onderscheid heeft alles te 

maken met het geven van erkenning. Wanneer het kind erkend wordt dat het iets constructiefs 

doet, dan is dit goed voor het kind en voor de ouder. Het kind kan hierdoor geven aan de 

ouders, wat positieve gevolgen heeft in functie van hun asymmetrische relatie, zolang het 

‘gepast geven’ blijft. Daarom blijft het belangrijk dat de ouder het kind blijft zien als kind, 

waar hij verantwoordelijk voor is en dat men er zich van bewust is dat deze noodsituatie veel 

vraagt van het kind. (Michielsen & Van Mulligen, 2001) Het is de taak van de therapeut om 

de ouders hier inzicht in te brengen en hen te helpen bij het erkennen van hun kind.  

 

3.2.5. Het belang van de actie 
 
De contextuele therapeut heeft een voortdurende, consequent volgehouden en expliciete 

verwachting dat de cliënt handelend zal optreden. (Oele, 1989) Er wordt wel rekening 

gehouden met de timing en de cliënt wordt ondersteund tijdens het moratorium. Toch blijft de 

nadruk te liggen op actie, op de daad, want het is enkel de daad die de balans tussen geven en 

nemen terug in beweging kan zetten. (van den Eerenbeemt & Oele, 1987) 

De therapeut gaat deze daad niet opleggen, maar maakt gebruik van methoden die spontane 

keuzemogelijkheden, acties en besluitvorming uitlokken. Voor dit uitlokken maakt de 

therapeut gebruik van de werkwijze van het ‘leggen van kiemen’. Hieronder verstaat men 

onderwijzen, uitlokken van spontane motivatie en het kanaliseren van 

overdrachtsdynamieken. (Nagy & Krasner, 1986) Men gaat in geen geval de cliënt direct 

manipuleren. De dialoog wordt als doel gezien en men gebruikt elke beschikbare techniek om 

hun cliënten tot dialoog aan te zetten in hun relaties. De relatie tussen cliënt en hulpverlener is 

belangrijk om het in dialoog gaan te ‘oefenen’.  

Vooraleer de cliënt in dialoog kan treden is het belangrijk dat men geholpen wordt om op een 

gepaste manier hun positie af te bakenen van bijvoorbeeld vader, moeder, man, vrouw, … Via 

een proces van zelfafbakening en zelfvalidatie zal de therapeut het gepast opnemen van 

verantwoordelijkheid gaan stimuleren. (Lantsoght, 1997) 

 

3.2.5.1. Zelfafbakening en zelfvalidatie 

 

Hierboven werd vermeld dat het doel van contextuele therapie het bereiken van autonomie en 

vrijheid, via verbondenheid, is. Autonomie wordt daarbij afgemeten aan het vermogen tot 

zelfafbakening en zelfvalidatie.  

Nagy & Krasner (1986, p. 75) geven de volgende definities, zelfafbakening is “het gebruik 

van relaties voor het definiëren van het eigen zelf in verhouding tot de ander die hierbij als 

uitgangspunt fungeert”, terwijl zelfvalidatie het volgende betekent, “de bekrachtiging van 

zelfwaarde door middel van gerechtigde aanspraak, die verworven is door het bieden van 

gepaste zorg”. Er wordt ontvangen door te geven en dat is nu net de kern van een op actie 

gericht therapeutisch concept.  
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3.2.6. Timing en het moratorium 
 

Wanneer er bepaalde zaken worden verwacht van de cliënt, dan is het belangrijk dat dit op het 

gepaste moment gevraagd wordt. Een juiste timing is dus van groot belang.  

De start van een therapie gaat doorgaans gepaard met het stilstaan bij het slachtoffer zijn van 

de cliënt en met het erkennen van daarmee samengaande gevoelens van ontkenning, woede en 

pijn. De erkenning zal steeds vooraf gaan aan het aandringen op handelen van de cliënt. 

(Oele, 1989) 

Het moratorium is een contextueel therapeutisch standpunt dat na enkele gesprekken bereikt 

wordt. (Oele, 1989) De therapeut gaat op dit moment een verantwoorde actie verwachten van 

de cliënt, maar dit pas wanneer de cliënt er aan toe is. De therapeut en de cliënt onderzoeken 

de bestaande opties en werken samen aan de condities die nodig zijn om de verwachte 

handeling uit te voeren. De therapeut is dus de katalysator en coach in een proces van 

opnieuw opbouwen van vertrouwen in de relationele werkelijkheid van de cliënt. (Oele, 1989) 

 

3.3. Kritieken 
 

Vanuit het werkveld van therapeuten en vooral hulpverleners, is de vraag naar snel toepasbare 

methoden en handelingen vanuit het contextuele gedachtegoed groot. (Heylen & Janssens, 

2005) De dimensie van relationele ethiek heeft behoefte aan meer uitgewerkte technieken om 

verandering bij gezinnen te begeleiden, om hen te helpen een nieuwe richting aan hun erfgoed 

te geven. (Hargrave & Pfitzer, 2005) Heylen & Janssens (2005) trachtten hier reeds aan 

tegemoet te komen met hun boekje ‘Het contextuele denken. Een methodiekontwikkeling 

voor het welzijnswerk’, waarin de meerzijdige partijdigheid als methodisch handelen en het 

genogram als methodisch instrument uitgebreid worden besproken. Daarnaast is het werken 

met duplo-poppetjes een voorbeeld van een uitgewerkte methodiek, gebaseerd op het 

gedachtegoed van Boszormenyi-Nagy. Hierbij tracht men relationele dynamieken te 

visualiseren met behulp van duplo-poppetjes. Verder werd er reeds veel geschreven over hoe 

contextueel om te gaan met bepaalde doelgroepen, maar steeds blijft dit op een heel 

theoretisch niveau. Daar komt nog eens bij dat dit theoretisch niveau moeilijk wordt 

beschreven en dus ook moeilijk te begrijpen is. Er is dus ook nood aan duidelijk omschreven 

concepten en begrippen uit het contextuele gedachtegoed. Enerzijds om de toepasbaarheid 

door hulpverleners ervan te bevorderen, anderzijds om tegemoet te komen aan de vraag naar 

validiteit en objectivering van de begrippen, in functie van de evidence-based stroming. 

(Vanderhaeghen, 2008) 

 

Vanuit de feministische hoek komt een kritiek van een volledig andere aard. Men vindt dat 

het slachtoffer of de zwakste, vaak een vrouw, te weinig aandacht krijgt wanneer een 

therapeut meerzijdig partijdig is. Nagy besteedt volgens hen te weinig aandacht aan macht en 

dus ook aan onderdrukking, daarbij komt dat het begrip ‘loyaliteit’ vaak op zo’n manier wordt 

geïnterpreteerd dat het lijkt dat hij eerder de machtigen gaat ondersteunen. (Vanderhaeghen, 
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2008) Vanwege feministische hulpverleners is er vraag naar een meersporenbeleid, waarbij 

meerdere hulpverleners actief zijn voor iedere betrokkene. (Vanderhaeghen, 2008) 

 

4. De relatie tussen het gezin en de gezinsbegeleider 
 

Bij elke vorm van therapie of begeleiding vormt de relatie tussen de cliënt en de hulpverlener 

een belangrijk aspect van de therapie. Binnen de contextuele stroming is niets minder waar. 

Dialoog wordt echter tegelijkertijd als middel en als doel gezien. 

 

4.1. Samenwerkingsrelatie en dialoog 
 
Het postmodernisme en het narratieve paradigma schuiven metaforen als ‘verhaal’, 

‘conversatie’ en ‘dialoog’ naar voor wanneer het over gezinstherapie gaat. Michael White 

(1991 in Rober, 2002) bijvoorbeeld ziet de therapeut en de gezinsleden als ‘co-authors’, 

waarmee hij bedoelt dat de therapeut en de gezinsleden samen een nieuw verhaal maken, een 

verhaal dat een betere toekomst mogelijk maakt. Lynn Hoffman benadrukt het belang van 

participatie en ziet de relatie tussen de therapeut en het gezin als een dialoog waarin 

samenwerking centraal staat. (1993 in Rober, 2002)  

Binnen deze samenwerkingsrelatie (Rober, 2002) staan het verhaal, de zorgen en de 

doelstellingen van de cliënt centraal. De therapeut sluit een contract met de gezinsleden 

waarin overeenstemming is bereikt over hoe het therapieproces vorm zal krijgen. Naast het 

luisteren naar de zorgen is het ook belangrijk dat de hulpverlener de krachten van het gezin in 

beeld brengt en deze meeneemt in het proces.  

De therapeut kijkt veranderingsgericht naar het gezin en vormt samen met hen een verhaal 

waarin het oude en het nieuwe een plaats krijgen. Het gezin wordt ondersteund in deze 

verandering en er wordt hierbij rekening gehouden met de competenties van de gezinsleden. 

Daarnaast wordt door de therapeut ook beroep gedaan op de natuurlijke omgeving van het 

gezin en tracht men hierin hulpbronnen aan te spreken. (Rober, 2002) 

Een laatste belangrijk kenmerk van de samenwerkingsrelatie tussen therapeut en gezinsleden 

volgens Rober (2002) is dat de therapeut open staat voor feedback vanuit het gezin. De 

cliënten blijven experts in hun leven en hun gezin en de therapeut heeft hier begrip voor.  

Deze samenwerkingsrelatie komt tegemoet aan het gevaar waar Matos & Sousa (2004) op 

wijzen, namelijk dat de hulpverleners de ouders als het ware gaan vervangen. Hulpverlening 

in een gezin zou volgens hen tot een proces van ‘dilution’ kunnen leiden. (Matos & Sousa, 

2004)  Interventies van gezinsbegeleiders zouden er voor kunnen zorgen dat de banden tussen 

de familieleden zelf verzwakken. Het is dus van groot belang dat de hulpverleners de 

verantwoordelijkheid van de ouders niet van hen overnemen.  

 

Ook in het contextuele gedachtegoed wordt de therapeut-cliëntrelatie als een samenwerkend 

team gezien. De therapeut helpt de cliënt zicht te krijgen op alle keuzemogelijkheden en de 

cliënt maakt een keuze daaruit. De therapeutische activiteit wordt hier gezien als het 



 21

ontlokken van spontaneïteit bij de cliënten in plaats van hen te overrompelen. (Nagy & 

Krasner, 1986) 

Deze samenwerkingsrelatie krijgt vorm in de dialoog tussen alle betrokkenen. Hierin ligt het 

verschil met het narratieve paradigma dat hierboven werd beschreven. In de narratieve 

gezinstherapie tracht men de dialoog te operationaliseren in de therapeutische 

samenwerkingsrelatie tussen hulpverlener en cliënt, terwijl men in de contextuele therapie 

gericht is op de dialoog in de context van het gezin. (Michielsen, 2000) 

Het contextuele gedachtegoed benadrukt drie aspecten van een dialoog. (Nagy & Krasner, 

1986) Ten eerste heeft men het over ‘de polarisatie tussen zelven’. Men ziet individuatie als 

een relationeel proces, een persoonlijkheidsvorming als het ‘de-ander-zijn’, waarvan 

zelfafbakening en zelfvalidatie belangrijke onderdelen zijn.  

‘Symmetrie versus asymmetrie’ vormt het tweede aspect van een dialoog. Waarin men 

rechtvaardigheid binnen een asymmetrische relatie als de sleutel tot billijke wederkerigheid 

ziet. In functie van de betrouwbaarheid in een relatie, is het belangrijk dat deze asymmetrie 

niet wordt genegeerd.  

Het derde aspect is de ‘billijke veelzijdige betrokkenheid’ van een dialoog. (zie 3.2.1.) Hierbij 

wordt steeds rekening gehouden met de rechtvaardigingen en verplichtingen van alle 

betrokken partijen.  

Deze drie aspecten hebben een belangrijke invloed op contextuele therapeutische interventies.  

Door het werken met de drie aspecten gaat de therapeut op zoek naar de persoonlijke doelen 

en vooruitgang van iedere betrokkene. Hierdoor slaagt de therapeut er beter in de gezinsleden 

aan te sporen tot verantwoordelijk handelen, dit op een spontane manier en zonder bepaalde 

technieken voor hun handelen voor te schrijven. (Nagy & Krasner, 1986) 

 

4.2. Overdracht en tegenoverdracht 
 

Overdracht wordt gezien als “een manier van reageren tegenover anderen die niet gebaseerd is 

op de relatie zelf, maar op invloeden uit het verleden”. (Brysbaert, 2004, p. 686) Sommige 

cliënten gaan de gevoelens van liefde of haat die zij hebben tegenover hun ouders, partner of 

andere betrokkenen overdragen op de therapeut. Hierdoor gaan hun reacties en gedrag niet 

passen in de huidige relatie met de therapeut en worden ze een herhaling uit het verleden. 

(Markx, 1995) Freud ziet overdracht als een sleutel tot een succesvolle therapie, aangezien de 

cliënt op deze manier diens gevoelens in het bewuste kan brengen en er op deze manier 

realistisch met kan omgaan. (Brysbaert, 2004) 

Nagy & Krasner (1986) hebben het over ‘een verschoven of projectieve identificatie’. Meestal 

gaat het over een verschuiving van identificatie van de ouderfiguren naar een partner toe. 

Deze verschoven identificatie brengt de balans tussen geven en nemen van de relatie in 

onevenwicht. De verschuiving is gunstig voor diegene die de identificatie verlegt, maar maakt 

de ander tot slachtoffer. Volgens Nagy & Krasner (1986) is de therapeutische houding van 

veelzijdig gerichte partijdigheid het startpunt om deze onderlinge, verschoven identificaties 

tussen familieleden te onderscheiden en aan te pakken.  
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Deze verschuiving gebeurt niet enkel in families onderling, maar kan ook naar de contextuele 

therapeut gebeuren. De therapeut gebruikt deze overdrachtssituatie net zoals Freud ook 

binnen de therapie, maar men koppelt het wel aan het gekende loyaliteitsmodel van het 

contextuele gedachtegoed. (Nagy, 2000) Men tracht in de therapie een vermindering van de 

schuld, die wordt veroorzaakt door de deloyaliteit van de cliënt naar zijn gezin van herkomst 

toe, te weeg te brengen. Door de overdracht van de deloyaliteit of van een loyaliteitsconflict 

naar de therapeut toe, kan de therapeut gebruik maken van de rol die hij hierdoor krijgt 

aangewezen, om samen met de cliënt op zoek te gaan naar manieren om dit loyaliteitsconflict 

op te lossen. Het motto luidt als volgt: “Hoe kunnen jij en ik, cliënt en therapeut, als een team 

samenwerken om jouw familie te helpen?” (Nagy, 2000) Op deze manier zal de therapeut 

nieuwe manieren voor betrokkenheid tussen de familieleden aanmoedigen. Het is dan wel 

vanzelfsprekend dat de therapeut alle betrokkenen kent en er zich voor wil in zetten hen allen 

te helpen.  

Mensen laten zich vaak leiden door hun emoties. Men vindt het gemakkelijk om te leunen op 

iemand die hen geruststelt en verzorgt, namelijk de therapeut, zonder dat dit een bijdrage 

levert aan het genezingsproces. (Nagy & Krasner, 1986) Men wordt met andere woorden 

afhankelijk van hem en er komt geen positieve evolutie in de gezinssituatie. Een therapeut 

kan ook onbewust de taal van zorg gaan spreken, zonder nog effectief zorg te dragen. Het is 

belangrijk dat men als contextueel therapeut alert is voor zo’n situaties van emotionele 

verstrengeling. Emotie is namelijk een zwaard dat naar twee kanten snijdt in therapie en het 

mag niet gaan dienen als enige drijfveer voor therapie. (Nagy & Krasner, 1986) 

 

Er is sprake van tegenoverdracht wanneer onopgeloste, onbewuste conflicten van de therapeut 

geactiveerd worden door bepaalde kenmerken van de gezinsleden. (Brysbaert, 2004) Iedere 

contextuele therapeut draagt elementen van eigen destructief gerechtigde aanspraak met zich 

mee. Wanneer de therapeut dit kan onderkennen, kan het worstelen ermee hem nog 

toenemende kundigheid verlenen in het begeleiden van andere gezinnen. (Nagy & Krasner, 

1986) (zie 3.2.3.) 

 

4.2.1. Zelfonthulling 
 
Michielsen (2000) heeft het over objectieve en subjectieve zelfonthulling. Objectieve 

zelfonthulling zijn “die momenten, wanneer de therapeut feitelijke of historische informatie 

over zijn eigen leven en ervaringen aan de cliënt onthult”. (Michielsen, 2000, p. 1) Daarnaast 

spreekt hij over subjectieve zelfonthulling, waarbij “de therapeut zijn eigen innerlijke 

ervaringen onthult die hij ervaart in directe reactie op het gedrag van de cliënt”. (Michielsen, 

2000, p. 1) 

Zelfonthulling vormt een moment in het therapieproces waarin de cliënt oog in oog komt te 

staan met het ‘de ander’ zijn van de therapeut, wat voor een cliënt zowel bevrijdend als 

belastend kan zijn. (Michielsen, 2000) De therapeut is verantwoordelijk om zijn aanwezigheid 

en zelfonthulling in relatie met de cliënt aan te passen aan de bereidheid en mogelijkheid tot 
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relatie van zijn cliënt. Hiervoor moet de therapeut zelf zijn bereidheid en mogelijkheid steeds 

opnieuw investeren. (Michielsen, 2000) 

 
 

In dit theoretisch gedeelte werd enerzijds geschetst wat het contextuele gedachtegoed te 

bieden heeft voor gezinsbegeleiders uit de Bijzondere Jeugdzorg, maar werd anderzijds 

duidelijk waar men nog vraag naar heeft. Het kleinschalige kwalitatieve onderzoek dat verder 

wordt beschreven kan een begin van het antwoord op deze vraag vormen.  
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HHHoooooofffdddssstttuuukkk   IIIIIIIII   ---   MMMeeettthhhooodddooolllooogggiiieee   eeennn   vvvoooooorrrsssttteeelllllliiinnnggg   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeennn      
 

Voor dit onderzoek spraken we heel wat mensen aan die gezinsbegeleidingen doen in de 

Bijzondere Jeugdzorg en dit vanuit het contextuele gedachtegoed. Naast hun tewerkstelling in 

de Bijzondere Jeugdzorg, dienden ze minimum de tweejarige opleiding ‘contextuele 

hulpverlening’ te hebben gevolgd. Aanvankelijk beperkte de zoektocht zich tot ambulante 

begeleiders, maar door het geringe aantal reacties, werden de zoekcriteria verbreed. 

Uiteindelijk hapten er drie gezinsbegeleidsters toe, die ons toelieten een vergelijking te maken 

tussen een ambulante, een semi-residentiële en een residentiële begeleiding. Door het 

bescheiden aantal participanten, werd voor de methode van ‘case studies’ gekozen. 
 

1. Case studies  
 
Een case study is “een empirisch onderzoek dat een eigentijds fenomeen binnen zijn context 

onderzoekt, vooral wanneer de grenzen tussen fenomeen en context onduidelijk zijn.” 

(vertaald uit Yin, 1994) Het kan gezien worden als een allesomvattende methode, waarmee 

data wordt verzameld en tegelijkertijd wordt geanalyseerd. (Yin, 1994) De algemene opzet 

van een case study kan het best worden vergeleken met een ‘trechter’ (Bogdan & Biklen, 

1998). Men begint heel breed, verzamelt data, gaat op zoek naar waarover men meer wil 

weten en geeft op die manier steeds meer en meer een focus aan het onderzoek. De 

onderzoeker is gericht op een gedetailleerde beschrijving van stabiliteit en verandering van tal 

van variabelen en tracht daardoor op het spoor te komen van verklaringen voor bepaalde 

processen. (Schuyten, 2006) Men kan op veel verschillende manieren data verzamelen, 

namelijk via documenten, interviews, observaties, enzoverder.  

Case studies zijn de aangewezen onderzoeksmethode bij ‘hoe’- of ‘waarom’-

onderzoeksvragen. Zo’n onderzoeksvragen zijn eerder verklarend, waarvan de antwoorden 

moeten gevonden worden over de tijd, in plaats van in frequenties of in het voorkomen van 

bepaalde zaken. (Yin, 1994) Case studies zijn vrij flexibel, wat er voor zorgt dat tijdens het 

onderzoek de centrale onderzoeksvraag nog kan verschuiven en bijgevolg het conceptueel 

ontwerp nog kan aangepast worden. (Schuyten, 2006)  

Wanneer er meer dan één persoon of setting wordt onderzocht, spreekt men van ‘multi-case 

studies’ (Bogdan & Biklen, 1998), wat in dit onderzoek het geval is.  
 

2. Data-verzameling  
 

De gezinsbegeleidsters engageerden zich voor een kleinschalig onderzoek dat bestaat uit twee 

delen. Er werd namelijk op twee verschillende manieren data verzameld. 
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2.1. Eerste luik: vragenlijsten 
 

Een eerste luik van het onderzoek bestaat uit drie vragenlijsten. Oorspronkelijk werden deze 

vragenlijsten opgesteld door twee studenten van Universiteit Amsterdam, onder leiding van 

Joël Vos. Voor het samenstellen van de vragenlijsten baseerde men zich op de werking van 

een voorziening die jeugdzorg biedt in de provincie Utrecht (Nederland), namelijk ‘De 

Rading’. Het doel van de vragenlijsten was nagaan in welke mate een KTC-mentor 

(kamertraining) contextueel handelt ten aanzien van de jongeren die in het KTC wonen. 

 

2.1.1. Activiteitentabel 
 

Een eerste vragenlijst betreft een ‘activiteitentabel’. Hierin worden per domein -bijvoorbeeld 

gesprekken omtrent cognitieve vaardigheden, gesprekken over reguleren van emoties- 

activiteiten en de daarbij horende intenties van de activiteiten vooropgesteld. De bedoeling is 

dat deze activiteiten worden gescoord volgens de vier dimensies van Nagy. De activiteiten uit 

de oorspronkelijke vragenlijst werden aangepast naar het profiel van onze gezinsbegeleidsters.  
 

Voorbeeld 1 

Wat Waarom 1. 2. 3. 4. NVT 

De begeleider motiveert het 

gezin om hun cognitieve 

mogelijkheden zoveel 

mogelijk te benutten. 

Om het gezin te stimuleren zoveel 

mogelijk hun mogelijkheden te laten 

gebruiken en zich zo goed mogelijk 

te ontplooien en te ontwikkelen. 

     

 

 

De kolommen 1, 2, 3 en 4 staan respectievelijk voor de dimensies 1, 2, 3 en 4. Er werd aan de 

begeleidsters gevraagd om in elke kolom een score van 1 tot 10 te geven per activiteit, per 

dimensie. Wanneer bepaalde activiteiten niet van toepassing waren op de werking van hun 

voorziening, dan konden zij gebruik maken van de laatste kolom.  

Ondanks het feit dat we niet beschikken over de vooropgestelde manier om met de resultaten 

uit deze activiteitentabel aan de slag te gaan, konden ze ons toch helpen de onderzoeksvraag 

“Op welke dimensies situeren de contextuele interventies zich?” te beantwoorden.  
 

2.1.2. Contextuele gedragingenlijst  
 

De volgende vragenlijst bestaat uit zeventien thema’s die afkomstig zijn uit de contextuele 

benadering, bijvoorbeeld ‘het gevende van de kwetsbare persoon’. Aan de hand van deze 

vragenlijst kan worden nagegaan in hoeverre begeleiders interventies doen die betrekking 
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hebben op deze thema’s. Er wordt hen namelijk gevraagd elk thema te scoren volgens hoe 

vaak men zich in hun begeleidingen richt op dit thema. 
 

Voorbeeld 2 

“In mijn werk richt ik mij nooit 

(1) – zeer vaak (5) op: 

1.  

Nooit 

2.  

Soms 

3.  

Regelmatig 

4.  

Vaak 

5.  

 Zeer 

vaak 

? 

De balans in relaties tussen geven en 

ontvangen.  
ο ο ο ο ο ο 

 

2.1.3. Contextuele intentielijst 
 

De contextuele intentielijst bevat dezelfde thema’s als in de gedragingenlijst, maar de 

vraagstelling verandert. Hier wordt gepeild in hoeverre begeleiders het belangrijk vinden dat 

er aandacht wordt geschonken aan de contextuele thema’s.  
 

Voorbeeld 3 

“In mijn werk hecht ik weinig (1) – 

heel veel (5) waarde aan: 

1. 

Geen 

2. 

Weinig 

3. 

Noch veel, 

noch weinig 

4. 

Veel 

5. 

Heel 

veel  

? 

De balans in relaties tussen geven en 

ontvangen. 
ο ο ο ο ο ο 

 

Beide vragenlijsten boden ons hulp bij het beantwoorden van volgende onderzoeksvraag: 

“Welke contextuele methoden worden gebruikt?”  

 
 
2.2. Tweede luik: dieptegesprekken 

 

De dieptegesprekken vonden ongeveer maandelijks plaats en dit in de voorziening waarin de 

begeleidsters zijn tewerkgesteld.  

Gemiddeld vonden er dus vijf gesprekken per begeleidster plaats. Deze gesprekken namen 

ongeveer een uurtje in beslag.  

Tijdens een kennismakingsgesprek met de begeleidsters werden de vragenlijsten overhandigd 

en werd één gezin aangeduid waarvan de begeleiding uitgebreid in beeld zou gebracht 

worden.  

In de daaropvolgende gesprekken waren vooral de begeleidsters zelf aan het woord en 

vertelden zij over hun proces binnen dat ene gezin. Volgende onderwerpen kwamen aan bod: 
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Welke problemen dienden zich voor? Hoe pikte men daarop in? Over welke thema’s werd 

gesproken? Hoe werden gesprekken voorbereid? Hoe werden bepaalde zaken gekaderd 

binnen het contextuele gedachtegoed? Welke interventies werden toegepast?  

Tijdens de gesprekken werd zowat elke stap binnen het begeleidingsproces overlopen. Naast 

enkele verduidelijkende vragen, was er weinig tussenkomst van de onderzoekers nodig.  

Er werd de begeleidsters oorspronkelijk gevraagd de gesprekken voor te bereiden aan de hand 

van de thema’s uit de contextuele gedragingenlijst. Wegens tijdsgebrek van de begeleidsters 

werd dit echter achterwege gelaten.  

Na het laatste gesprek gingen de onderzoekers aan de slag met alle gegevens. Alle 

belangrijkste informatie en vragen werden gebundeld en teruggespeeld in de richting van de 

begeleidsters. Op deze manier werd te werk gegaan volgens het principe van de trechter en  

werden de bevindingen van de onderzoekers getoetst aan die van de onderzochten, wat 

volgens Schuyten (2006) van groot belang is binnen een case studie. Hieronder wordt het 

verloop van de gesprekken schematisch voorgesteld.  
 

 Ambulant Semi-residentieel Residentieel 

Kennismakingsgesprek 21/09/’09 26/10/’09 19/11/’09 

Gesprek 1 19/10/’09 14/12/’09 07/01/’10 

Gesprek 2 30/11/’09 25/01/’10 25/02/’10 

Gesprek 3 11/01/’10 22/02/’10  

Gesprek 4 11/02/’10   

Terugkoppelingsgesprek 30/03/’10 01/04/’10 01/04/’10 

 

Wegens de ongelijke start van de gesprekken en de drukbezette agenda’s van de begeleidsters 

vonden geen gelijkaardig aantal gesprekken plaats. Dit werd echter gecompenseerd door de 

afzonderlijke duur van de gesprekken.  
 

3. Voorstelling participanten 
 

3.1. Ambulante gezinsbegeleiding 
 

Een eerste begeleidster is reeds 19 jaar aan het werk in een thuisbegeleidingsdienst. 

Thuisbegeleiding staat, volgens het foldertje van de voorziening, in voor “een ambulante, 

intensieve en integrale begeleiding van gezinnen met minderjarige kinderen in een 

problematische opvoedingssituatie.” Hun missie omschrijven ze als “we willen geëngageerde, 

professionele, ambulante hulpverlening bieden en garanderen aan de meest kwetsbare 

gezinnen, opdat kinderen en volwassenen zich verder kunnen ontplooien.”  
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De dienst heeft een erkenning voor begeleiding van 32 gezinnen, waarvoor een team van 

zeven begeleiders instaat. Elke begeleider is dus verantwoordelijk voor een vijftal 

begeleidingen. Alle gezinnen werden doorverwezen door het Comité voor Bijzondere 

Jeugdzorg of door de Jeugdrechtbank.  

De begeleidster studeerde ‘orthopedagogiek’ aan Universiteit Gent en volgde daarna de 

vierjarige opleiding ‘contextuele hulpverlening’ bij ‘Leren over Leven’, te Antwerpen. 

Ondertussen is zij nog steeds lid van een supervisiegroep.  

Binnen het team van de voorziening is de contextuele stroming geen algemeen goed. Af en 

toe wordt er tijdens een teamvergadering wel eens een gezin uitgezet met duplo’s, maar het is 

niet zo dat de volledige voorziening draait op het contextuele gedachtegoed.  
 

3.2. Semi-residentiële gezinsbegeleiding 
 

Deze begeleidster werkt reeds 20 jaar in een semi-residentiële voorziening en sinds 9 jaar als 

gezinsbegeleidster. Daarvoor werkte ze er als opvoedster, waarvan enkele jaren als 

hoofdopvoedster.  

Ze behaalde destijds een graduaat orthopedagogie en heeft intussen de tweejarige opleiding 

‘contextuele hulpverlening’ gevolgd bij Balans, te Gent. Momenteel is ze bezig met het eerste 

jaar van de vervolgopleiding ‘contextuele therapie’.  

De semi-residentiële voorziening bestaat uit een lagere school voor bijzonder onderwijs, voor 

kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen en daarnaast een semi-internaat. In het semi-

internaat is een multidisciplinair team aan de slag, waarvan de gezinsbegeleiders deel uit 

maken. Het team biedt naast gezinsbegeleiding ook leefgroepwerking, medische begeleiding 

van het kind, psychologische begeleiding en ouder-kind begeleiding. Deze verschillende 

disciplines stellen samen een handelingsplan op en werken onherroepelijk samen om het 

aangemelde kind en diens gezin te helpen.  

De gezinsbegeleiders werken elk op hun manier, maar volgens de visie van de voorziening. 

De grootste pijlers hierin zijn opvoedingsondersteunend werken, methodieken rond 

conflicthantering en werken volgens het contextuele gedachtegoed. Het gedachtegoed is door 

vrijwel alle gezinsbegeleiders gekend.  

 

3.3. Residentiële gezinsbegeleiding 
 

De derde participant is een vrouw die reeds meer dan 20 jaar als gezinsbegeleidster in een 

residentiële voorziening werkt. Het is een kleinschalige gezellige voorziening voor een aantal 

van 13 jongeren. De jongeren worden er geplaatst door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg 

of de Jeugdrechtbank en komen uit een ‘problematische opvoedingssituatie’.  

De gezinsbegeleidster is als enige verantwoordelijk voor het werken met de ouders van alle 

jongeren. Hierdoor wordt dus met alle gezinnen contextueel gewerkt.  

De begeleidster studeerde ‘maatschappelijk werk’ en volgde daarbij de opleiding ‘contextuele 

hulpverlening’ en ‘contextuele therapie’ bij Balans, te Gent. Naast haar job als 
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gezinsbegeleidster in de voorziening, heeft zij ook een zelfstandige praktijk als contextueel 

therapeute. Voor dit onderzoek baseerde ze zich echter enkel op haar werk als 

gezinsbegeleidster. 
 

4. Data-analyse 
 

Er bestaan verschillende manieren om data, verzameld via een case study, te analyseren. Een 

eerste onderscheid is of er al dan niet een algemene strategie is vooropgesteld om de gegevens 

te analyseren. (Yin, 1994) Er bestaan drie tradities wat betreft data analyse bij case studies, 

namelijk de Yin traditie, de kwalitatieve traditie en de Miles en Huberman traditie. (Schuyten, 

2006) Wanneer geen van deze tradities worden gebruikt, dan moeten de onderzoekers als het 

ware gaan ‘spelen’ met de gegevens en op zoek gaan naar hoe men met de data aan de slag zal 

gaan. Wanneer die algemene strategie wel aanwezig is, zijn er nog steeds verschillende 

specifieke methoden die kunnen worden gebruikt. Voor elke strategie bestaan er echter geen 

gemakkelijk te volgen stappen. Het analyseren is dan ook de moeilijkste fase binnen een case 

study-onderzoek. (Yin, 1994)  

 
Bij dit onderzoek werd geen algemene strategie van data-analyse vooropgesteld. Daarnaast 

ontbrak ook bij de vragenlijsten een voorgeschreven methode van analyseren. Daarom werd 

hier vrij experimenteel te werk gegaan.  

Een eerste vorm van analyse vond plaats voor de terugkoppelingsgesprekken. Er werd 

namelijk geprobeerd de verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden aan de hand van de 

reeds verzamelde informatie. Wat de eerste onderzoeksvraag betreft, ontbraken nog wat 

gegevens in verband met enkele thema’s die in het theoretisch kader aan bod komen, zoals 

bijvoorbeeld ‘vraaggerichtheid’ of ‘overdracht’. Deze zaken werden dan ook besproken in de 

terugkoppelingsgesprekken. Ter voorbereiding van deze gesprekken werden alle interventies 

per case geplaatst binnen de basisattitudes van Oele (1989), namelijk ‘meerzijdige 

partijdigheid’, ‘relationeel-ethische houding’, ‘oriëntatie op hulpbronnen’, ‘erkenning geven’ 

en ‘actie’. Elke interventie werd ook onder één of meerdere dimensies geplaatst. Met de 

begeleidsters werden de interventies doorgenomen, wanneer nodig aangevuld en werd 

geredeneerd over het plaatsen van de interventies onder een bepaalde dimensie. Verder 

werden de gemiddelde scores op de activiteitentabel teruggespeeld en werd hierbij naar hun 

reactie gevraagd. Een laatste onderwerp dat werd besproken waren de kritieken, zoals ze zijn 

opgesomd in hoofdstuk II, 3.3., en de mening van de begeleidsters hieromtrent.  

De voorbereiding van deze terugkoppelingsgesprekken vormden een bruikbaar vertrekpunt 

voor de verdere analyse van dit onderzoek. De informatie uit de gesprekken werd er aan 

toegevoegd en ook de resultaten uit de vragenlijsten werden er bij betrokken. Deze werden 

echter vooral gebruikt om bevindingen uit de gesprekken meer kracht bij te zetten. Op deze 

manier werd geprobeerd een zo volledig mogelijk antwoord te bieden op de 
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onderzoeksvragen per case. Nadien werd gezocht naar gelijkenissen en verschillen over de 

cases heen en vervolgens een algemeen antwoord op de vragen geschetst.  
 

5. Betrouwbaarheid en validiteit 
 

Volgens Schuyten (2006, p. 143) is betrouwbaarheid “de afwezigheid van toevallige of 

onsystematische vertekening van het object van studie”. Wanneer het object stabiel is, komt 

dit neer op de herhaalbaarheid van het onderzoek. In kwalitatief onderzoek echter verandert 

de onderzochte situatie meestal, waardoor slechts virtuele herhaalbaarheid wordt verwacht.  

Validiteit is de afwezigheid van systematische vertekeningen (Schuyten, 2006), of anders 

gezegd, “de mate waarin de gegevens en de resultaten van onderzoek de bestudeerde 

werkelijkheid weergeven”. (Janssens, 1985, p. 151) Men maakt een onderscheid tussen 

interne en externe validiteit. Interne validiteit is de validiteit binnen het onderzoek en betreft 

vooral de kwaliteit van de gegevens, het onderzoeksopzet en de analyse. Externe validiteit 

wordt meestal opgevat als de generaliseerbaarheid van onderzoeksconclusies naar andere 

personen, settings, situaties als die van het onderzoek. (Schuyten, 2006)  

 

Er bestaan heel wat vooroordelen omtrent case studies. Één daarvan is dat case studies niet 

wetenschappelijk generaliseerbaar zijn, met andere woorden niet voldoen aan externe 

validiteit. Yin’s (1994) antwoord hiertegen is dat data verzameld aan de hand van case studies 

inderdaad niet generaliseerbaar zijn naar de algemene bevolking, maar wel naar theoretische 

stellingen. Het doel van een onderzoeker die een case studie als methodiek gebruikt, is 

namelijk niet het opsommen van frequenties (‘statistische generalisatie’), maar eerder het 

uitbreiden en veralgemenen van theorieën (‘analytische generalisatie’). (Yin, 1994) Daarom 

gaat men de beschrijvingen die men maakt en de verklaringen die men op het spoor komt, 

toetsen aan de beschrijvingen en verklaringen die door de onderzochten zelf worden gegeven. 

(Schuyten, 2006) 

 

Een van de best uitgewerkte en cruciale technieken om in kwalitatief onderzoek betrouwbare 

en valide gegevens te produceren is ‘triangulatie’, namelijk het toepassen van meerdere 

methoden en technieken om enerzijds gegevens te verzamelen en anderzijds te verklaren. 

(Janssens, 1985) Passchier (1992) spreekt over datatriangulatie (verschillende soorten 

gegevens), theorietriangulatie (meerdere theorieën om gegevens te verklaren), 

methodologietriangulatie (verschillende methodologieën)  en onderzoekerstriangulatie 

(inzetten van verschillende onderzoekers). Het idee achter triangulatie is dat elke methode of 

techniek zijn beperkingen heeft en dat deze beperkingen kunnen geminimaliseerd worden 

door ze tegen elkaar af te zetten. (Jick, 1979 in Janssens, 1985) Aangezien in dit onderzoek 

gebruik gemaakt wordt van twee verschillende methoden van data-verzameling, is er sprake 

van methodologietriangulatie en als gevolg ook van datatriangulatie.  
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Aangezien er zich maar drie begeleidsters aandienden om aan het onderzoek mee te werken, 

waren wij enigszins verplicht het pad van de case studies in te slaan. Het bleek echter een zeer 

vruchtbare methode te zijn om ‘hoe-onderzoeksvragen’ te beantwoorden. De methode is zeer 

flexibel en dat kwam tijdens dit onderzoek goed van pas. We zijn met een heel breed idee aan 

dit onderzoek begonnen, hebben een vrij experimentele start genomen, maar hebben stap voor 

stap naar een gezamenlijk doel gewerkt. Op deze manier kwamen we tot een vorm van 

‘analytische generalisatie’.  
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HHHoooooofffdddssstttuuukkk   IIIVVV   –––   BBBeeevvviiinnndddiiinnngggeeennn   eeennn   hhheeettt   vvveeerrrhhhaaaaaalll   aaaccchhhttteeerrr   dddeee   cccaaassseeesss      
 

Hieronder worden per case de drie onderzoeksvragen overlopen. Deze resultaten zijn het 

product van een collaboratief proces tussen onderzoekers en onderzochten. Na bundeling van 

alle relevante informatie op basis van de verschillende gesprekken, werd tot een eerste 

beeldvorming van het begeleidingsproces en de toepassing van contextuele interventies 

gekomen. Dit beeld werd getoetst aan de mening van de begeleidsters en het resultaat daarvan 

wordt hieronder geschetst. Het is een verhaal dat door de onderzoekers en de begeleidsters 

samen is geconstrueerd. De thema’s die eerder in dit werk theoretisch werden beschreven, 

komen hierin terug naar voor.  
 

1. Ambulante gezinsbegeleiding 
 

1.1. Korte voorstelling van het gezin 
 

Deze ambulante gezinsbegeleiding is gestart in september 2005 en na doorverwijzing vanuit 

het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. Het is echter pas sinds januari 2006 dat de 

begeleidster die bij dit onderzoek betrokken is, de begeleiding op zich heeft genomen.  

Het gezin betreft een alleenstaande vader met twee zonen (geboren in 1994 en 1999). De 

ouders zijn gescheiden en moeder heeft ernstige psychische problemen, waardoor ze de zorg 

voor haar kinderen niet kan opnemen. Moeder is dus eerder een afwezige figuur binnen het 

gezin, ze heeft slechts heel af en toe contact met haar zonen.  

De ouders komen uit een anarchistisch milieu, ze hebben zich destijds tegen alles verzet. 

Vader heeft een eerder ‘filosofische manier’ van denken, ook over de opvoeding van zijn 

zonen.  

De oudste zoon vertoonde bij de aanmelding problematisch gedrag, hij was erg destructief 

naar zichzelf toe. Intussen is hij puber en maakt hij het vooral op school erg bont. Bij de 

jongste zoon werd autismespectrumstoornis vastgesteld.  
 

1.2. Hoe wordt vorm gegeven aan het begeleidingsproces? 
 

De ambulante gezinsbegeleidster en het gezin zien elkaar wekelijks en de gesprekken vinden 

doorgaans plaats bij het gezin thuis. Soms heeft zij een gesprek met vader alleen, maar 

regelmatig betrekt ze de zonen erbij.  

Het bieden van coördinatie en structuur is een belangrijk deel van deze gezinsbegeleiding, 

maar vormt niet de hulpvraag van vader zelf. Vader is net op zoek naar de dieperliggende 

betekenis van de problemen en vroeg bij de aanmelding hulp om zijn hulpvraag te 

formuleren. Hij wou verder gaan dan wat de hulpverlening doorgaans wil bieden, hij gebruikt 

daarvoor volgend metafoor: “Ik hoef geen gordijnen te hangen, wanneer er nog geen ramen in 

mijn huis zijn.” Vader vraagt zich af wie hij is, wie zijn zonen zijn en hoe ze zijn als gezin. 

De gezinsbegeleidster tracht samen met hem een antwoord te zoeken op deze vragen. Ze gaat 
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de filosofische manier van denken niet uit de weg, maar tracht er mee aan de slag te gaan. Ze 

werkt op deze manier heel erg vraag- en gezinsgericht. Ze dringt haar eigen waarden en 

normen, of deze van de maatschappij niet op aan vader, maar tracht eerder een evenwicht te 

zoeken tussen beide.  

In de zoektocht naar de dieperliggende problematiek, naar het antwoord op de vraag “wie zijn 

we?”, naar de verbinding tussen de vader en de zonen, biedt het contextuele gedachtegoed de 

gezinsbegeleidster belangrijke aanknopingspunten. Zij ziet het contextuele gedachtegoed, in 

het algemeen, als een soort van kapstok, als een constante in het begeleiden van gezinnen.  

Verder gaat ze samen met vader op zoek hoe hij vanuit zijn leefwereld vorm kan geven aan de 

opvoeding van zijn zonen. Wat kan vader zelf opnemen en waarvoor moeten we op zoek naar 

compenserende maatregelen? Hierin ging de laatste maanden extra aandacht naar de schoolse 

problemen van de oudste zoon. Daarnaast is voor de problematiek van de jongste zoon een 

extra thuisbegeleidingsdienst ingeschakeld. Op die manier kan zij zich nog meer concentreren 

op de eerder intergenerationele problematiek. Dit wijst ook op een vlotte samenwerking met 

andere diensten.  

 

De relatie tussen de begeleidster en vader kan omschreven worden als een 

‘samenwerkingsrelatie’ (zie hoofdstuk II, 4.1.). De gezinsbegeleidster ontneemt vaders 

verantwoordelijkheid niet, maar tracht zijn krachten aan te spreken en deze volwaardig in te 

zetten in functie van de opvoeding van diens kinderen.  

Zij ziet de relatie tussen haar en vader als een belangrijk middel om vader te laten groeien in 

het aangaan van dialoog in zijn eigen context. De manier waarop vader reageert tegenover 

haar, gebruikt ze als uitgangspunt om met vader te werken rond relaties met anderen. Zo kan 

vader vaak sarcastisch overkomen, wat leidt tot verwarring bij anderen. Vader beseft dit zelf 

niet altijd, daarom gaat de begeleidster dit benoemen, zodanig dat hij er zichzelf meer bewust 

van wordt.  

 

Bij elke vorm van relatie tussen hulpverlener en cliënt is er sprake van overdracht en 

tegenoverdracht. Deze gezinsbegeleidster vindt overdracht en tegenoverdracht zaken waar je 

alert moet voor blijven, maar zal ze niet steeds systematisch als overdracht of tegenoverdracht 

gaan benoemen. Ze vindt het vooral belangrijk om te reflecteren over wat de begeleiding voor 

zichzelf betekent, over wat haar deeltje is binnen de begeleiding.  

Wat zelfonthulling betreft, zal zij af en toe verwijzen naar haar eigen ouderschap, waarbij de 

cliënt niet enkel wordt benaderd vanuit een begeleiderspositie, maar ook als ouder. De 

gezinsbegeleidster wijst er wel op dat het belangrijk is goed op te letten waar, wanneer en 

waarom deze zelfonthulling wordt toegepast. Ze heeft zelf ook zonen die zich in de puberteit 

bevinden, wat een aanknopingspunt met de vader in kwestie kan zijn. Ze is hierin echter zeer 

voorzichtig, want vader vindt zijn situatie niet altijd te vergelijken met die van iemand anders. 

Wel benoemt ze bepaalde zaken naar de zoon zelf, wat voor hem een gevoel van erkenning 

betekent.  
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1.3. Welke contextuele interventies worden gebruikt? 
 

In Tabel 1 worden van de, in de literatuur meest beschreven (zie hfdst. II, 3.2.), contextuele 

interventies, relevante voorbeelden uit de ambulante gezinsbegeleiding bij dit gezin 

besproken. De voorbeelden kwamen doorheen de verschillende gesprekken naar voor. Naast 

een inhoudelijke omschrijving wordt ook aangegeven op welke dimensie het contextuele 

denken deze interventies situeert. 

  

De verschillende contextuele interventies blijken allen goed aan bod te komen in deze 

begeleiding.  

Aangezien de begeleiding reeds lang aan de gang is en misschien zelf bijna wordt afgerond, 

ligt de nadruk in deze begeleiding vooral op actie en het oriënteren van hulpbronnen. De 

begeleidster tracht vaders krachten goed in te zetten en daarnaast de nodige compenserende 

maatregelen te zoeken. Deze focus op de sterktes van iemand, op het positieve, keert vaak 

terug in deze begeleiding. Deze begeleidster gaat dus heel erg emancipatorisch te werk.  

Aangezien vader nog voltijds verantwoordelijk is voor de opvoeding van zijn kinderen, wat 

verschilt van bijvoorbeeld de residentiële begeleiding, wordt van hem vooral actie verwacht 

in functie van de opvoeding. Dit vertaalt zich vaak in praktische zaken. Belangrijk is dat hij 

hierbij ondersteund wordt en voldoende erkenning krijgt. 

 

De begeleidster richt zich in haar werk ‘zeer vaak’ (contextuele gedragingenlijst) op ‘het 

gevende van de kwetsbare persoon’, ‘de subjectieve en/of intersubjectieve betekenis van wat 

goed en fout is in een situatie’ en ‘meerzijdig gerichte partijdigheid’. Deze thema’s komen 

ook uitdrukkelijk naar voor in deze begeleiding. Ze tracht het gevende van de twee zonen 

duidelijk te maken naar de vader en de zonen toe en gaat op deze manier deparentificerend te 

werk. Daarnaast heeft de vader in kwestie een alternatieve manier van denken, is hij nogal 

anarchistisch, waardoor hij vaak een andere betekenis geeft aan wat goed en fout is in een 

situatie. De begeleidster gaat deze manier van denken niet uit de weg en dringt ook haar eigen 

waarden en normen niet op. Verder is moeder eerder afwezig binnen dit gezin, waardoor 

meerzijdige partijdigheid hier een extra belangrijke rol speelt.  

De begeleidster werkte in dit gezin met duplo’s maar volgens haar is dit een methodiek die de 

verschillende grondhoudingen van alle contextuele interventies probeert te integreren. Het 

werken met deze methodiek laat de gezinsbegeleidster toe meerzijdig partijdig te zijn, het 

biedt haar inzicht in de relationeel-ethische dimensie, reikt haar aanknopingspunten aan om 

erkenning te geven of hulpbronnen te ontdekken en het kan een hulpmiddel zijn bij het 

aanzetten tot actie. De gezinsbegeleidster geeft aan dat er weinig andere methodieken zijn 

zoals het werken met duplo’s, maar eigenlijk kunnen veel methodieken, die men elders leerde 

kennen, in het contextuele kader worden ingepast. Zo geeft de begeleidster het voorbeeld dat 

door het spelen van een eenvoudig spelletje ‘UNO’ met het gezin, heel wat ‘contextuele 

informatie’ kan worden verzameld. Ze maakt hier dan ook regelmatig gebruik van.  
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Meerzijdige partijdigheid Relationeel-ethische houding Oriëntatie op hulpbronnen Erkenning geven Actie! 

- moeder aanwezig maken als 
moeder, door bv. in gesprekken 
te bevragen hoe zij er over zou 
denken? (circulariteit) (III, IV)  
- tijdens gesprekken steeds de 
nadruk leggen op wat het 
gezegde doet met de andere 
(verbinding leggen) (III, IV) 
- zonen evenwaardig betrekken 
bij de gesprekken (IV) 

- gezin inzicht brengen in 
roulerende rekening:  
Vanuit vaders geschiedenis en 
mede door zijn manier van 
denken, is hij erg wantrouwig 
tegenover andere volwassenen. 
We zien dit terug bij de 
kinderen. (IV)  
Wat heeft vader meegekregen 
over wat goed en fout is, wat 
geeft hij door? (IV) 
- het gevende van de kinderen 
duidelijk maken aan vader (IV) 
De kinderen zijn in kleine zaken 
erg loyaal naar vader, maar 
vader ziet dit niet steeds. Verder 
heeft vader zelf ook weinig 
‘ontvangen’ als kind.  
- vader teert op zijn destructief 
recht, omdat hij het gevoel had 
niet gezien te worden thuis. Hij 
wil zijn kinderen dit niet 
aandoen, laat hen hun eigen weg 
zoeken, maar duwt hen 
tegelijkertijd in een bepaalde 
richting. Dit destructief recht 
trachten om te buigen. (IV) 
- de niet-evidentie van de 
moederfiguur zoals de kinderen 
ze kennen benoemen, uit belang 
voor volgende generaties (IV)  

- het vertrouwen in andere 
volwassenen trachten her op te 
bouwen bij vader en de kinderen. 
(betrouwbaarheid als hulpbron) 
(IV) 
- op zoek gaan naar de doelen en 
hulpbronnen i.v.m. schoolse 
ontwikkeling van de zonen (II) 
- activeren van hulpbronnen: 
iemand inschakelen voor 
begeleiding van schoolwerk van 
oudste zoon (I, III) 
- in de eindigheid van de 
begeleiding, op zoek gaan naar 
wat vader nodig heeft om verder 
te gaan (II), de krachten van 
vader duidelijk in beeld brengen, 
niet enkel op het niet-kunnen 
focussen (II) 
- het inschakelen van 
compenserende maatregelen 
voor vader, bv. een budgetmeter, 
wat hem minder mogelijk maakt 
in een financieel moeilijke 
situatie te komen (I) 

- het positieve benoemen en naar 
boven halen bij alle leden van 
het gezin (II) → 
vertrouwensband ontwikkelen 
(IV) 
- verhaal vader benoemen waar 
oudste zoon bij is, omdat er voor 
hem veel herkenbare zaken 
inzitten (IV) 
- het geven van de kinderen 
duidelijk naar hen benoemen (II) 
→ deparentificeren (IV) 
- erkennen dat het opgroeien met 
een broer met autisme niet 
evident is (II) (onrecht in relatie 
duiden)  
- aansluiten bij de filosofische 
manier van denken van vader, 
deze niet aan de kant zetten, 
maar er net een stapje verder in 
gaan (II) 
- erkennen dat vader het als 
alleenstaande vader vrij goed 
doet, hij heeft zijn 
verantwoordelijkheid als vader 
goed opgenomen (II, IV) 
- het stellen van de diagnose van 
de jongste zoon, werkt 
ontschuldigend voor vader. Het 
problematisch gedrag ligt niet 
enkel aan zijn opvoeding. (IV) 

- samen met vader een plan 
opstellen met wat hij kan 
opnemen en wat niet, rekening 
houdend met diens sterktes en 
zwaktes.(I, II) 
- coördinatie en structuur bieden 
aan het gezin (leggen van 
kiemen). Samen op zoek gaan 
naar hoe vader het kan 
aanpakken, bv. een verlof-
planning, een regeling rond de 
maaltijden, een slaapritueel, … 
(I) 
- vaders manier van reageren 
naast die van anderen leggen en 
samen op zoek gaan naar hoe hij, 
bv. de schorsing van de oudste 
zoon, kan aanpakken. (II, III) 
- vader zelf verantwoordelijk-
heid laten opnemen i.v.m. 
schoolse zaken, maar met 
ondersteuning in praktische 
zaken (I, III) 
- verwachten van vader dat hij 
zijn zoon, die cannabis gebruikt, 
wijst op de gevolgen (III)  

Tabel 1 
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1.4. Op welke dimensies bevinden deze interventies zich? 
 

Het merendeel van de interventies die plaatsvonden binnen deze begeleiding, worden in Tabel 

1 opgesomd. Er werd telkens tussen haakjes vermeld op welke dimensie ze zich bevinden.  

Daarnaast waren in de begeleiding ook een aantal bijkomende interventies terug te vinden die 

niet onmiddellijk binnen een contextuele interventie gekaderd kunnen worden. Deze andere 

moeilijk te categoriseren interventies worden in Tabel 2 per dimensie ondergebracht.  
 

Tabel 2 

1
e
 dimensie 2

e
 dimensie 

- diagnosestelling autismespectrum bij jongste 
zoon   
- opvolgen problemen op school bij oudste zoon 
- eventueel testen oudste zoon 
- samenwerking met consulente 
- samenwerking met andere  thuisbegeleidings-
dienst 

- nagaan wat schorsing op school betekent voor 
oudste zoon (zelfbeeld, zelfvertrouwen, eigen 
aandeel) 
- met vader gewerkt rond ‘waar wil je naartoe?’, 
‘wie ben je?’, … 

 

3
e
 dimensie 4

e
 dimensie 

- toepassen van enkele principes uit de 
‘attachment based family therapy’, werken rond 
hechting  

 

 

Het valt op dat de interventies die zich op vierde dimensie bevinden, in dit geval allemaal hun 

plaats hebben in Tabel 1. Dit ligt in de lijn van de verwachtingen want het is namelijk de 

vierde dimensie die de interventies typisch contextueel maakt.  

 

Over het algemeen kan de gezinsbegeleidster zich wel vinden in het rangschikken van de 

interventies volgens de verschillende dimensies. De onderzoekers situeren het opvolgen van 

schoolproblemen, het stellen van diagnoses en samenwerking met andere diensten vooral op 

feitelijk niveau (1e dimensie). De begeleidster vindt echter eerder dat het stellen van een 

diagnose zich op tweede dimensie bevindt en het opvolgen van schoolproblemen en de 

samenwerking met andere diensten op de derde dimensie.  

Uit de resultaten van het invullen van de ‘activiteitentabel’ valt op dat deze gezinsbegeleidster 

heel weinig activiteiten op de eerste dimensie scoort. Ze geeft de activiteiten over de grote lijn 

slechts ‘1/10’ op de eerste dimensie. De interventie die ze de hoogste score op dimensie 1 

geeft, is de volgende “De begeleider benoemt de –voor het gezin- ingrijpende gebeurtenissen 

tijdens het kennismakingsgesprek.” (9/10) Verder vindt ze dat vooral praktische zaken, zoals 

bijvoorbeeld budgetbegeleiding, zich op de eerste dimensie begeven.  

Wat de andere drie dimensies betreft, krijgen zij een nogal evenwaardige plaats binnen haar 

begeleiding. De gemiddelde scores van het plaatsen van een bepaalde activiteit op de tweede, 

derde of vierde dimensie liggen dicht bij elkaar. Over het algemeen scoort zij de activiteiten 

dus laag op de eerste dimensie en ongeveer gelijk op de andere drie dimensies.  
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2. Semi-residentiële gezinsbegeleiding 
 

2.1. Korte voorstelling van het gezin 
 

De begeleiding van het gezin dat hier wordt besproken ging van start in september 2009. Het 

gezin heeft al verschillende vormen van hulpverlening doorlopen en is nu, via het Comité 

voor Bijzondere Jeugdzorg, in de semi-residentiële voorziening terecht gekomen. De ouders 

zijn echter nog niet ‘op’, willen nog een kans en willen enorm graag geholpen worden.  

Het betreft een gezin met een elfjarige zoon en twee dochtertjes van drie en zes. De zoon is 

het aangemelde kind. De vader in kwestie is echter niet de biologische vader van de zoon en 

vader heeft dit recentelijk, tegen de afspraken met moeder in, aan ‘zijn’ zoon verteld.  

De zoon is een jongen die vastzit in een patroon van liegen en niet vertrouwd worden, wat 

hem in een positie van ‘zondebok’ drijft. Hij hoort stemmen in zijn hoofd die hem vertellen 

dat hij moet liegen, wat eventueel op een psychisch probleem kan duiden.  

Het gezin werd al met heel wat onrecht geconfronteerd. Moeder heeft zware rugproblemen en 

is hierdoor vrij immobiel. Vader lijdt aan een erfelijk syndroom dat steeds van vader op 

dochter wordt doorgegeven.   

Moeder heeft een zwaar verleden en heeft enorm moeten vechten om te staan waar ze nu 

staat. De eerste levensjaren van haar zoon zijn niet vlekkeloos verlopen. Moeder en zoon 

woonden toen in bij grootmoeder. Grootmoeder gaf haar kleinzoon heel veel medicatie, 

omdat hij rustig zou zijn. Moeder schuift nu de schuld van wat haar zoon toen heeft 

meegemaakt vooral in de schoenen van grootmoeder. 
 

2.2. Hoe wordt vorm gegeven aan het begeleidingsproces? 
 

De begeleiding is recent opgestart op het ogenblik dat we beginnen met het onderzoek. 

Aangezien het over een nieuwe begeleiding gaat, vormen de eerste twee maand een, wat ze in 

deze voorziening ‘diagnostische periode’ noemen. Tijdens deze periode tracht men zicht te 

krijgen op het functioneren van het gezin, op de interactie tussen de verschillende 

subsystemen, op de problemen van het aangemelde kind, … Kortom, men tracht tijdens deze 

periode een beeld van het geheel te krijgen en een vertrouwensband op te bouwen. Dit zijn 

zaken die respectievelijk op de eerste en tweede dimensie geplaatst kunnen worden.  

De zoon in kwestie gaat naar de school van de voorziening en geniet daarnaast van een soort 

‘behandelingspakket’ in het semi-internaat. Hij volgt er speltherapie, heeft er een individuele 

begeleider en kan er op woensdagnamiddag en in schoolvakanties terecht voor activiteiten. 

Daarnaast wordt het gezin begeleid door de gezinsbegeleidster.  

 

Na twee maand van informatie verzamelen, komen alle professionele betrokkenen samen om 

een handelingsplan op te stellen. Men stelt doelstellingen op voor het kind en het gezin. 

Daarnaast gaat men op zoek naar één gemeenschappelijk werkpunt voor het kind en gaat men 

hiermee luikoverschrijdend aan het werk. Bij de jongen uit deze begeleiding is dat stoppen 
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met liegen. Na een periode waarin men vooral heeft geluisterd en erkenning heeft gegeven, 

kan men nu dus stilaan actie gaan verwachten.  

Er is derhalve een consequente samenwerking tussen alle leden van het multidisciplinair team 

van het semi-internaat.  

 

De gezinsbegeleidster zag het gezin bij aanvang eenmaal in de week, maar na twee maand is 

dit geëvolueerd tot eenmaal in twee weken. De gesprekken vinden meestal bij het gezin thuis 

plaats en doorgaans enkel met de ouders. Ongeveer maandelijks vindt er ook een gesprek 

plaats waarbij de zoon aanwezig is. Deze gesprekken gaan door in de voorziening, omdat de 

jongen op deze manier aan zijn ouders kan tonen waar hij dagelijks vertoeft. De 

gezinsbegeleidster doet dit bewust. Zij hecht ook veel belang aan het betrekken van beide 

ouders, ondanks het feit dat de vader in kwestie niet de biologische vader is van de jongen.  

De semi-residentiële voorziening werkt vraaggericht door de hulpvraag van de ouders als 

vertrekpunt van het handelingsplan te nemen. De gezinsbegeleidster vertaalt dit door de 

ouders de agenda van een huisbezoek mee te laten bepalen. Ze peilt naar wat de ouders 

bezighoudt en welke thema’s zij belangrijk vinden. Hierbij heeft zij steeds enkele zaken 

voorbereid, maar uiteindelijk is een gesprek een creatie van wat de ouders naar voor brengen 

en hoe de gezinsbegeleidster hierop inspeelt. Ze vindt dat niet de gezinsbegeleider de 

deskundige is, maar het steeds de ouders zijn waar het om draait. Deze begeleidster hecht dan 

ook veel belang aan een samenwerkingsrelatie met haar cliënten. Deze relatie stoelt zich op 

vertrouwen. Het is volgens haar belangrijk om als hulpverlener geen beloftes te doen die men 

niet kan nakomen en om zelf geen verborgen agenda te hebben. Deze relatie is echter niet het 

doel op zich, maar eerder een middel om de cliënten aan te zetten tot dialoog in hun eigen 

context, waarbij de denkbeelden van het contextuele gedachtegoed leidinggevend zijn. 

Bepaalde moeilijke gesprekken kunnen bijvoorbeeld worden geoefend in relatie tot de 

begeleidster.  

 

Deze gezinsbegeleidster wijst op het belang van bewust te zijn van momenten van overdracht 

en tegenoverdracht. Dit gebeurt, volgens haar, vaker en sneller dan men denkt. Daarom vindt 

zij het belangrijk hierover voldoende te reflecteren, bijvoorbeeld tijdens supervisiemomenten.  

De gezinsbegeleidster gaat tijdens gezinsbegeleidingen ook af en toe als moeder in gesprek. 

Ze zal hierbij geen details onthullen, maar steekt het eigen ouderschap niet weg. Deze manier 

van in gesprek gaan kan een vertrekpunt zijn om cliënten erkenning te geven.  

 

Algemeen gezien biedt het contextuele gedachtegoed een meerwaarde aan de begeleidingen 

van deze gezinsbegeleidster omdat het haar toelaat bepaalde dynamieken te zien, los van het 

concrete. Het gedachtegoed geeft woorden aan zaken die hulpverleners intuïtief aanvoelen. 

De relationeel-ethische dimensie wordt als het ware een vaste waarde in haar begeleidingen, 

zonder dat ze zich hier altijd bewust van is, maar die haar begeleidingsproces toch in bepaalde 

banen leidt.  
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Daarnaast biedt het contextuele gedachtegoed haar nuttige handvaten voor het uitvoeren van 

een gezinsbegeleiding. Voorbeelden zijn de meerzijdige partijdigheid als methodiek, het 

oefenen van dialoog in de relatie tussen hulpverlener en cliënt en het belang van eerst het 

onrecht te erkennen en dan pas de verdiensten.  
 

2.3. Welke contextuele interventies worden gebruikt? 
 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de contextuele interventies en hoe deze in de 

semi-residentiële begeleiding bij dit gezin vorm krijgen. Ook bij deze begeleiding vinden we 

dat de verschillende contextuele interventies zoals beschreven in de theorie aan bod komen.  

 

In de kolom ‘meerzijdige partijdigheid’ staat het volgende: “luisteren naar ieders beleving van 

de feiten”. Dit is echter een cruciaal kenmerk van meerzijdige partijdigheid, wat 

hoogstwaarschijnlijk door iedereen wordt toegepast. Toch wordt het hier expliciet vermeld, 

aangezien het in deze begeleiding van groot belang is. De begeleiding bevindt zich namelijk 

nog in de beginfase, waarin ‘luisteren naar’ een belangrijk onderdeel vormt. Verder valt op 

dat deze gezinsbegeleidster over het algemeen veel belang hecht aan meerzijdige 

partijdigheid. Dit komt ook terug in de ‘contextuele gedragingenlijst’, waarin ze bij 

meerzijdige partijdigheid ‘zeer vaak’ aankruiste.   

 

Naast meerzijdige partijdigheid, is er nog één thema waarvan de gezinsbegeleidster aangaf dat 

ze zich hier ‘zeer vaak’ op richt, namelijk ‘parentificatie’. Ook in deze begeleiding neemt dit 

thema een aanzienlijk deel van de begeleiding in. Ze tracht de ouders aan de hand van het 

stellen van vragen inzicht te brengen in het patroon van parentificatie. Ze hoopt op deze 

manier de ouders aan te zetten om dit patroon te doorbreken en gaat op deze manier 

deparentificerend te werk. 

 

In vergelijking met de overige kolommen, komt ‘oriëntatie op hulpbronnen’ hier nog relatief 

weinig aan bod. Een verklaring hiervoor zou terug kunnen zijn dat het gezin nog maar in de 

beginfase van de begeleiding zit, want gewoonlijk hecht de begeleidster wel ‘heel veel’ 

belang aan het oriënteren op hulpbronnen (contextuele intentielijst). Erkenning geven lijkt in 

deze fase van de begeleiding meer aandacht te krijgen. De begeleidster geeft aan dat ze in 

navolging van de contextuele theorievorming het belangrijk vindt om eerst het onrecht te gaan 

erkennen, vooraleer de verdiensten te erkennen. In de kolom ‘actie’ valt op dat er bij bepaalde 

zaken een grote nadruk ligt op de timing van de interventies. Er wordt nog niets geforceerd, 

het tempo van het gezin wordt gevolgd en de begeleidster wacht tot het moratorium wordt 

bereikt. Terwijl anderzijds gepoogd wordt om toch al enkele balansen in beweging te 

brengen.  
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Meerzijdige partijdigheid Relationeel-ethische houding Oriëntatie op hulpbronnen Erkenning geven Actie! 

- vader betrekken bij het laten 
slagen van de hulpverlening (IV) 
- a.d.h.v. concrete voorbeelden 
(I) het straf- en belonings-
systeem van de ouders in vraag 
stellen, aangezien de zoon vaak 
onterecht wordt gestraft. (III) 
- meerzijdige partijdige houding 
in de kwestie tussen vader en 
moeder omtrent het biologische 
vaderschap van de zoon (IV) 
- kinderen aanwezig maken 
tijdens de gesprekken door 
vragen zoals “hoe zou het zijn 
voor… ?” te stellen (III, IV) 
- het belang en de positie van de 
zusjes benadrukken (III, IV) 
- vragen naar gevoel van vader 
wanneer het over verleden van 
moeder gaat (II) 
- luisteren naar ieders beleving 
van de feiten (II, IV) 

- inzicht brengen in 
‘parentificatie’, in de positie van 
hun kinderen als bliksem-
afleiders, door vragen te stellen 
zoals “Wanneer jullie zoon 
problematisch gedrag vertoont, 
wijken jullie dan af van jullie 
onderwerp?”(IV) 
- thema ‘eerlijkheid’ over de 
verschillende generaties heen 
bekijken (IV) 
- inzicht brengen in roulerende 
rekening, moeder gaat bepaalde 
principes uit haar eigen 
opvoeding meenemen naar de 
opvoeding van haar kinderen en 
doet hen op die manier onrecht 
aan. (onterecht straffen) (IV) 
- moeder legt alle schuld bij 
grootmoeder, ziet vaak haar 
eigen aandeel niet, wat ook te 
zien is bij de zoon:  
zicht hebben op inter-
generationele problematiek (IV) 
- samen met gezin verwerken dat 
vader syndroom doorgaf aan zijn 
dochters (IV) 

- samen zoeken naar hoe omgaan 
met geschonden vertrouwen in 
zoon (IV), bv. één dag bijhouden 
wanneer hij liegt (I) 
(betrouwbaarheid als hulpbron)  
- geen diagnose van psychische 
problematiek stellen bij zoon 
wegens onrecht dat dit label zou 
teweegbrengen (IV) 
 

- het straf- en beloningssysteem 
van de ouders in vraag stellen, 
aangezien de zoon vaak 
onterecht wordt gestraft → 
zondebok → deparentificeren 
(IV) 
- er is een anonieme klacht 
neergelegd tegen het gezin, 
erkennen dat het moeilijk is om 
hiermee om te gaan (II) 
- moeder heeft veel nood aan 
erkenning over haar dochters, 
die geen gedragsproblemen 
vertonen (II) 
- onrecht uit verleden en heden 
van moeder erkennen → helpen 
tot ontschuldiging (IV) 
- geruststellen en erkennen van 
positieve evolutie van zoon 
vooraleer aan geladen gesprek te 
beginnen (II) 
- moeder erkennen in het feit dat 
ze wil blijven zorgen voor haar 
zoon (II) 

- Individueel begeleidings-
moment laten doorgaan tussen 
vader en zoon → meer 
betrokken houding van vader 
(II), balansen in beweging 
brengen (IV) 
- moeder op haar tempo laten 
vertellen over haar verleden 
(timing & moratorium) (II) 
- inzet moeder aangrijpen in de 
begeleiding (II) 
- samen telefoontje naar 
consulente i.v.m. anonieme 
klacht voorbereid (I) 
- verkennen hoe kan omgegaan 
worden met problematisch 
gedrag van zoon (II) 
- op zoek gaan naar andere 
manieren om zoon te straffen → 
patroon doorbreken (hier is 
echter nog veel weerstand tegen, 
dus best wachten op juiste 
timing, op moratorium) (IV) 
- samen met zoon 
herinneringskaartje (I) maken 
om hem er aan te herinneren niet 
meer te liegen (II) 
- zoon krijgt de nodige tijd, 
wordt niet geforceerd om te 
vertellen over zijn gevoel bij het 
feit dat zijn vader toch niet zijn 
biologische vader is (II) 

Tabel 3 
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2.4. Op welke dimensies bevinden deze interventies zich? 
 

Net zoals in de vorige case wordt het grotendeel van de interventies, die plaatsvonden binnen 

deze begeleiding, in Tabel 3 opgesomd. Er wordt telkens tussen haakjes vermeld op welke 

dimensie ze zich bevinden. De overige, moeilijk te categoriseren interventies worden 

hieronder in Tabel 4 per dimensie ondergebracht. 
 

Tabel 4 

1
e
 dimensie 2

e
 dimensie 

- informatie verzamelen rond syndroom van 
vader, over faillissement, kortom: feiten 
verzamelen 
- ruimte maken voor de medische toestand van 
mama  
- overleg gepland met neuropsychiater i.v.m. 
problemen van de zoon 
- rondetafeloverleg gepland 

- luisteren naar wie wat goed en fout vindt 
- inzicht krijgen in wanneer zoon stemmen 
hoort, wat de aanleiding kan zijn, …  
- moeder steunen bij de dood van schoonvader, 
aangezien hij als een vader was voor haar 
- mirakelvraag aan zoon, “Wat wil jij 
veranderen thuis?” 
 

 

3
e
 dimensie 4

e
 dimensie 

- luisteren naar de oorzaken van spanningen 
tussen vader en moeder  

- moeder investeert heel veel in de opvoeding 
van haar kinderen, hierin meer evenwicht 
zoeken (zelfvalidatie) 
- oog hebben voor de plaats die vader inneemt 
aan tafel tov ‘zijn’ zoon (laat plaatsje open, 
waarop de zoon een stoel opschuift, dichter naar 
vader toe) 

 

Deze gezinsbegeleidster wijst er op dat het belangrijk is om op het juiste moment en op de 

juiste manier van de ene dimensie naar de andere te switchen. Het is namelijk niet de 

bedoeling dat een begeleiding op één dimensie blijft steken. Wanneer ouders bijvoorbeeld een 

feit aangeven, kan snel overgegaan worden naar de andere dimensies. Daarom hoort een 

gezinsbegeleidster ook voldoende vaardig te zijn in de 2de en 3de dimensie. Het contextuele 

gedachtegoed schoolt hulpverleners vooral in de 4de dimensie, maar wordt gezien als een 

integratie van verschillende visies, wat er voor zorgt dat men daarnaast nog heel wat kennis 

en ervaring nodig heeft. Uit de activiteitentabel van deze begeleidster valt er een mooi 

evenwicht op tussen het scoren van de vier dimensies. De verschillende dimensies krijgen een 

evenwaardige plaats in haar gezinsbegeleidingen, waartussen ze telkens een verbinding tracht 

te leggen.  

 

De grenzen tussen de verschillende dimensies zijn echter vaag, met als gevolg dat bepaalde 

interventies heel moeilijk onder één dimensie zijn te plaatsen.  
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3. Residentiële gezinsbegeleiding 
 

3.1. Korte voorstelling van het gezin 
 

Het betreft een vrij gecompliceerde gezinssituatie. De twee dochters van de moeder in kwestie 

verblijven in de residentiële voorziening waarin deze gezinsbegeleidster werkt. De meisjes 

zijn 12 en 8 jaar en verblijven er reeds meerdere jaren. Moeder heeft ook nog twee zonen, die 

elk in een andere voorziening werden geplaatst. Alle plaatsingen gebeurden door de 

Jeugdrechtbank.  

Er is sprake van drie verschillende vaders. De twee meisjes hebben niet dezelfde vader. De 

gezinsbegeleidster heeft in het begin van de begeleiding getracht de vaders te betrekken, maar 

dit zonder succes. In de gezinsbegeleidingen wordt nu dus enkel met moeder en haar nieuwe 

vriend gewerkt. Zij hebben een knipperlichtrelatie, wat heel erg verwarrend is voor de 

kinderen. Moeder benadert haar dochters als vriendinnen, vertelt hen alles over haar 

relatieproblemen en verwacht begrip en erkenning van haar dochters. Volgens de contextuele 

theorievorming zouden we hier spreken over parentificatie.  

Moeder heeft een incestverleden, zij werd seksueel misbruikt door haar vader. Ze wordt hierin 

echter weinig geloofd door haar familie, waardoor ze met het grootste deel van haar familie 

geen contact meer heeft. In functie van de meisjes, is er enkel nog contact met hun 

doopmeters.  

Moeder blijft heel hard in haar slachtofferrol hangen. Diep vanbinnen is zij een klein meisje 

die nooit erkenning heeft gekregen en nu alle erkenning blijft afweren. Ze leunt hierbij enorm 

op haar destructief recht en heeft moeite met iemand in vertrouwen te nemen. Daartegenover 

is moeders vriend iemand die graag geeft, maar die zich niet erkend voelt omdat moeder dit 

steeds afblokt. Beiden zitten vast in een verstoord patroon van geven en nemen.  
 

3.2. Hoe wordt vorm gegeven aan het begeleidingsproces? 
 

Omdat dit gezin enerzijds al vrij lang in begeleiding is en omdat deze gezinsbegeleidster 

anderzijds een hoge caseload heeft, vindt er slechts ongeveer eenmaal in de maand een 

huisbezoek plaats. Daarnaast is er echter wekelijks telefonisch contact. Het valt op dat er toch 

heel wat beweging is binnen deze gezinsbegeleiding. Via telefoon worden voornamelijk 

praktische zaken besproken, maar deze worden ook uit een contextuele invalshoek benaderd, 

bijvoorbeeld de uitnodiging voor een oudercontact. Naargelang het vertrouwen groeit, kunnen 

er ook steeds meer zaken besproken worden aan telefoon en komt er meer initiatief vanuit de 

ouders zelf.  
 

De begeleidster kent naast moeder en de twee dochters, ook de andere leden van het gezin en 

andere betrokkenen uit de familie. Zij neemt zowat de rol van spilfiguur tussen hen op zich. 

Ze tracht op bepaalde momenten het volledige gezin samen te krijgen en is daar meestal zelf 
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ook bij aanwezig. Daarnaast heeft ze ook contact met andere relevante betrokkenen uit  

moeders familie.  

Verder heeft de begeleidster een consequente samenwerking met de consulente van de 

Jeugdrechtbank. Samen werken zij aan de doelstellingen die voor het gezin zijn 

vooropgesteld. In functie hiervan tracht deze gezinsbegeleidster een brug te slaan tussen de 

verschillende voorzieningen waarmee het gezin in contact komt. Ze werkt, samen met de 

ouders, aan het helder krijgen van hun hulpvraag en brengt dit over aan de verwijzer.  

Het contextuele gedachtegoed helpt haar tegemoet te komen aan het gevaar dat gepaard gaat 

met ‘multi-assisted families’ (Matos & Sousa, 2004), namelijk dat de relaties en interacties 

binnen het gezin uit het oog worden verloren. Daarom probeert zij vooral verbindend te werk 

te gaan en brengt de dialoog tussen alle betrokkenen in beweging.  

Algemeen gezien vindt deze gezinsbegeleidster het contextuele gedachtegoed heel verrijkend. 

Concepten als ‘destructief recht’ en de ‘balans van geven en nemen’ bieden veel 

mogelijkheden in begeleidingen. Daarnaast hecht ze veel belang aan de gedachte dat niemand 

op aarde wordt geboren als een ‘monster’ en verbindt deze gedachte met het contextuele, wat 

het vertrekpunt vormt van meerzijdige partijdigheid.  

 

Vraaggerichtheid en gezinsgerichtheid zijn zaken waar de gezinsbegeleidster veel belang aan 

hecht. De hulpvraag van de ouders staat steeds voorop. In het handelingsplan zal de 

begeleidster de doelstellingen van de verwijzer gaan vertalen naar ‘het hier en nu van de 

ouders’, naar hun taal, naar hun beleving. Ze wijst op het belang van fasegericht te werk gaan 

en op die manier groeikansen bloot te leggen. Het handelingsplan is, volgens haar, iets dat 

veel gewicht geeft aan een begeleiding.  

De gezinsgerichte houding is sterk aanwezig binnen de residentiële voorziening. Het is een 

kleinschalige voorziening, waardoor men heel laagdrempelig te werk gaat. Ouders komen er 

zoals ze zijn en worden er ook zo ontvangen. Verder hebben ouders er ook inspraak op 

verschillende manieren, zo bestaat er een klachtenprocedure over de bezoekregeling en is men 

momenteel bezig met een tevredenheidsmeting over de algemene manier van werken.  

 

“Overdracht en tegenoverdracht zijn dingen die gebeuren”, vertelt de begeleidster. Zij heeft 

het vooral moeilijk met ouders, in het bijzonder vaders, die hun eigen aandeel niet zien en 

steeds de schuld bij iemand anders leggen. Zij krijgt hierdoor het gevoel dat ze niets goed kan 

doen voor die ouder. Aangezien ze als enige verantwoordelijk is voor alle 

gezinsbegeleidingen binnen de voorziening, kan niemand haar taak eens even overnemen. 

Daarom is het voor haar heel belangrijk hierover te ventileren in supervisie en bij een beste 

vriendin.  

Zelfonthulling past ze soms heel bewust toe in een begeleiding. Wanneer een situatie 

uitzichtloos lijkt en ook zij niet direct een oplossing voor ogen ziet, gaat ze dit zo benoemen. 

Dit geeft de ouders een vorm van erkenning en geeft de mogelijkheid om samen op zoek te 

gaan naar oplossingen.  
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3.3. Welke contextuele interventies worden gebruikt? 
 

In Tabel 5 wordt duidelijk hoe de contextuele interventies bij dit gezin door de residentiële 

begeleidster worden ingevuld. Net als in de twee vorige cases, komen in de residentiële 

begeleiding ook de verschillende contextuele interventies duidelijk aan bod.  

 

Ondanks het feit dat dit gezin en de context er rond vrij gecompliceerd is, slaagt deze 

gezinsbegeleidster er toch goed in de meerzijdige partijdigheid te behouden. Opvallend is dat 

zij in haar begeleiding niet enkel werkt met het gezin, maar ook regelmatig contact heeft met 

andere familieleden, zoals bijvoorbeeld de doopmeters van de meisjes. Daarnaast brengt zij 

ook het belang van de jongens, die beiden in een andere voorziening zijn opgenomen, naar 

voor. In de ‘contextuele intentielijst’ vertelt zij dan ook ‘heel veel’ belang te hechten aan 

meerzijdige partijdigheid.  

In de kolom ‘relationeel-ethische houding’ valt op dat deze begeleidster gebruik maakt van 

een aantal hulpmiddelen met een therapeutische inslag, zoals de axenroos. Deze methodieken 

sluiten niet specifiek aan bij het contextuele gedachtegoed, maar bezorgen haar toch heel wat 

contextuele informatie. Bovendien bieden de metaforen uit bijvoorbeeld de axenroos haar een 

bruikbaar vertrekpunt om in de begeleidingen met aan de slag te gaan. Metaforen maken 

bepaalde zaken gemakkelijker bespreekbaar.  

Uit de ‘contextuele gedragingenlijst’ blijkt dat deze gezinsbegeleidster zich ‘heel vaak’ richt 

op de volgende thema’s: ‘het gevende van de kwetsbare persoon’, ‘roulerende rekening’, ‘het 

nemen van verantwoordelijkheid in relaties’ en ‘parentificatie’. Deze thema’s komen duidelijk 

ook naar voor in deze begeleiding. Het valt vooral op dat men vaak van moeder verwacht dat 

ze haar verantwoordelijkheid opneemt. In deze begeleiding is men de startfase namelijk reeds 

lang voorbij, wat er voor zorgt dat het verwachten van actie alsmaar groter wordt. In 

vergelijking met de ambulante begeleiding, waar de focus vooral ligt op de opvoeding van de 

kinderen, wordt hier meer actie verwacht en meer gewerkt in functie van de zelfafbakening en 

zelfvalidatie van moeder. De kinderen zijn momenteel veilig, waardoor hier meer 

therapeutisch kan gewerkt worden, met als doel het opnieuw opbouwen van vertrouwen in de 

relationele werkelijkheid van moeder. Dit vertrouwen speelt een belangrijke rol in het gepast 

opnemen van haar verantwoordelijkheid als moeder. In functie daarvan neemt aandacht voor 

parentificatie ook een belangrijk plaats binnen deze begeleiding. Moeder benadert haar 

dochters al beste vriendinnen en verwacht van hen erkenning en begrip. Het is belangrijk 

moeder tot inzicht te brengen dat zij diegene is die haar kinderen erkenning moet geven en er 

voor te zorgen dat ze zelf elders de erkenning krijgt die ze verdient, maar nooit gekregen 

heeft, wat wijst op de roulerende rekening. 
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Meerzijdige partijdigheid Relationeel-ethische houding Oriëntatie op hulpbronnen Erkenning geven Actie! 

- spilfiguur tussen alle 
betrokkenen, o.a. ook rekening 
houden met de kinderen die in 
andere voorzieningen verblijven 
(III, IV) 
- luisteren naar verhaal van 
iedere betrokkene, moeder, 
familie van moeder, kinderen, … 
(II, IV) 
- betrekken van doopmeters van 
beide meisjes in de begeleiding 
(IV) 
 

- gebruik maken van de ‘stad van 
axen’ in gesprekken, door hierbij 
vragen te stellen op 2e of 3e 
dimensie, raakt ze snel op de 4e 
dimensie. Op deze manier gaat 
ze op zoek naar patronen in 
geven en nemen, in 
betrouwbaarheid 
→ inzicht brengen in wat 
passend geven en nemen is, 
destructief recht ombuigen (IV) 
- moeder familie laten opstellen 
aan de hand van stoelen, bewust 
maken via gewaarwording door 
het opnemen van verschillende 
rollen → maakt haar vrijer in 
contact met anderen en maakt 
haar bewuster van eigen aandeel 
(kleine meisje) (III, IV) 
- stilstaan bij roulerende 
rekening: welke invloed heeft 
het verleden van moeder op de 
kinderen? (IV)  

- moeder gesprek laten voeren 
met haar zus over seksueel 
misbruik door hun vader, 
misschien heeft zus wel 
hetzelfde meegemaakt (III, IV)  
- moeder laten inzien dat 
wanneer ze betrouwbaar wil zijn 
voor haar kinderen, dat ze haar 
aan haar beloftes moet houden 
(betrouwbaarheid als hulpbron) 
(IV) 
- moeder en vriend aangeraden 
hulp te zoeken bij 
relatietherapeut (hulpverleners 
zijn meerzijdig partijdig, 
vrienden eerder niet) 
(III, IV)  
- patronen die veranderen 
uitvergroten en op die manier 
hulpbronnen duidelijk maken 
(III, IV)  

- tijdens familie-opstelling 
erkenning geven aan moeder, 
aan haar positie en het onrecht 
dat haar werd aangedaan. Op 
deze manier voorkomen dat ze 
dit begrip van haar kinderen 
vraagt (deparentificeren).  
Door het aannemen van de 
positie van haar zus, krijgt ze 
inzicht en begrip in haar manier 
van reageren →  ontschuldiging 
(IV) 
 
- erkenning geven aan moeder 
wanneer ze moederrol goed 
opneemt (II, IV) 
- moeder schuift op gegeven 
moment zelf oplossing naar 
voor, ze wil samen met de 
doopmeters van de dochters 
afspraken maken i.v.m. 
bezoekregeling → positief 
bekrachtigen (II, IV) 
- zus van moeder positief 
bekrachtigd omdat ze het 
gesprek is aangegaan (II) 

- moeder aanspreken op haar 
verantwoordelijkheid, door haar 
bv. uit te nodigen voor een 
oudercontact, haar te vragen op 
bezoek te komen zonder haar 
vriend → heel concrete zaken (I) 
die zich tegelijkertijd toch op 4e 
dimensie bevinden 
- moeder en vriend de opdracht 
geven na te denken over hun 
relatie en hoe ze het bij een 
volgende breuk gaan aanpakken, 
hen een ‘plan’ laten opstellen 
(III, IV) 
- het gesprek dat moeder met 
haar zus moet voeren over het 
seksueel misbruik samen 
voorbereiden (II) 
- moeder zelf nieuwe afspraak 
laten maken met zus (I, IV)  
- moeder zelf stappen laten 
zetten naar consulente i.v.m. 
nieuwe bezoekregeling (I, IV) 
- moeder gesprek laten voeren 
met haar dochters over het 
misbruik door haar vader (IV), 
deze gesprekken samen 
voorbereid (II), therapeute van 
de jongste dochter hierbij 
betrokken 

Tabel 5 
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3.4. Op welke dimensies bevinden deze interventies zich? 
 

Net zoals in de vorige cases wordt het grotendeel van de interventies, die plaatsvonden binnen 

deze begeleiding, in Tabel 5 opgesomd. Er wordt telkens tussen haakjes vermeld op welke 

dimensie ze zich bevinden. De overige, moeilijk te categoriseren interventies worden 

hieronder in Tabel 6 per dimensie ondergebracht. 
 

Tabel 6 

1
e
 dimensie 2

e
 dimensie 

- rijbewijs van vriend van moeder vragen uit 
veiligheid voor de kinderen  
- contact met voorzieningen waar andere 
kinderen verblijven  
- samenwerking met consulente 
 

- luisteren naar verhaal mama en vriend, waar 
leggen zij de oorzaak van de problemen? Zien 
ze hun eigen aandeel?  
 

 

3
e
 dimensie 4

e
 dimensie 

- moeder aanmoedigen tot open en 
rechtstreekse communicatie 
 

- deparentificeren door 3-minuten regel en 
afgeven gsm’s (*) 
- mama duidelijk maken dat familiair zijn met 
andere meisjes uit de voorziening pijnlijk is 
voor haar dochters  
 

 

(*) 3-minutenregel: wanneer moeder en haar dochters samen zitten, krijgen zij elk 3 minuten 

om te ontladen, zodanig dat het gesprek daarna rustig kan verlopen en moeder niet te veel 

over haar relatie praat met haar dochters. Er wordt ook gevraagd om de gsm’s af te geven, met 

ongeveer dezelfde reden, zodanig dat moeder niet kan bellen en/of sms’en met haar vriend 

tijdens de gesprekken met haar dochters of dat ze hen geen geladen berichtjes kan tonen.  

 

Deze gezinsbegeleidster is van mening dat nagenoeg elke interventie zich op de vierde 

dimensie bevindt. Interventies kunnen voor de cliënten of voor derden overkomen als 

interventies op één van de andere dimensies, maar worden door haar steeds vertaald naar de 

vierde dimensie, zoals bijvoorbeeld de drie-minutenregel. Ze is er echter van overtuigd dat 

iemand zich het contextuele gedachtegoed eigen moet maken vooraleer men in deze 

gedachtegang kan meegaan. Ze vertelt dat wanneer men Nagy aan het werk zou zien, zonder 

het contextuele gedachtegoed te kennen, men niets speciaal zou merken aan zijn interventies. 

Nagy stelt vooral vragen. Maar net door de ‘juiste’ vragen te stellen, komt een contextuele 

begeleider op de dimensie van de relationele ethiek terecht.  

Wanneer we de activiteitentabel van deze gezinsbegeleidster bekijken, valt dan ook op dat de 

begeleidster de interventies het meest scoort binnen de vierde dimensie. Ze scoort weinig 
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activiteiten op de eerste en de tweede dimensie en ook op de derde dimensie blijft het aantal 

aangeduide activiteiten beperkt.  

 

4. Over de cases heen… 
 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen, over de drie verhalen heen, beantwoordt. 

Raakpunten, verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende cases en andere 

opvallendheden worden hier vermeld.  
 

4.1. Hoe wordt vorm gegeven aan het begeleidingsproces? 
 

Voor het beantwoorden van deze vraag, wordt vooral gebruik gemaakt van de thema’s die in 

de literatuurstudie werden beschreven. Enkele thema’s kwamen tijdens de gesprekken 

spontaan naar voor, andere werden in het laatste gesprek bevraagd.  
 

4.1.1. Vraag- en gezinsgerichtheid 
 
Deze beide begrippen zijn in de drie voorzieningen zeer gekend en vormen de drijfveer van de 

begeleidingen. Alle gezinsbegeleidsters plaatsen de hulpvraag van het gezin centraal en 

nemen deze als vertrekpunt voor het begeleidingsproces. Dit proces wordt niet enkel gestuurd 

door de begeleidster, maar er wordt samen met het gezin vorm aan gegeven. Er wordt de 

ouders zelden iets opgedrongen, maar men gaat eerder, zoals het contextuele gedachtegoed 

het omschrijft, ‘kiemen leggen’. Deze manier van werken weerspiegelt zich ook in 

handelingsplannen en andere verslagen. Een van de begeleidsters had het zelf over 

‘meerzijdige partijdigheid’ in verslaggeving. Ze volgde hierover een studiedag bij ‘Leren over 

Leven’. (Knip, 2010) Hierin kwamen volgende richtlijnen naar voor. Het is belangrijk 

verslagen steeds te lezen vanuit de ogen van de verschillende betrokkenen. Daarnaast raadt 

men aan een duidelijk onderscheid te maken tussen feiten, meningen en interpretaties om een 

verkeerde beeldvorming te voorkomen. Het benoemen van wat goed gaat, van de intenties van 

de gezinsleden, van wat hen in de weg staat zorgt voor een positieve noot in de verslagen en 

kan bijdragen tot ontschuldiging van de betrokkenen. Deze richtlijnen vormen een relevante 

toepassing van het contextuele gedachtegoed en bevorderen de vraaggerichtheid van de 

begeleiding.  

Aangezien alle begeleidsters werken vanuit het contextuele gedachtegoed, is het vrij 

vanzelfsprekend dat zij gezinsgericht te werk gaan.  
 

4.1.2. Samenwerkingsrelatie & dialoog 

 

De vraaggerichte houding, zoals hierboven beschreven, vormt als het ware een 

voedingsbodem voor een samenwerkingsrelatie tussen de hulpverlener en het gezin. Maar 

zoals het contextuele gedachtegoed voorschrijft, zien deze gezinsbegeleidsters deze 
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samenwerkingsrelatie niet als het einddoel, maar eerder als een middel om de dialoog in de 

context van het gezin in beweging te brengen. Hiervoor is het belangrijk dat de begeleidsters 

de drie aspecten van een dialoog in rekening brengen (zie hfdst. II, 4.1.). Een eerste aspect 

handelt over zelfafbakening en zelfvalidatie, een voorbeeld hiervan vinden we bij het verhaal 

van de ambulante begeleidster, die samen met vader op zoek gaat naar wie hij is als vader. De 

asymmetrie binnen relaties vormt een tweede aspect en wordt door de begeleidsters in 

rekening gebracht door te werken met de balans van geven en nemen. Een derde aspect betreft 

de veelzijdige betrokkenheid, iets wat elke contextuele begeleidster als basishouding 

aanneemt en waarmee men de betrokkenen verantwoordelijkheid biedt door van ieder 

familielid de balans van geven en nemen en hun consequenties onder ogen te zien. (Nagy & 

Krasner, 1986) Verder worden in de relatie tussen de begeleidsters en het gezin bepaalde 

situaties voorbereid en als het ware ‘geoefend’. Al deze zaken komen het in beweging zetten 

van dialoog tussen alle betrokkenen van de context ten goede, wat uiteindelijk het doel van 

contextuele begeleiding vormt.  
 

4.1.3. Meerwaarde van het contextuele gedachtegoed voor gezinsbegeleiding 
 
Naast het helpen in beweging brengen van de dialoog tussen de betrokkenen en op deze 

manier verbindend te werk te gaan, biedt het contextuele gedachtegoed nog andere handvaten 

voor een gezinsbegeleider. De relationeel-ethische dimensie heeft enkele verrijkende 

concepten in zich en kan dienen als een kapstok om met de problematiek van de gezinnen aan 

de slag te gaan. Deze dimensie geeft, zoals één van de begeleidster het verwoordt, woorden 

aan zaken die hulpverleners intuïtief aanvoelen. Daarnaast vormen de interventies, zoals ze in 

de tabellen zijn opgesomd, concrete technieken om mee aan de slag te gaan.  

In tegenstelling tot wat als één van de grootste kritieken op het gedachtegoed van Nagy wordt 

gesteld, vinden deze begeleidsters niet dat er nood is aan meer uitgewerkte methodieken. Zij 

vinden dat het gedachtegoed voldoende te bieden heeft en dat elke andere gekende methodiek 

naar de vierde dimensie vertaald kan worden. Ze gaan wel akkoord met het feit dat de 

begrippen niet altijd even duidelijk zijn omschreven en dat men zich het gedachtegoed 

moeilijk via zelfstudie eigen kan maken, dat het met andere woorden niet eenvoudig te 

begrijpen is. Omdat tenslotte het handelen centraal staat in de hulpverlening, zou een meer 

concrete omschrijving van de begrippen en interventies de snelle toepasbaarheid er van ten 

goede komen.  
 

4.1.4. Samenwerking met andere diensten  
 

De semi-residentiële voorziening beschikt over een multidisciplinair team en heeft vervolgens 

‘alles in huis’. De ambulante en residentiële voorzieningen daarentegen werken samen met 

heel wat verschillende externe diensten. Zij zetten alle hulp in die nodig is om het gezin te 

helpen, bijvoorbeeld therapie, schoolbegeleiding, psychologen, enzoverder. Ze gaan, met 

andere woorden, samen met het gezin op zoek naar de juiste en nodige hulpbronnen. 
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Belangrijk hierbij is dat men de afstemming tussen de verschillende diensten niet uit het oog 

verliest. In sommige gevallen is er ook samenwerking nodig met andere diensten in functie 

van gezinshereniging, zoals in het geval van de begeleidster uit de residentiële voorziening. 

Deze heeft hierin een belangrijke positie en tracht het gezin regelmatig samen te brengen. Als 

gezinsbegeleidster, geïnspireerd vanuit het contextuele gedachtegoed, is zij namelijk op de 

volledige context gericht.  

 

4.1.5. Overdracht, tegenoverdracht & zelfonthulling 

 

Wanneer aan de begeleidsters werd gevraagd “Hoe ga je om met overdracht en 

tegenoverdracht?”, dan vertellen ze vooral dat het belangrijk is er alert voor te zijn en er 

bewust van te zijn. Ze hebben het dan vooral over tegenoverdracht en wijzen op het belang 

van voldoende te reflecteren en te ventileren over hun begeleidingen, bijvoorbeeld tijdens 

supervisiemomenten. Geen van de drie had het echter over het gebruiken van de 

overdrachtssituatie binnen de gezinsbegeleiding, zoals beschreven in hfdst. II, 4.2.. Een 

verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het hier gaat over ‘begeleiding’ en niet over 

‘therapie’, waarin er vaak minder tijd en mogelijkheid is om tot de dieperliggende 

problematiek te komen. (Slingaer, n.d.) 

Wanneer het over zelfonthulling gaat, dan wordt vooral het voorbeeld gegeven dat men met 

de cliënt in gesprek gaat als ouder in plaats van als begeleider. Er wordt wel op gewezen hier 

voorzichtig met om te springen. De residentiële begeleidster heeft het over het bewust 

inzetten van zelfonthulling, over het gebruik van metaforen en over de innerlijke stem, een 

begrip uit de theorievorming van Peter Rober. Dit wijst waarschijnlijk op het meer 

therapeutische kantje van deze begeleidster.  

 

Over de algemene lijn hebben de begeleidsters een gelijkaardige manier van werken. Hier en 

daar worden echter enkele persoonlijke accenten gelegd.  

 

4.2. Welke contextuele interventies worden gebruikt? 
 

De contextuele interventies, zoals ze in de literatuurstudie zijn beschreven en die als 

vertrekpunt van de tabellen hierboven worden gebruikt, zijn de interventies die in de literatuur 

het meest beschreven worden. Aan de hand van dit kleinschalig onderzoek wordt duidelijk dat 

deze interventies wel degelijk toegepast worden. Hieronder trachten we helder te maken hoe 

deze theoretische begrippen vertaald werden naar de praktijk.  

 

4.2.1. Meerzijdige partijdigheid 
 
Wanneer men een meerzijdige partijdige basishouding aanneemt, worden afwezige 

betrokkenen als het ware aanwezig gemaakt. Dit zien we ook in de begeleidingen uit dit 

onderzoek. De begeleidsters doen dit door, wanneer nodig, hen achter de belangen en posities 
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van de afwezige te gaan plaatsen. Men is op dat moment meer betrokken met de afwezige 

partij, dan met de cliënt die voor hen zit. Concreet kan men bijvoorbeeld vragen stellen als 

“hoe zou moeder hierover denken?” of “hoe moet dit zijn voor de kinderen?”. Het stellen van 

vragen is namelijk cruciaal binnen de techniek van meerzijdige partijdigheid en heeft als doel 

de dialoog tussen de betrokkenen in beweging te brengen. Een voorbeeld hiervan is het 

volgende: 

 

“De begeleidster uit het semi-internaat vraagt aan vader hoe hij zich voelt wanneer 

moeder over haar verleden praat. Vader vertelt dat het voor hem steeds hetzelfde 

verhaal is en dat hij het reeds zo vaak gehoord heeft. Moeder is hierdoor erg gekwetst 

en vertelt hem nogmaals hoe zwaar alles weegt voor haar. Vader begrijpt dit maar 

vindt het moeilijk om in het verhaal mee te gaan. Moeder toont duidelijk dat ze hem 

nodig heeft en wil dat hij er bij is wanneer ze haar verhaal afmaakt. Vader geeft 

moeder niet wat ze nodig heeft, maar door dit gesprek kan de balans tussen hen in 

beweging gezet zijn…” 

Wie meerzijdig partijdig werkt, luistert naar ieders verhaal en ieders beleving van de feiten. In 

het gezin uit het bovenstaande voorbeeld speelt er een groot meningsverschil over het feit dat 

vader aan ‘zijn’ zoon verteld heeft dat hij niet diens biologische vader is. Dit betreft een heel 

erg emotioneel geladen onderwerp en de begeleidster tracht hieromtrent vooral naar beide 

verhalen en argumenten te luisteren.  

Kortom, meerzijdige partijdigheid is tegelijkertijd een basishouding en een techniek. Men 

tracht iedere betrokkene evenwaardig tot de begeleiding te betrekken en ieders belangen tellen 

volwaardig mee. Hierdoor is er net de mogelijkheid om een dialoog op gang te trekken tussen 

de betrokkenen, rekening houdende met het relationele grootboek van elk.  

 

4.2.2. Relationeel-ethische houding 
 
Wanneer we de interventies in de kolommen ‘relationeel-ethische houding’ lezen, dan komen 

vooral volgende begrippen terug: inzicht brengen in, duidelijk maken, benoemen, stilstaan bij, 

zicht hebben op, … Deze begrippen zijn echter zeer ruim en houden geen concrete richtlijnen 

in zich. De gezinsbegeleidsters gaan hierdoor zelf creatief op zoek naar meer toepasbare 

hulpmiddelen zoals werken met duplo’s of de stad van axen. Dit laatste betreft een theorie 

over het omgaan met elkaar en de verschillende posities dat mensen innemen. Deze denkwijze 

wordt bij verschillende doelgroepen gebruikt en leert hen iets over sociale vaardigheden. Het 

is volledig te plaatsen op de derde dimensie, maar toch brengt het je vlot op een relationeel-

ethisch niveau.  
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Een voorbeeld: 

 

“Wanneer de residentiële begeleidster de axenroos uitlegt aan moeder en haar vriend, 

wordt al snel duidelijk dat de vriend meestal de positie van de bever inneemt. De bever 

is het dier dat zorgt voor anderen, hen helpt en graag geeft. Wanneer de begeleidster 

wat doorvraagt, ontdekt zij dat hij heel hard zijn best wil doen en zich niet erkend 

voelt. Ze vraagt van waar dit gevoel komt en de man begint spontaan te vertellen over 

zijn gezin van herkomst. Hij wil de kinderen van moeder behoeden voor zaken die hij 

zelf heeft meegemaakt, maar overschrijdt hierbij zijn eigen grenzen en kan moeilijk 

passend geven.” 

 

Samen met moeder en haar vriend, gaat de begeleidster de patronen tussen hen uitspitten en 

op deze manier wordt duidelijk waar het tussenbeide vastloopt. Aan de hand van deze 

metaforen worden dus heel wat zaken op de vierde dimensie helder en bespreekbaar. 

Opnieuw komt het er op neer dat de cliënt inzicht krijgt in en stilstaat bij diens balans van 

geven en nemen, dynamieken van destructief recht en andere relationeel-ethische thema’s.  

De axenroos is echter een ‘cliëntvriendelijkere’ manier om deze thema’s naar voor te brengen.  

 
4.2.3. Oriëntatie op hulpbronnen 

 

Alle interventies die zijn opgesomd onder ‘oriëntatie op hulpbronnen’ zijn in twee categorieën 

in te delen. Enerzijds zijn er de interventies die gericht zijn op betrouwbaarheid als hulpbron 

en waarin men op zoek gaat naar verborgen bronnen van vertrouwen. In alle begeleidingen 

zijn hiervan voorbeelden te vinden. Anderzijds vinden er interventies plaats waarin gezocht 

wordt naar compenserende maatregelen en waarin effectief externe bronnen van hulp worden 

ingeschakeld, bijvoorbeeld een relatietherapeut of schoolbegeleiding.  

Wat hier vooral opvalt, is dat het aantal interventies die georiënteerd zijn op hulpbronnen 

stijgt naarmate een begeleiding vordert. De begeleiding vanuit de semi-residentiële 

voorziening is namelijk nog maar sinds enkele maanden gestart en hierin staan vooral 

luisteren, erkenning geven en het opbouwen van vertrouwen centraal.  
 

4.2.4. Erkenning geven 
 

Hier is een belangrijk onderscheid te maken tussen het erkennen van onrecht en erkennen van 

verdiensten. Het erkennen van het onrecht dat de cliënten werd aangedaan is een cruciaal 

onderdeel van elk van de begeleidingen, maar komt het meest naar voor in de semi-

residentiële begeleiding, die recentelijk is opgestart. In een begeleiding is het namelijk 

belangrijk dat de cliënten eerst erkenning krijgen voor het onrecht waarvan zij slachtoffer 

zijn, vooraleer men uit deze destructieve spiraal kan ontsnappen en men hen erkenning kan 

geven voor hun verdiensten.  
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Twee belangrijke thema’s binnen deze contextuele interventie zijn deparentificatie en 

ontschuldiging. Beide thema’s hebben binnen de beschreven begeleidingen heel 

uiteenlopende invullingen. Het geven van erkenning staat echter steeds centraal, hetzij 

erkenning aan de ouders, hetzij aan de kinderen. Om deparentificerend te werken, geeft men 

bijvoorbeeld erkenning aan het gevende van de kinderen of gaat men het onrecht dat de 

ouders werd aangedaan erkennen om hiermee te voorkomen dat ze de erkenning hiervoor van 

hun kinderen vragen. Hiermee wordt vaak ook de eerste stap gezet naar ontschuldiging.  
 

4.2.5. Verwachten van actie 
 
In het verwachten van actie van de cliënt valt het op dat de begeleidsters een evenwicht 

zoeken tussen de cliënt zelf verantwoordelijkheid laten opnemen en het samen voorbereiden 

of aangaan van bepaalde acties. De begeleidsters gebruiken hierbij de werkwijze van het 

‘leggen van kiemen’. Men tracht de gezinnen te prikkelen en op deze manier spontane 

motivatie uit te lokken. Hun doel hierbij is de balansen tussen de betrokkenen terug in 

beweging te brengen. Een mooi voorbeeld hiervan is het IB-moment (individuele begeleiding) 

tussen vader en zoon in het semi-residentiële verhaal.  

 

“Het thema ‘investering naar de kinderen’ speelt nogal tussen vader en moeder. 

Moeder wil er alles voor doen om haar zoon bij zich te houden, terwijl vader weinig 

hoop en vertrouwen heeft in de zoon. De begeleidster heeft vader gevraagd naar zijn 

inzet en of hij alsnog wil helpen de begeleiding te laten slagen. Hierop antwoordde hij 

positief. Daarom stelde de begeleidster voor om samen met de individuele begeleider 

een moment te laten doorgaan tussen vader en zoon, om de band tussen hen te 

versterken. Dit IB-moment heeft plaatsgevonden en was een succes. Beiden vroegen 

naar herhaling.” 

 

Hoewel dit voorbeeld uit de begeleiding komt die onlangs is gestart, valt in deze begeleiding 

op dat de timing nog een zeer belangrijke rol speelt. Op bepaalde gebieden is het verwachten 

van actie nog te vroeg en is het moratorium nog niet bereikt. De zoon wil bijvoorbeeld nog 

niet praten over het feit dat zijn vader niet zijn biologische vader blijkt te zijn.  

Naargelang de context van de gezinnen en de vorm van begeleiding wordt het verwachten van 

actie verschillend ingevuld. Dit verschil komt duidelijk naar voor tussen de ambulante en 

residentiële gezinsbegeleiding. Waar in de ambulante begeleiding vooral de nadruk ligt op de 

opvoeding van de kinderen, is dat in de residentiële begeleiding eerder de zelfafbakening van 

moeder.  
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4.3. Op welke dimensies bevinden deze interventies zich? 
 

In de kolommen ‘meerzijdige partijdigheid’, ‘oriëntatie op hulpbronnen’ en ‘verwachten van 

actie’ zijn interventies te vinden uit elke dimensie. De relationeel-ethische grondhouding 

daarentegen is logischerwijze integraal onder de vierde dimensie te plaatsen. Verder gebeurt 

het geven van erkenning meestal op de tweede dimensie, maar krijgt het vaak ook een 

relationeel-ethische invulling.  

Het is echter niet eenvoudig de interventies onder de verschillende dimensies te plaatsen. Ook 

in dit onderzoek deed deze moeilijkheid zich voor. Enerzijds kan dit verklaard worden door 

de subjectieve betekenis die iedereen geeft aan de verschillende dimensies, anderzijds door 

een eventueel gebrek aan duidelijke omschrijving van wat de verschillende dimensies 

inhouden. Daarnaast passen interventies vaak onder meer dan één dimensie. Zo is één van de 

begeleidsters zelf van mening dat zowat elke interventie minstens onder de vierde dimensie 

hoort. Wanneer begeleiders zich het contextuele gedachtegoed eigen hebben gemaakt, kunnen 

zij, volgens haar, elke stap in hun begeleidingsproces verantwoorden vanuit de relationeel-

ethische dimensie. Deze vierde dimensie is echter niet voldoende om een begeleiding met 

succes af te ronden, daarom is het belangrijk dat begeleiders ook de nodige kennis en ervaring 

hebben in de andere drie dimensies.  
 

4.4. Is er een verschil in begeleiding naargelang de setting waarin de begeleiding 
plaatsvindt?  
 
Opvallend en tegelijkertijd vanzelfsprekend is dat men in een ambulante begeleidingsvorm 

regelmatiger contact heeft met de ouders. Waar zich in de ambulante begeleiding wekelijks 

huisbezoeken voordoen, is dat in de semi-residentiële voorziening om de twee weken en gaat 

het in de residentiële voorziening eerder naar een maandelijkse frequentie. In de laatste twee 

begeleidingen zijn dit vooral gesprekken met de ouders, in de ambulante begeleiding 

daarentegen vinden meer gesprekken met het volledige gezin plaats. Daarbij komt dat in de 

semi-residentiële en de residentiële voorziening de kinderen of jongeren naast de 

gezinsbegeleiding, ook individueel worden begeleid. Een ambulante gezinsbegeleid(st)er 

moet dit deeltje uitbesteden aan externe hulpverleners of zelf opnemen, wat voor een extra 

taak zorgt voor de gezinsbegeleid(st)er. Voorbeelden hiervan zijn duidelijk terug te vinden in 

de case van de ambulante begeleidster, onder andere het werken rond de schoolproblemen van 

de zonen. Verder zijn er over het algemeen weinig andere vormen van hulpverlening bij dit 

gezin betrokken, wat er voor zorgt dat de interventies van de gezinsbegeleidster een brede 

waaier van onderwerpen aannemen. Aangezien er in het semi-internaat een multidisciplinair 

team bij de aangemelde jongere betrokken is, kan de gezinsbegeleidster zich vooral 

concentreren op het verleden van de ouders, de invloed daarvan op de kinderen en de 

eigenlijke opvoeding van de kinderen. Deze focus op de eigenlijke opvoeding komt in de 

residentiële begeleiding minder expliciet naar voor, aangezien de kinderen in dit geval niet bij 

de ouders vertoeven. In deze begeleiding ligt de focus nog meer op de dieperliggende 
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problematiek. Deze problematiek zal over het algemeen ook ernstiger zijn dan deze die 

voorkomen in een ambulante of semi-residentiële vorm van begeleiding. Het gezin uit de 

gebruikte case werd doorverwezen door de Jeugdrechtbank, wat als gevolg heeft dat de 

ouders minder inspraak hebben in bepaalde zaken, aangezien het over een gedwongen vorm 

van hulpverlening gaat. De begeleidster moet dan ook consequent samenwerken met de 

consulente van de Jeugdrechtbank en belangrijke stappen in het begeleidingsproces met haar 

overlopen.  

Een ander belangrijk verschil tussen deze drie vormen van begeleiding, wat ook de frequentie 

van huisbezoeken gedeeltelijk verklaard, is dat de begeleidster uit de residentiële voorziening 

ongeveer dubbel zoveel gezinnen onder haar hoede heeft dan de andere twee begeleidsters.  

 

Kortom, de verschillende settings hebben wel degelijk een invloed op de focus van de 

begeleidingen, met als gevolg dat de begrippen meerzijdige partijdigheid, relationeel-ethische 

grondhouding, oriëntatie op hulpbronnen, het geven van erkenning en het verwachten van 

actie naargelang deze focus worden ingevuld. Naast deze nuance zijn er toch heel wat 

gelijkenissen te vinden tussen de begeleidingen.  
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HHHoooooofffdddssstttuuukkk   VVV   –––   DDDiiissscccuuussssssiiieee   
 
 

In hoofdstuk IV werd een antwoord geformuleerd op de verschillende onderzoeksvragen 

afzonderlijk, terwijl hier eerder geprobeerd wordt om de volgende vraag algemeen te 

beantwoorden: “Hoe vertalen gezinsbegeleiders uit de Bijzondere Jeugdzorg het contextuele 

gedachtegoed in hun begeleidingsproces?”.  

 

Doorheen het hele begeleidingsproces is het voor deze drie begeleidsters van primordiaal 

belang dat ze de balansen in relaties in beweging brengen en daardoor de dialoog tussen de 

betrokkenen reactiveren. Hierbij worden geen grootse veranderingen verwacht, die geen 

rekening houden met de relationeel ethische ‘stroom’ van de cliënten, maar worden eerder 

‘kleine steentjes’ verlegd. (Heylen & Janssens, 2005) Heylen & Janssens (2005) maken 

gebruik van het beeld dat Bram Vermeulen in zijn lied ‘De steen’ gebruikt, om deze manier 

van werken te verduidelijken. 

 

“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. 

Het water gaat er anders dan voorheen. 

De stroom van een rivier hou je niet tegen. 

Het water vindt altijd een weg omheen.” 

 

De ‘kleine steentjes’ zijn de kleine realiseerbare doelstellingen die door de begeleider en het 

gezin worden vooropgesteld. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het verleggen van deze 

steentjes en de begeleider wordt daarbij enkel gezien als katalysator van de bestaande 

krachten en mogelijkheden van de cliënt. (Heylen & Janssens, 2005) Door de cliënt erkenning 

te geven voor deze kleine veranderingen, verhoogt de motivatie en wordt een cumulatief 

effect in de beweging bekomen. (Heylen & Janssens, 2005)  

In dit proces hebben de verschillende contextuele interventies een belangrijke plaats en deze 

worden dan ook door de drie begeleidsters toegepast. De expliciete invulling hiervan wordt 

uitgebreid besproken in hoofdstuk IV. Door het lezen van de tabellen 1, 3 en 5 kan men zich 

dan ook een vrij concreet beeld vormen van hoe het begeleidingsproces vorm krijgt.  

Het valt op dat de begeleidsters het contextuele gedachtegoed als een constante gebruiken in 

hun begeleidingen en dat vaak wordt teruggegrepen naar de vierde dimensie. Elke stap in hun 

begeleiding kan worden verklaard vanuit de relationeel-ethische dimensie, waardoor zij het 

belang van de drie generaties steeds meenemen in hun begeleidingsproces.  

De drie begeleidsters hebben reeds vele jaren werkervaring achter de rug en dat weerspiegelt 

zich in hun creatieve gebruik van andere methodieken binnen het contextuele gedachtegoed. 

Opvallend is dat zij de contextuele interventies, zoals ze in het theoretisch kader worden 

beschreven, op een vrij gelijkaardige manier invullen. Hun manier van werken kan dan ook 

gezien worden als een voorbeeld voor begeleiders die zich nog maar net gewaagd hebben aan 

de theorievorming van Ivan Boszormenyi-Nagy en de daarbij horende contextuele concepten.  
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Het blijft echter een moeilijke opdracht om een antwoord te geven op de vraag hoe het 

contextuele gedachtegoed naar de praktijk wordt vertaald. De theorievorming vergt een 

onderdompeling in de filosofische, ethische visie en voldoende inzicht en begrip van de 

contextuele concepten, vooraleer men uitgebreid en op een vertrouwde manier met de 

concepten aan de slag kan. In het licht van de hedendaagse vraag naar effectiviteit van 

interventies, lijkt het aangewezen hier even een zijsprong te maken naar de theorie rond 

‘evidence-based practice’.  

 
1. Nood aan effectevaluatie en –onderzoek 

 
In de Maatschappelijke Beleidsnota Bijzondere Jeugdzorg (Parl. St. Vl. Parl., 1998-1999 in 

Vervotte, 2006) werden de problemen en aanbevelingen omtrent de organisatie van de 

jeugdhulp opgesomd. Twee daarvan zijn relevant voor dit onderzoek, namelijk “nood aan een 

meer gezinsgerichte werking” en “nood aan effectevaluatie en –onderzoek”. Het Globaal Plan 

van voormalig Vlaams minister Vervotte (2006) tracht tegemoet te komen aan de 

aanbevelingen uit deze beleidsnota. Één van de belangrijkste doelstellingen is het ruimer 

organiseren van wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de 

geboden hulp- en dienstverlening. (Vervotte, 2006) Deze doelstelling staat beter bekend als de 

vraag naar evidence-based practices, een vraag waar heel wat rond te doen is. Wil het Globaal 

Plan resultaten afwerpen, dan is het belangrijk dat men zicht krijgt op de efficiëntie van het 

hulpaanbod en op de effecten van de hulpverlening op de ontwikkeling van kinderen en hun 

gezin. (Vervotte, 2006) In het Perspectiefplan van Heeren (2009), een meerjarenplan 

gekoppeld aan de evaluatie van het Globaal Plan, worden acties opgesomd in functie van deze 

vraag naar effectiviteit binnen de Bijzondere Jeugdzorg.  

 

1.1. Evidence-based practice: een definitie 
 

“Evidence based practice is the integration of the best available research with clinical 

expertise in the content of patient characteristics, culture and preferences.” (APA Presidential 

Task Force on Evidence-Based Practice, 2006, p. 273) Wanneer men ‘evidence based’ werkt, 

gaat men verscheidene niveaus van feedback combineren op de verschillende onderdelen van 

een hulpverleningsproces. (Hermanns, 2008) Men verzamelt onder andere feedback over het 

eigen functioneren, over hoe dit overkomt op cliënten en over gesystematiseerde 

praktijkkennis. Daarnaast wordt ook wetenschappelijk onderzoek geraadpleegd. (Hermanns, 

2008) Aan de hand van deze feedback gaat de hulpverlener zijn gedrag bijsturen, wat naast 

het gebruiken van zogenaamde ‘bewezen effectieve interventies’, ook een enorm belangrijk 

kenmerk is van ‘evidence based werken’.  

In deze zoektocht naar feedback wordt de mening van de cliënt volwaardig betrokken. 

(Huppert, Fabbro & Barlow, 2008)  
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Ondanks deze nogal ruime definitie van ‘evidence based’ werken, wordt het vaak vertaald 

naar het gebruik van interventies die hun effectiviteit reeds bewezen hebben en waarvan dit 

bewijs geleverd werd door wetenschappelijk onderzoek. Aangezien er steeds meer en meer 

belang wordt gehecht aan dergelijke interventies, wordt ook de vraag naar ‘praktijkgestuurd 

effectonderzoek’ groter. Hiermee bedoelt men “het soort onderzoek waarin onderzoekers en 

behandelaars gezamenlijk optrekken, met het doel informatie te verzamelen waarmee het 

effect van het praktisch handelen van individuele behandelaars, een groep van behandelaars, 

een instelling of groep van instellingen verbetert en ten opzichte van buitenstaanders te 

legitimeren is” (Hermanns, 1993, p. 27). Men tracht op deze manier een vertaalslag te maken 

van het wetenschappelijk kader naar de klinische praktijk. (Veerman & Van Yperen, 2008) In 

het Perspectiefplan van Heeren (2009) is het uitvoeren van praktijkgestuurd effectonderzoek 

opgenomen als één van de acties, met als doel te komen tot een optimalisering van de werking 

van de jeugdzorg. Praktijkgestuurd effectonderzoek kan verschillende vormen aannemen, wat 

te herleiden is tot bepaalde niveaus van bewijskracht, waarmee een kwalificatie naar 

effectiviteit van de interventies samengaat. (Veerman & Van Yperen, 2008) Aan de hand van 

‘practice-based evidence’ verzamelt men bewijzen voor de effectiviteit van de interventies. 

Via het leveren van deze practice-based evidence, wat we kunnen vertalen als impliciete 

kennis over het slagen van de interventie, kan men zich ontwikkelen tot een evidence-based 

practice en wordt de impliciete kennis omgezet tot expliciete kennis. (Veerman & Van 

Yperen, 2008)  

 
1.2. Evidence-based practice en het contextuele gedachtegoed 
 

Het valt op dat er tot nu heel weinig onderzoek werd gevoerd naar de werkbaarheid en 

effectiviteit van interventies vanuit het contextuele gedachtegoed. (Vanderhaeghen, 2008) Een 

vorm van gezinsbegeleiding die zich laat inspireren door het gedachtegoed van Nagy is, 

ondanks zijn populariteit in Nederland, dan ook niet te vinden in de databank van effectieve 

jeugdinterventies van het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut. Evidence-based 

practices zijn gebaseerd op EST’s, ‘Empirically Supported Treatments’, die door de 

oorspronkelijke Task Force on the Promotion and Dissemenation of Psychological Procedures 

werden opgelijst. (Sanderson, 2003) De contextuele theorie hoort ook in dit lijstje niet thuis.  

Vooraleer een theorie of interventie effectief kan verklaard worden, is er echter nood aan een 

duidelijke en heldere omschrijving van de kernelementen, de context en de randvoorwaarden 

van een interventie. (Veerman & Van Yperen, 2008) Dit vormt namelijk het eerste niveau van 

de ‘effectladder’, waarbij de nadruk ligt op het descriptieve en dat er voor zorgt dat een 

interventie ‘potentieel’ heeft om een evidence-based practice te worden. Hier wringt dus 

duidelijk het schoentje…  

Er is nood aan éénduidige definities van de concepten uit het contextuele gedachtegoed, aan 

een duidelijke omschrijving van de interventies die plaatsvinden, kortom, aan objectivering en 

validering van de contextuele begrippen. Deze vraag komt niet enkel vanuit de 

wetenschappelijke hoek, maar ook vanuit begeleiders en welzijnswerkers. Een uitgewerkte 
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omschrijving van hoe het contextuele gedachtegoed kan worden toegepast in de praktijk zou 

de toepasbaarheid ervan ten goede kunnen komen. (Heylen & Janssens, 2005) Beide partijen 

hebben dus nood aan concrete, toepasbare en meetbare technieken.  
 

1.2.1. Objectivering en validering van de contextuele begrippen 
 

Met dit onderzoek werd geprobeerd een eerste stap te zetten naar de concretisering van 

interventies vanuit het contextuele gedachtegoed. Het onderzoek peilt dus niet naar de 

effectiviteit van contextuele interventies, maar tracht het gedachtegoed te beschrijven in 

functie van de praktijk. Op deze manier werd een basis gelegd voor eventueel 

praktijkgestuurd effectonderzoek in de toekomst. De interventies werden in dit onderzoek 

onderverdeeld in vijf basisconcepten van de contextuele hulpverlening. Deze basisbegrippen 

werden verduidelijkt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Het blijft echter zeer 

moeilijk om een éénduidige definitie te geven van wat deze basisbegrippen exact inhouden. 

Hierdoor blijft het moeilijk om empirisch onderzoek te voeren naar de effectiviteit van 

contextuele interventies, aangezien de concepten heel moeilijk kwantificeerbaar zijn. 

(Wilburn-McCoy, 1993) Bij objectivering en het in woorden gieten van wat zich op de 

ethische dimensie afspeelt, schuilt het gevaar van het vereenvoudigen van concepten, waarbij 

steeds informatie verloren gaat. De relationeel-ethische dimensie dreigt zijn eigenheid te 

verliezen wanneer deze in een handleiding wordt gegoten. Hoewel er vraag is naar 

uitgewerkte methodieken, gebaseerd op het gedachtegoed van Nagy, zou veel van het 

gedachtegoed verloren gaan binnen deze methodieken. De gezinsbegeleidsters die aan dit 

onderzoek meewerkten, staan dan ook niet achter deze tendens.  Het gedachtegoed biedt hen 

namelijk voldoende aanknopingspunten om hun begeleidingen vorm te geven.  

 

Daarnaast valt ook op dat ondanks de subjectiviteit en soms wel onduidelijkheid van de 

basisbegrippen, er toch veel gemeenschappelijkheden zijn tussen de verschillende 

begeleidingen in dit onderzoek. Dit wijst er op dat de begeleidsters de concepten toch op een 

gelijkaardige manier begrijpen en invullen, mits enkele persoonlijke accenten. Een verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat de drie begeleidsters allen een opleiding volgden in contextuele 

hulpverlening en hierin heel wat voorbeelden kregen voorgeschoteld. De begeleidsters wijzen 

er namelijk op, dat wanneer men het contextuele gedachtegoed op eigen initiatief zou willen 

leren toepassen, dit veel minder vlot zou verlopen. Voor dit publiek is er toch nood aan meer 

literatuur die beschrijft hoe de concepten van Nagy naar de praktijk kunnen vertaald worden 

en wat de contextuele basisinterventies effectief inhouden.  

Grootschalige onderzoeken met dezelfde onderzoeksvragen als in dit onderzoek zouden 

hierop een antwoord kunnen bieden. De resultaten zijn echter zeer narratief en subjectief 

waardoor ze niet het juiste vertrekpunt zijn voor een onderzoek naar de effectiviteit van het 

contextuele gedachtegoed.  
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De weg van de contextuele theorie naar een evidence-based practice is nog heel lang en 

onderweg schuilt het risico dat de eigenheid van de theorie verloren zal gaan. De vraag werpt 

zich op of dit het risico wel waard is. 

 

2. Het contextuele gedachtegoed naast andere gezinsgerichte 
interventies 
 

In het Globaal Plan van Vervotte (2006) wordt, teneinde de effectiviteit van het hulpaanbod te 

optimaliseren, een volgend werkingsprincipe naar voor geschoven: “meer contextgericht en 

multimodaal gaan werken”. Daarin staat het principe van de ‘contextualiteit’ centraal, 

waarmee men bedoelt dat de hulp aan jongeren sterker aanslaat als een familiaal netwerk de 

jongeren kan dragen. (Vervotte, 2006) Door multimodaal te werken en dus de hulpverlening 

op meerdere actoren (gezin, school, vrije tijd, …) te richten, tracht men het volledige netwerk 

te betrekken en uit effectonderzoek blijkt dat dit positieve resultaten heeft.  

Gezinsgericht werken wordt in de hulpverleningswereld hoog in het vaandel gedragen, wat er 

voor zorgt dat er ook een groeiende aandacht is voor het contextuele gedachtegoed. Er zijn 

echter vele gezinsgerichte methodieken die wel in de lijst ‘effectieve jeugdinterventies’ zijn 

opgenomen, zoals bijvoorbeeld Families First, Gezin Centraal, Intensieve Orthopedagogische 

Gezinsbehandeling, enzoverder. (Nederlands Jeugdinstituut, n.d.) Hierdoor komt het 

contextuele gedachtegoed in de gevarenzone, aangezien de effectiviteit ervan nog niet is 

aangetoond en de theorie op deze manier weinig erkenning krijgt binnen het veld van de 

gezinsbegeleidingen. (Vanderhaeghen, 2008) De gezinsinterventies die terug te vinden zijn in 

de lijst worden volledig in een handleiding uitgeschreven. Het contextuele gedachtegoed is 

echter niet te vergelijken met deze protocollen, daar het gedachtegoed een eerder 

therapeutische stroming betreft. Het in een handleiding gieten van het gedachtegoed is een 

haast onmogelijke opdracht en men zou hiermee het filosofische, ethische element van het 

gedachtegoed oneer aandoen. Als gevolg hiervan neemt het gedachtegoed een moeilijke 

positie in binnen de pedagogiek.  

 

In tegenstelling tot de andere methodieken, kan de contextuele theorievorming gezien worden 

als een integratie van verschillende visies. Men tracht kennis vanuit verschillende disciplines 

te bundelen en te verenigen in het begeleiden van gezinnen. (Soyez, 2008) De indeling in de 

vier dimensies maakt duidelijk hoe het contextueel gedachtegoed zich verhoudt tot deze 

andere disciplines. (Heylen & Janssens, 2005) Vooral op de tweede en de derde dimensie 

worden ideeën uit andere stromingen toegepast. Het contextuele model kan eerder gezien 

worden als een leidraad, een bepaalde visie om naar gezinnen te kijken, een overkoepelend 

kader, dat de nodige ankerpunten biedt om mee aan de slag te gaan, maar tegelijkertijd ook 

voldoende ruimte en richting overlaat aan de begeleiders. De integratie van verschillende 

methoden en concepten komt de kwaliteit van de contextuele theorievorming zeker ten goede 

en brengt het model ook een stapje dichter naar een evidence-based practice. (Vanderhaeghen, 

2008) Verder vormt het integreren van verschillende visies een bruikbaar vertrekpunt voor het 
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werken met gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg. Elk gezin is uniek en kampt met 

verschillende complexe problemen die er voor zorgen dat enige flexibiliteit in de begeleiding 

ervan gewenst is. Wanneer een gezinsbegeleider zich steevast vasthoudt aan een bepaalde 

handleiding, wordt het heel moeilijk om de complexe problematiek van een multi-problem 

gezin aan te pakken. Het contextuele gedachtegoed biedt de gezinsbegeleiders enerzijds een 

leidraad, een kapstok, wat hen helpt te voorkomen het geheel niet uit het oog te verliezen 

(Matos & Sousa, 2004), maar geeft hen anderzijds ook de mogelijkheid elk gezin met de voor 

hen meest gepaste methodieken te benaderen. Deze manier van werken vraagt echter heel wat 

kennis en ervaring van de gezinsbegeleiders. Het volstaat namelijk niet hen enkel te scholen 

in het contextuele gedachtegoed, want dan mist men enkele belangrijke basismethodieken op 

de tweede en de derde dimensie. Dit zorgt er voor dat het contextuele gedachtegoed aan 

populariteit moet inboeten en maakt de stap naar een evidence-based practice terug 

moeilijker.  

Als alternatief voor het contextuele gedachtegoed, kiezen vele begeleiders voor methodieken 

gebaseerd op leertheorieën en gedragstherapeutische elementen, zoals er in de lijst van de 

effectieve jeugdinterventies veel terug te vinden zijn. Deze methodieken bieden concrete, 

toepasbare en meetbare technieken en garanderen vaak succes op korte termijn. De andere 

kant van de medaille is hier echter dat in deze modellen weinig aandacht is voor de 

dieperliggende problematiek, wat in het contextuele gedachtegoed net een heel belangrijke 

plaats inneemt. De contextuele interventies, zoals ze in dit onderzoek zijn opgenomen, richten 

zich op het verleden, het heden en de toekomst (Hargrave & Pfitzer, 2005) en verzekeren 

daardoor eerder resultaat op lange termijn. Door het herstellen van het onevenwicht in de 

huidige relationele balansen maakt men het familiegrootboek van de komende generaties vrij. 

(Wilburn, McCoy, 1993) Door deze zorg voor de belangen van de komende generaties, wordt 

tegemoet gekomen aan de preventieopdracht van hulpverleners. (Heylen & Janssens, 2005)  

 

2.1. De meerwaarde van het contextuele gedachtegoed 
 

Samenvattend kan gesteld worden dat het contextuele gedachtegoed op vele manieren een 

meerwaarde biedt voor het werken met gezinnen, onder andere uit de Bijzondere Jeugdzorg. 

Het bezorgt een gezinsbegeleider de nodige aanknopingspunten om aan de slag te gaan met de 

multi-problematiek van gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg. Het laat hen toe relevante 

concepten uit andere stromingen te integreren in hun manier van begeleiden en biedt 

gezinsbegeleiders op deze manier de nodige ruimte tot creativiteit. De contextuele 

theorievorming leert gezinsbegeleiders een bepaalde basishouding aan, waarin meerzijdige 

partijdigheid en een relationeel-ethische houding kernbegrippen zijn. Deze basishouding 

vormt de eigenheid van het contextuele gedachtegoed en is het vertrekpunt van vele 

contextuele interventies. Niettemin zal de invulling ervan lichtjes verschillen van begeleidster 

tot begeleidster, aangezien verschillende methodieken binnen het contextuele model kunnen 

gekaderd worden. Het is de manier waarop men deze methodieken hanteert, die bepaalt of ze 

contextueel zijn of niet.  
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De meerwaarde van deze basishouding dreigt verloren te gaan wanneer men het contextuele 

gedachtegoed wil herleiden tot een evidence-based practice. Het vergt enige tijd en energie 

van gezinsbegeleiders vooraleer men contextueel kan gaan werken, maar volgens velen onder 

hen is het meer dan de moeite waard. Dit brengt ons terug tot de vraag of een evidence-based 

practice echt noodzakelijk is, wanneer dit tot gevolg zou hebben dat de identiteit van het 

gedachtegoed hierdoor geschonden wordt…  

Om de stap die gezinsbegeleiders naar het contextuele gedachtegoed moeten zetten echter wat 

kleiner te maken, is het belangrijk dat er meer literatuur verschijnt over de vertaalslag tussen 

theorie en praktijk. (Wilburn-McCoy, 1993)  

 

3. Toekomstgerichte indicaties  
 

3.1. Beperkingen onderzoek 
 

Dit onderzoek betreft een kleinschalig onderzoek waarin slechts drie cases werden besproken. 

In functie van het veralgemenen van de resultaten vormt dit zeker een nadeel. Doch zoals 

besproken in hoofdstuk III wordt ‘statistische generalisatie’ niet als doel gezien van een 

onderzoek gebaseerd op case studies. Een bijkomende vernauwing van het onderzoek zijn de 

voorwaarden die gesteld werden bij het zoeken van participanten. De begeleidsters zijn 

namelijk enkel werkzaam in de Bijzondere Jeugdzorg, terwijl het contextuele gedachtegoed 

ook wordt toegepast in het werken met andere doelgroepen. Daarnaast volgden zij minimum 

de tweejarige opleiding ‘contextuele hulpverlening’. Als gevolg hiervan kan hun mening over 

de eventuele onduidelijkheid en verwarrendheid van de contextuele concepten en de invulling 

ervan danig verschillen van hulpverleners die deze opleiding niet volgden. Alles bij elkaar 

genomen, leverden deze drie cases toch heel wat bruikbare informatie voor het beantwoorden 

van de onderzoeksvraag van dit onderzoek.  

Wat betreft de instrumenten die werden gebruikt om deze informatie te verzamelen, zijn 

echter ook enkele beperkingen te melden. De gebruikte vragenlijsten werden door de 

onderzoekers aangepast en werden dus nooit onderworpen aan een betrouwbaarheids- of 

validiteitanalyse. Verder ontbrak ook alle informatie in verband met het analyseren van deze 

vragenlijsten. De resultaten die hiermee verzameld werden, moeten dan ook met enige 

voorzichtigheid benaderd worden en werden in het onderzoek enkel gebruikt om bepaalde 

stellingen uit de gesprekken wat meer ‘power’ te geven.  

Het rechtstreeks bijwonen van de gesprekken tussen de gezinsbegeleiders en het gezin zou 

waarschijnlijk een vollediger en nog concreter beeld geven van hoe het gedachtegoed vertaald 

wordt naar de praktijk. Om praktische redenen en om weerstand vanuit de gezinnen te 

voorkomen, werd hiervoor niet gekozen.   
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3.2. Aanwijzingen voor verder onderzoek 
 

Wanneer de contextuele theorievorming zich evenwaardig wil positioneren tegenover andere 

gezinsgerichte stromingen, dan is er nood aan meer onderzoek naar hoe de contextuele 

concepten vertaald worden in de praktijk. Literatuur hieromtrent zou er voor zorgen dat het 

gedachtegoed meer begrijpbaar en concreter wordt voor gezinsbegeleiders die de opleiding 

niet volgden, met als gevolg dat er waarschijnlijk meer begeleiders contextueel zouden gaan 

werken. De theorievorming biedt namelijk een voortreffelijk vertrekpunt voor het werken met 

onder andere multi-problem gezinnen, waardoor het jammer zou zijn wanneer deze manier 

van werken een stille dood zou sterven in hulpverleningsland. Onderzoek naar de invulling 

van contextuele concepten in verschillende settings en in het werken met verschillende 

doelgroepen is dus aangewezen. Onderzoek naar de effectiviteit van deze interventies 

daarentegen houdt het risico in zich dat door de concepten te gaan kwantificeren, de eigenheid 

ervan geschonden wordt. Er zou eventueel gezocht kunnen worden naar andere manieren om 

de kwaliteit en de meerwaarde van het contextuele gedachtegoed te gaan bewijzen.  

 

3.3. Aanwijzingen voor de praktijk 
 

Wanneer men werkt met gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg stoot men vaak op gezinnen 

met problemen die een herhaling of net een poging tot oplossing en verwerking van de 

problemen uit de vorige generatie zijn. (Slingaer, n.d.) Om deze, vaak neerwaartse, spiraal te 

begrijpen en te doorbreken is het bijna noodzakelijk enige kennis te hebben van de 

contextuele begrippen. Daarnaast vormt de meerzijdig partijdige houding een haast onmisbare 

basishouding in het werken met multi-problemgezinnen. Behalve de relationeel-ethische 

dimensie en de meerzijdige partijdigheid biedt het gedachtegoed nog relevante concepten en 

interventies om met gezinnen uit de Bijzondere Jeugdzorg aan de slag te gaan.  

Gezinsbegeleiders die zich geprikkeld voelen door het contextuele gedachtegoed, maar zich 

niet zeker genoeg voelen door het lezen van de beschikbare literatuur om met de concepten 

aan de slag te gaan, worden aangeraden een introductiecursus of langdurige opleiding 

‘contextuele hulpverlening’ te volgen. Belangrijk om weten is dat al de kennis en ervaring die 

men reeds heeft opgedaan van belang blijft en er eerder een vorm van kapstok wordt geboden 

om met deze verschillende stromingen aan de slag te gaan. 

Voor begeleiders die hen het contextuele gedachtegoed reeds eigen hebben gemaakt en ermee 

aan de slag gaan binnen hun begeleidingen is het aanbevolen lid te worden van een 

supervisiegroep. Enerzijds biedt dit voor hen persoonlijk een meerwaarde aan hun 

begeleidingen en anderzijds vormt een supervisiegroep de ideale basis om het gedachtegoed 

te gaan concretiseren. Aan contextuele begeleiders wordt dan ook gevraagd zoveel mogelijk 

in te gaan op onderzoeksvoorstellen. 
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