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Samenvatting 
Zowel nationaal als internationaal blijken beleid, onderzoek en praktijk nog heel wat moeilijkheden 

te ervaren bij zowel het tegemoet komen aan de noden en behoeften, als het erkennen van de 

rechten van personen met verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen. 

Overeenkomstig met het vooropgestelde maatschappelijk streven naar een vraaggestuurde zorg ging 

deze masterproef daarom luisteren naar de toekomstverhalen van drie jongeren tussen 16 en 25 

jaar. 

Hoe zien ze zelf hun toekomstverhaal en wat vinden ze hierin belangrijk (onderzoeksvraag 1)? Welke 

plaats krijgen de relaties met zowel het niet-professionele als het professionele (zorg)netwerk hierin 

(onderzoeksvraag 2)? Om tenslotte na te gaan wat deze toekomstverhalen ons kunnen leren voor 

beleid en praktijk. Hoe kunnen we als samenleving beter tegemoet komen aan de noden en 

behoeften van deze jongere(n) (onderzoeksvraag 3)? Dit zijn de onderzoeksvragen die aan de basis 

lagen van dit masterproefonderzoek. 

Hiervoor werd vertrokken vanuit het Disability Studies-perspectief, waarbij zowel via de 

empowerment-gedachte als de kritiek hierop, een theoretisch kader werd opgebouwd bestaande uit 

zowel een “pedagogy of desire” als één van “listening”. Via de Voice-Centered Relational Method 

werden deze toekomstverhalen door middel van vier verschillende luisterbeurten op reflexieve wijze 

geanalyseerd. 

De drie toekomstverhalen brachten niet louter de positieve kijk van deze jongeren naar voor, het 

belang van het natuurlijke netwerk hierin werd nog eens goed onderstreept. Daarnaast werd 

duidelijk dat deze toekomstverhalen steeds opgebouwd worden in relatie tot de jongere zijn 

omgeving en zijn ruimere sociale, culturele en politieke context. Voor onderzoek, beleid en praktijk is 

het bijgevolg niet enkel van belang om meer te vertrekken bij (toekomst)verhalen van de personen 

zelf, maar eveneens blijvend bewust te zijn van de bredere context waarin deze tot stand komen. Tot 

slot wou dit onderzoek vooral aanmoedigen om als samenleving, maar evenzeer als individu, zélf te 

gaan luisteren naar het verhaal van de ander. Ook met wie dit niet altijd evident lijkt of met wie het 

verschil te groot zou zijn.  
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De (toekomst)verhalen van deze jongeren 
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een ontmoeting en relatie met de ander en 
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betekenisvolle “relaties” uit mijn omgeving 

bedanken. Hiervoor hanteer ik hetzelfde 

schematisch overzicht als ik hanteerde bij de 

analyse van de derde luisterbeurt in dit 

onderzoek. 
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Daarnaast heb ik heel wat te danken aan de begeleiding van De Meander, mijn stagebegeleidster en 

de andere leerkrachten op de ziekenhuisschool, met wie ik steeds in overleg kon gaan. 

Verder waren mijn vrienden enorm van belang. Zij stonden steeds klaar om te “luisteren”, maar ik 

kon evenzeer veel opsteken van hen. Ook de scouts wil ik vernoemen, omdat ze mij elk weekend de 

nodige afleiding brachten en me ook eens een totaal ander verhaal lieten horen. 

Net zoals familie in de toekomstverhalen van de jongeren een cruciale plaats kregen, is ook mijn 

familie in het verhaal van deze masterproef onmogelijk weg te denken. Zowel op emotioneel als 

culinair gebied alsook voor praktische problemen stonden ze steeds paraat. Op het einde nam mijn 

papa en mijn schoonzus nog de moed om snel maar secuur dit verslag door te lezen. 

Tot slot, heb ik het grootste deel van deze masterproef natuurlijk te danken aan mijn drie 

participanten: Miley, Spiderman en Ryan. Jongeren met wie ik goed kon opschieten en van wie ik, 

zowel tijdens het luisteren naar hun toekomstverhalen als tijdens mijn hele stage, enorm veel 
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zien met strepen in alle kleuren van de regenboog. Vervolgens stond eronder geschreven: 

“De wereld is al zwart-wit genoeg”  
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INLEIDING 

“Luisteren” kan twee betekenissen hebben. Het kan gaan over je aandacht ergens op richten om het 

te horen maar het kan evenzeer betekenen dat je moet gehoorzamen. In opvoeding durven ouders 

zich al eens zorgen maken als hun kinderen niet “luisteren”. Toch zien we in onze samenleving de 

zogenoemde “autoritaire” opvoedingsstijl waarbij kinderen moeten luisteren en het de ouders zijn 

die beslissingen en keuzes maken voor hen, steeds minder terug komen. Tevens hoeven burgers in 

onze huidige samenleving steeds minder te “luisteren”, maar worden ze verwacht zelf keuzes te 

maken en hun verantwoordelijkheid op te nemen. Deze tendens, zij het iets later, is heden ten dage 

ook ingezet voor personen met een beperking. 

In een samenleving waarin iedereen zijn eigen keuzes mag (of moet) maken en hierbij minder hoeft 

te luisteren naar anderen, dreigt echter ook de andere betekenis van “luisteren” naar de achtergrond 

te verdwijnen. Luisteren betekent evenzeer dat je “aandachtig gaat horen” naar geluiden of 

stemmen. Mensen lijken echter veel minder de tijd of de moeite te nemen om zo naar elkaar te 

“luisteren”. Dit luisteren houdt tevens veel meer in dan horen alleen. Bij luisteren krijgt de ander niet 

alleen de volle aandacht, de luisteraar doet ook iets met wat hij/zij “hoort”. Het vraagt een actief 

engagement, er wordt een waarde, betekenis of interpretatie gemaakt van wat er gehoord wordt, 

waarop er door de luisteraar vervolgens een (verbale of niet-verbale) reactie teruggegeven wordt. 

Het is dit luisteren waar steeds meer mensen in onze samenleving lijken naar op zoek te zijn. Hoe 

absurd is het niet dat mensen zelfs op zoek gaan naar een “professionele luisteraar”. Iemand die ze 

gerust willen betalen, ook al neemt die in de eerste plaats eigenlijk gewoon de tijd om te luisteren? 

Kunnen we dan niet meer bij elkaar terecht? Het zegt veel over onze samenleving, over ons samen-

leven. Luisteren vraagt namelijk al eens tijd en dit is wat veel mensen tegenwoordig steeds minder 

hebben. Zelfs wanneer men dan “de tijd neemt” om een psychiater op te zoeken, wordt er vooral 

verwacht dat die hen een snelle oplossing bezorgt, veelal in de vorm van medicatie. 

Binnen een samenleving waarin men steeds geacht wordt zelf zijn problemen op te lossen en men 

minder “aandachtig luistert” naar wat een ander te zeggen heeft, blijft die ander bijgevolg vaak 

alleen met zijn problemen zitten. Die ander kan om het even wie zijn. Man of vrouw, jong of oud, 

hoog- of laagopgeleid, autochtoon of allochtoon, beperking of niet. Toch is het naar die “ander” naar 

wie we wat meer zouden moeten luisteren. Het is van die “andere” dat we trouwens (eens) iets 

“anders”, iets nieuws kunnen leren. Met dit in het achterhoofd ben ik gaan luisteren naar de 

toekomstverhalen van jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische 

problemen. 

In dit onderzoek is er bovendien de tijd genomen om meerdere keren te luisteren naar deze 

verhalen. Eenzelfde stem kan meerdere lagen, meerdere stemmen bevatten. Dit luisteren kan je zien 

als luisteren naar muziek. Meerdere stemmen vormen samen vaak één melodie of verhaal. Dit 

verhaal kan daarbij in harmonie zijn met de omgeving of ruimere context, maar evengoed net niet. 

Tot slot geef je als luisteraar steeds een eigen betekenis of waarde aan een bepaalde melodie. Het 

kan je als muziek in de oren klinken of net niet. Het kan je daarnaast bekend in de oren klinken of het 

kan voor jou net volledig nieuw zijn. Maar soms kunnen bepaalde melodieën nog heel lang in je 

hoofd blijven hangen. 
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CONTEXT 

Naar een vraaggestuurde zorg 

België heeft de laatste jaren de richting ingeslagen naar een meer vraaggestuurde geestelijke 

gezondheidszorg (GGZ). In 2002 hebben alle ministers bevoegd voor Volksgezondheid, 

Gezondheidsbeleid en Sociale zaken, de gemeenschappelijke verklaring inzake het toekomstig beleid 

voor de GGZ ondertekend. Volgens deze verklaring (en het amendement erop) wil men zowel de 

acute als de chronische GGZ zo dicht mogelijk laten aansluiten op de behoeften en zorgvragen van de 

personen met psychische problemen. Ook in het buitenland zien we de tendens om zorgvragers 

ambulant te behandelen en te begeleiden, in plaats van hen uit hun thuismilieu te halen (Gids naar 

een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken - 

Vlaanderen, 2010). In landen waar deze gemeenschapsgerichte zorg al verder is uitgebouwd, worden 

er goede resultaten vastgesteld bij de behandeling van psychische problemen (Gids naar een betere 

geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken - Vlaanderen, 2010, 

p.6). 

 

Daarom heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid op 28 september 2009 

besloten over te gaan tot de implementatie van artikel 107 van de wet betreffende de ziekenhuizen 

en andere verzorgingsinstellingen. Dit artikel wordt door de wetgever omschreven als een 

experimentele opstap naar zorgcircuits en netwerken zoals bepaald in artikel 11 van de 

ziekenhuiswet. “Een zorgcircuit omvat het volledige ggz-aanbod afgestemd op de specifieke 

behoeften van een leeftijdsdoelgroep” (Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de 

realisatie van zorgcircuits en netwerken - Vlaanderen, 2010, p.4). Elk zorgcircuit wordt georganiseerd 

door een samenwerking tussen zorgaanbieders, een samenwerking die bestendigd wordt in een 

zorgnetwerk (Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en 

netwerken - Vlaanderen, 2010). De toepassing van artikel 107 is een financieringstechniek die toelaat 

een deel van het budget van financiële middelen van ziekenhuizen aan te wenden om het bestaande 

ggz-aanbod voor personen met psychische problemen verder aan te passen aan hun behoeften en 

zorgvragen. 

 

Met de invoering van artikel 107 kiest men duidelijk voor meer vraaggestuurde geestelijke 

gezondheidszorg. Een keuze die men eveneens maakt in het huidige ondersteuningsbeleid voor 

mensen met een beperking, “Perspectief 2020”. Dit beleidsdocument uitgegeven door het kabinet 

van Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Van Deurzen, kent twee grote 

doelstellingen. De eerste is dat “in 2020 geïnformeerde gebruikers genieten van een vraaggestuurde 

zorg en assistentie in een inclusieve samenleving” (P2020, p.22). Die vraaggestuurde zorg  heeft als 

doel dat de zorgvrager de maximale controle over de zorg en/of ondersteuning zelf in handen kan 

nemen. In dit beleidsdocument spreekt men dan ook over een gebruiker die “de regie over zijn leven 

zelf in handen heeft en zijn leven zelf kan invulling geven, veel meer in overeenstemming met zijn 

eigen wensen, verwachtingen en mogelijkheden, veel meer gelijkend op de invulling die iedere burger 

aan zijn leven wenst te geven” (P2020, p.24). 

In dit laatste benadrukt men dat een persoon met een beperking evenveel een eigen invulling aan 

zijn leven moet kunnen geven als iedere andere persoon. Ook de VN-conventie uit 2006 inzake de 

rechten van mensen met een beperking stelt dat deze mensen een volledig en gelijk genot hebben 

http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
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van mensenrechten. Dit verdrag bevat dus geen nieuwe wetten, aangezien de rechten van mensen 

met een beperking ook vervat zitten in andere mensenrechtenverdragen. De Verenigde Naties zien 

de noodzaak deze rechten toch nog eens te preciseren.  

Volgens Steven Cozijns’ nota in verband met het VN-verdrag (2009) zou het verdrag de uitdrukking 

zijn van een nieuw paradigma. Na het medische model en diens focus op de bescherming van 

personen met een beperking, heerst er tegenwoordig een nieuw model dat is toegespitst op 

zelfstandigheid, participatie en volwaardige integratie van personen met een beperking in de 

maatschappij. 

Recent zien we het Ministerie van Welzijn nog meer stappen in dergelijke richting maken. Zo werkt 

men aan een financieringsinstrument voor een vraaggestuurde zorg en ondersteuning die de zorg 

moet garanderen voor alle personen met een beperking. Er zou een nieuw decreet komen, het 

decreet Persoonsvolgend Financiering. Hiervoor gaat men een getrapt systeem uitbouwen, waarbij 

de eerste trap gevormd wordt door het “basisondersteuningsbudget” en het tweede een 

“persoonvolgend budget” omvat. Dit laatste budget is voor wie het “basisondersteuningsbudget” 

niet voldoende zou zijn (Conceptnota Persoonsvolgend Financiering voor personen met een 

handicap, 2013). Hoewel er nog verschillende bedenkingen worden gesteld in de praktijk (www.rip-

pab-pgb.be) omdat het decreet de huidige regelgeving rond het persoonlijke assistentiebudget(PAB) 

en het persoonsgebonden budget(PGB) zou vervangen, heeft de Vlaamse regering ondertussen het 

voorontwerp van het decreet voor de persoonsvolgende financiering van personen met een 

handicap goedgekeurd. Duidelijk is dat men hiermee steeds meer de sturing over hun leven en zorg 

bij de personen met een beperking zelf wil leggen.  

Algemeen zien we dat deze ontwikkelingen en beleidsteksten duiden op het maatschappelijk streven 

naar een zorg die afgestemd is op de noden en behoeften van de zorgvrager. Een vraaggestuurde 

zorg waardoor de persoon zelf zijn leven zoveel mogelijk kan invullen volgens eigen mogelijkheden, 

wensen en verwachtingen. Deze idealen staan echter in spanning met de realiteit.  

Een vraaggestuurde zorg voor iedere doelgroep? 

Voor de personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen lijkt deze 

spanning evenwel nog meer voelbaar. Voor deze doelgroep zoekt men steevast oplossingen in het 

residentiële en categoriaal georganiseerde zorgcircuit (Claes et al., 2010). De doelstelling van 

Perspectief 2020: “In 2020 geïnformeerde gebruikers genieten van een vraaggestuurde zorg en 

assistentie in een inclusieve samenleving” (P2020, p.22) is voor deze doelgroep nog veraf. Maar ook 

voor de andere doelstelling – “In 2020 is er een garantie op zorg voor de personen met een handicap 

met de grootste ondersteuningsnood onder vorm van zorg en assistentie in natura of in contanten” 

(P2020, p.22) moet er nog veel gebeuren. Personen met verstandelijke beperking en bijkomende 

psychische problemen behoren volgens het beleidsdocument dan wel tot die groep “met grootste 

ondersteuningsnood”, desalniettemin zijn het zijn veelal net zij, die het moeilijkste die (stabiele) 

garantie op zorg lijken te vinden.  

 

Mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen lijken in ons land 

nog steeds tussen de mazen in het hulpverleningsnet te vallen.  De zorg voor deze personen wordt 

namelijk vaak versnipperd aangeboden. Langs de ene kant is er de ondersteuningssector voor 

mensen met een verstandelijke beperking, i.e. organisaties gesubsidieerd door Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap (VAPH), maar aan de andere kant doet men voor deze doelgroep 
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ook beroep op de Geestelijke gezondheidszorg. De zorg voor deze personen is zo verdeeld over twee 

bevoegdheden, de Vlaamse overheid en de federale overheid. Het VAPH behoort, binnen de Vlaamse 

overheid, tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Voor de regelgeving is de 

geestelijke gezondheidszorg echter federale materie, afgezien van de verzorgingstehuizen die 

behoren tot de Vlaamse Gemeenschap. De rest van de GGZ steunt voor haar erkenning eveneens op 

de Vlaamse Gemeenschap (Jooren, 2008). 

 

De zorg voor mensen met verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen is niet 

alleen verdeeld over deze sectoren, Jooren (2008) stelt bovendien grote schotten tussen de 

verschillende zorgvormen vast waardoor samenwerking en combinatievormen van zorg niet zo 

flexibel verlopen. Desondanks berust de zorg voor deze personen net op dergelijke samenwerking en 

combinaties van zorgvormen. Een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking weet 

niet altijd raad met deze doelgroep en wanneer problemen zich opstapelen, wordt er vaak voor een 

opname in een psychiatrische afdeling gekozen. Hoewel daar misschien wel meer expertise aanwezig 

is voor deze problematiek, zijn deze opnames in principe tijdelijk bedoeld. De GGZ heeft er namelijk 

voor gekozen om residentiële opnames zoveel mogelijk te vermijden en als ze dan al onvermijdelijk 

zijn, wil men ze zo kort mogelijk houden (Artikel 107 van de wet betreffende de ziekenhuizen en 

andere verzorgingsinstellingen). In de praktijk blijken deze “tijdelijke” opnames echter veelal langer 

te duren dan bedoeld of merken we dat dit resulteert in een opeenvolging van opnames. 

  

De Steiger, een afdeling van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain voor volwassenen met een licht 

tot matig verstandelijke handicap met bijkomende psychische problemen, is zo’n psychiatrische 

afdeling waarop men beroep doet. Ook hier gaat het steeds om tijdelijke opnames met als doel de 

cliënt terug te laten keren naar zijn oorspronkelijk woon- en leefmilieu. Dit is echter niet altijd 

mogelijk of opportuun voor de cliënt, waardoor men vervolgens op zoek moet naar een andere 

gepaste woonvorm. Tijdens mijn bachelorstage daar bleek echter dat eens iemand opgenomen 

wordt in de “psychiatrie”, deze stempel vaak gevolgen had voor het kunnen terugkeren naar de 

oorspronkelijk woon- en leefmilieu of voor het vinden van nieuwe woonsituatie. Als deze mensen 

dan toch terug keren naar hun oorspronkelijk milieu, merkt men dat er (te) vaak weer een heleboel 

problemen opduiken. Velen kennen een serieuze terugval of soms zelfs een totale crash, waarop ze 

opnieuw worden opgenomen in een afdeling als De Steiger. 

Tijdens mijn stage daar werd het duidelijk dat het in deze afdeling om de cliënten gaat, waarvan men 

wel eens zegt dat ze zich “in een vastgelopen situatie” (Heijkoop, 2003) bevinden. Heijkoop (2003) 

doelt hiermee op de situatie waarin deze cliënten evenals hun omgeving zich bevinden. Op die 

manier legt hij het probleem niet alleen bij de persoon zelf, maar heeft hij erkenning voor de 

“vastgelopen” cirkel waarin zowel de persoon als zijn omgeving in terecht gekomen zijn (Heijkoop, 

2003). Deze “vastgelopen situatie” is tevens één van de opnamecriteria van De Steiger. Tijdens mijn 

stage daar rees toen echter de vraag of het wel de persoon is die zich in een vastgelopen situatie 

bevindt? Net zoals Heijkoop (2003) formuleert men misschien beter dat het eerder de situatie zelf of 

misschien nog eerder de zorg voor deze personen is, die vastgelopen is? 

Medisch-psychiatrische bril 

In de praktijk zien we dat men, ondanks alle beleidsteksten en conventies, nog steeds erg gericht is 

op het individu en zijn/haar problemen, symptomen of diagnoses. Men kijkt voor deze doelgroep nog 

veelal door de “medische bril”. Ook in onderzoek bij personen met een verstandelijke beperking en 
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bijkomende psychische problemen hanteert men voornamelijk dit perspectief (Williams & Heslop, 

2005). Williams & Heslop (2005) geven aan dat onderzoek dat vertrekt vanuit deze medische bril de 

neiging heeft om te starten bij de prevalentie. Hoe groot is het “probleem” waar we mee te maken 

hebben? Het grootste deel van onderzoek over mensen met een beperking en bijkomende 

psychische stoornissen gaat inderdaad over deze prevalentie en over de verschijningsvormen van de 

psychiatrische stoornissen. Ook de vraag welke voorziening nu het meest geschikt is voor deze 

doelgroep, is een veel voorkomende vraagstelling. Men vertrekt steeds vanuit het aanbod en kijkt zo 

waar het individu of eerder nog, het probleem van het individu, in past. 

Zo onderzocht Bhaumik et al. (2008) de prevalentie van psychiatrische stoornissen onder 

volwassenen met een verstandelijke beperking en beschreef hij het gebruik van specialistische 

psychiatrische zorg bij personen met verstandelijke beperking. Hij onderzocht daarnaast of de 

verschillen in soort en prevalentie van psychiatrische stoornissen afhankelijk waren van de sekse of 

van de ernst van de verstandelijke beperking. Uit dit cross-sectioneel onderzoek van Bhaumik et al. 

(2008) bleek dat 45,9% van de mensen met een verstandelijke beperking tijdens die zes jaar dat het 

onderzoek liep, ooit een psychiatrische  afdeling consulteerde. Bij 33,8% van de onderzoekspopulatie 

werd er een psychiatrische stoornis vastgesteld.  

Eveneens in onderzoek met kinderen (gemiddelde leeftijd 10 jaar) van Kaptein et al. (2008) had 61% 

van de kinderen met een verstandelijke beperking problemen met gedrag, emoties en relaties. Dit 

was erg hoog in vergelijking met de 9.8% van de kinderen zonder verstandelijke beperking. Kaptein 

et al. (2008) vonden dat die 61% wel hoger was dan in andere onderzoeken, maar ook in die 

onderzoeken was de ratio steeds hoger bij mensen met een verstandelijke beperking dan bij mensen 

zonder beperking. 

Niettemin vinden Whitaker & Read (2006) in hun literatuurstudie niet bepaald harde bewijzen dat de 

prevalentie bij volwassenen met verstandelijke beperking hoger is dan bij de algemene populatie. 

Ook Kerker et al. (2004) vinden in hun literatuurstudie prevalenties die lopen van 0% tot 45%. Dat de 

prevalenties van psychiatrische stoornissen bij mensen met een verstandelijke beperking in 

verschillende studies zo ver uiteenlopen, zou volgens beide studies te maken hebben met de 

problemen die onderzoekers en hulpverleners ondervinden bij de diagnose van psychische 

stoornissen bij deze doelgroep. Kerker et al. (2004) veronderstellen daarom dat de prevalentie bij 

personen met een verstandelijke beperking wel eens onderschat zou worden. Daarbij dacht men tot 

in de jaren 90 dat personen met een verstandelijke beperking niet konden lijden aan dezelfde 

psychiatrische aandoeningen als mensen zonder beperking, daar ze niet hetzelfde emotionele niveau 

zouden kunnen bereiken en de psychologische aandacht voor hun emoties alsnog ontbrak (Williams 

& Heslop, 2005). Tot in de jaren 90 werd er bijgevolg nauwelijks onderzoek gedaan naar de 

geestelijke gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking (Williams & Heslop, 2005).  

Tegenwoordig mogen we er volgens de onderzoekers van uitgaan dat de prevalentie net zo hoog (of 

mogelijks hoger) is als bij de gewone populatie met in het achterhoofd dat de prevalentie van 

psychische stoornissen bij personen met een verstandelijke beperking niet zo eenvoudig te schatten 

is. Personen met verstandelijke beperking hebben daarenboven specifieke psychische zorgbehoeften 

en hebben het veelal moeilijk deze communicatief te uiten (Burstein et al. 2005). Daarom zouden 

hulpverleners meer training moeten krijgen met betrekking tot deze problematiek (Kerker et al., 

2004) en moet de gezondheidszorg beter voorbereid zijn om deze kwetsbare groep op te vangen. Dit 
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kan volgens Krch-Cole et al. (2012) door een betere afstemming tussen psychiatrische afdelingen, 

gehandicaptenvoorzieningen en de families. 

En net op dat punt zien we niet alleen in België, maar in de meeste landen moeilijkheden opduiken. 

Een groot gedeelte van de literatuur gaat dan ook over hoe deze personen een geschikte plaats te 

geven binnen de zorgverlening. In deze studies valt overigens op, hoe onderzoekers terugvallen in 

die individuele-medische kijk, wanneer ze nagaan wat of welke diensten de beste uitkomsten van 

behandeling geven. Zo stelt men in de VS vragen bij het behandelen van personen met een 

verstandelijke beperking in algemene psychiatrische diensten. In de VS komen personen met 

verstandelijke beperking omwille van de schaarste aan gespecialiseerde psychiatrische diensten voor 

personen met een verstandelijke beperking meestal in deze algemene diensten terecht (Chaplin, 

2004). Gezien Chaplin (2004) voor gespecialiseerde diensten niet zoveel betere uitkomsten voor de 

doelgroep vond, kon hij met zijn literatuuronderzoek niet voldoende evidentie vinden dat de zorgen 

omtrent het tekort aan deze diensten nu wel zo gegrond zijn. 

Een andere vraagstelling die in onderzoek regelmatig wordt gesteld, is het residentieel of ambulant 

behandelen van deze doelgroep. Lohrer et al. (2002) besloten dat personen met een verstandelijke 

beperking in residentiële psychiatrische diensten een langer verblijf kennen dan gewoonlijk en dat ze 

vaak ook meerdere opnames vereisen. Krch-Cole et al. (2012) somde hiervoor verscheidende 

mogelijke oorzaken op die hij terugvond in de literatuur. Eén van de mogelijke factoren was dat 

personen met een verstandelijke beperking zowel een angst voor wat er met hen gaat gebeuren, als 

gevoelens van kwetsbaarheid en verlies van controle rapporteren (Iacono & Davis, 2003; Parkes et 

al., 2007 in Krch-Cole et al., 2012). Misschien maakt het soort dienstverlening niet zo nodig het 

verschil, maar is het de manier waarop men naar deze doelgroep kijkt, die eens in vraag gesteld moet 

worden? 

Alternatieve bril 

Uit onderzoek blijkt aldus dat psychiatrische afdelingen voorlopig nog niet tegemoetkomen aan de 

noden van mensen met een verstandelijke beperking (Bhaumik et al., 2008; Chaplin, 2009). Chaplin 

(2004) wees met een vroegere literatuurstudie al eerder op het gebrek aan onderzoek dat 

hulpverleners en beleidsmensen eens echte richtsnoeren kan aanreiken voor zowel verschillende 

bestaande diensten als voor nieuwe voorstellen van diensten voor deze doelgroep. Met deze 

literatuurstudie vond hij daarenboven dat verschillende studies vaststelden dat heel wat personeel 

werkzaam in zorgvoorzieningen voor mensen met een beperking, voelen dat ze training en kennis 

missen om te kunnen omgaan met de bijkomende gedrags- en emotionele problemen van hun 

cliënten. Chaplin (2004) benadrukt dan ook het belang van en het (voorlopige) tekort aan kwalitatief 

onderzoek om de standpunten van de cliënten en de hulpverleners aan bod te laten komen om zo 

hypotheses voor verder onderzoek te genereren. Vele onderzoekers vertrekken vanuit de problemen 

of vanuit het aanbod dat tegemoet moet komen aan deze problemen, zonder eens te starten bij 

ervaringen uit de praktijk of de ervaringen van de cliënten en hun directe omgeving. Aan deze lacune 

poogt deze masterproef tegemoet te komen: door de noden en behoeften van de cliënten zelf als 

uitgangspunt te nemen. 

 

Recent komen er stilaan toch wat meer studies die mensen uit de praktijk trachten te betrekken. Zo 

betrokken Muir et al. (2010) zowel de professionelen als de personen met een beperking zelf in hun 

onderzoek. Op basis van analyse van vragenlijsten en interviews, besloten ze dat een “supported 
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housing model” personen met verstandelijke beperking en psychiatrische stoornis kunnen helpen om 

de zinvolle participatie in de samenleving te vergemakkelijken. Hoewel de nood om personen met 

een beperking zelf te betrekken dus wel al erkend wordt en deze tendens lijkt ingezet, blijft 

kwalitatief onderzoek waarin personen met verstandelijke beperking zelf aan het woord komen, nog 

steeds erg schaars. 

Mensen met verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen voelen, net zoals ieder 

ander, de nood om gehoord te worden. Bovendien zie je, door de cliënten zelf te gaan bevragen, niet 

alleen de problemen van de personen zelf, maar ook de problemen van de huidige behandeling van 

deze problemen, eens van een andere kant. Het is reeds gebleken uit verschillend onderzoek 

(bijvoorbeeld dat van Koekkoek et al., 2006; Bos et al., 2012) dat deze problemen niet enkel te 

herleiden zijn tot patiëntspecifieke factoren maar ook tot factoren die verbonden zijn met de 

hulpverleners of de organisatie van de zorg in het geheel. Uit het beperkte onderzoek met personen 

die “moeilijke patiënten” genoemd worden, is gebleken dat deze patiënten zich vooral niet altijd 

erkend en evenwaardig voelen ten opzichte van hulpverleners (Breeze & Repper,1998; Koekoek et 

al., 2010). Deze erkenning en evenwaardige inbreng vinden we evenzeer in wetenschappelijk 

onderzoek nog (te) weinig terug. 

 

Zo gebruikt bestaand kwalitatief onderzoek dat de ervaring wil betrekken uit de praktijk, vaak eerder 

de percepties van de hulpverleners (bijvoorbeeld Taggart et al., 2010) of de ouders en brussen 

(bijvoorbeeld Saaltink et al., 2012), dan dat het de personen zelf gaat bevragen. Recent onderzoek 

van Herps en collega’s (2012) echter stelt wel de ervaring van personen met een verstandelijke 

beperking centraal. Via semigestructureerde interviews gingen de onderzoekers na in hoeverre deze 

personen zich betrokken voelen bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het Individueel 

Ondersteuningsplan (IOP). Een actieve betrokkenheid die nochtans in de Nederlandse regelgeving 

voorgeschreven staat, maar die personen met verstandelijke beperking blijkbaar zelf niet zo ervaren. 

Wanneer je naar de ervaring van de personen met een verstandelijke beperking vraagt, merk je dat 

ze hun probleem niet zien als een “stoornis” of een “ziekte”, zoals bij het medische model, maar 

beschrijven ze hun problemen eerder via de verschillende sociale barrières die ze trotseren (Williams 

& Heslop, 2005). Één daarvan is de overgang naar volwassenheid (Williams & Heslop, 2005). Ze zien 

hun “probleem” dus niet als een ziekte, maar eerder als een reactie op moeilijke momenten in het 

leven, zoals rouw, scheiding van hun ouders of het ouderlijke huis verlaten en vervolgens alleen gaan 

wonen.  

In het algemeen zien we dat zowel nationale als internationale ontwikkelingen in onderzoek en 

beleid aangeven dat personen met verstandelijke beperking gelijkwaardige burgers zijn. Burgers die 

recht hebben op participatie of het recht om meningen, verlangens en voorkeuren uit te drukken, en 

die bovendien betrokken moeten worden in beleidsbeslissingen. Toch stellen Saaltink et al. (2012) 

vast dat er tot nu toe nog geen studie is die focus legt op deze rechten voor de jongere personen met 

een verstandelijke beperking (degene die nog niet als volwassene beschouwd worden). Maar ook zij 

hebben natuurlijk een volledig en gelijk genot van de mensenrechten.  
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PROBLEEMSTELLING 
Daarom wil ik met deze masterproef graag hieraan tegemoet komen, door jongeren met een 

verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen aan het woord te laten en te 

luisteren naar hun dromen, wensen en plannen voor de toekomst. Met het voorgaande wou ik 

uiteenzetten hoe onderzoek en beleid alsnog heel wat moeilijkheden lijken te ervaren bij zowel het 

tegemoet komen aan de noden en behoeften, als het erkennen van de rechten van personen met 

verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen. Voorlopig draait de ondersteuning 

voor deze personen nog veelal uit op een blijvend zoekende, doorverwijzende, wisselende 

hulpverlening met wachtlijstenproblematiek. Dit voortdurend doorverwezen worden en de onzekere 

toekomst kan in mijn ogen, allesbehalve goed doen voor deze personen. Graag wil ik met dit 

onderzoek in de aandacht brengen wat de huidige zorg voor deze personen met eigen 

verwachtingen, wensen en verlangens teweeg brengt. 

In overeenstemming met de huidige ontwikkelingen naar een vraaggestuurde zorg, zou ik aldus 

willen luisteren naar de unieke plannen, wensen en verwachtingen voor de toekomst die deze 

jongeren zelf voor ogen hebben. Hierbij wil ik graag focussen op de leeftijdsgroep van 16 tot 25 jaar, 

een leeftijdsperiode waarin de volwassen leeftijd bereikt wordt en de jongere zich heel wat plannen 

en verwachtingen stelt. Eén van de selectiecriteria in het hulpverleningsaanbod is immers de leeftijd, 

waardoor de jongere veelal op dat moment een doorstroming van de kinder- naar volwassenwerking 

ondergaat. Tevens is dit voor ieder individu een periode waarin men nog meer vatbaar is voor zijn 

omgeving dan anders. Op die leeftijd is men volop aan het ontwikkelen en veranderen waarbij je 

beïnvloed wordt door alles wat je hoort en ziet. Het is de leeftijd waarop je het gevoel hebt, dat de 

beslissingen die je maakt erg bepalend zijn voor de toekomst, maar tegelijkertijd is die toekomst nog 

totaal niet gedefinieerd. Je gaat heel wat plannen en verwachtingen vormen, en dit is bij mensen met 

een beperking en/of psychische problemen natuurlijk niet anders. 

Onderzoeksvragen 
Samen en vanuit het oogpunt van de jongeren zelf, ga ik luisteren naar de toekomstverhalen van 

personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen tussen 16 en 25 

jaar. 

De onderzoeksvragen voor dit onderzoek werden hiervoor opgedeeld in 3 delen: 

1. Hoe zien de jongeren hun eigen toekomstverhaal? Hoe verwachten ze dat die er zal uitzien 

en wat vinden ze hierin belangrijk? 

2. Welke plaats krijgen de relaties met zowel hun niet-professionele als hun professionele 

(zorg)netwerk binnen het toekomstverhaal van de jongeren? 

3. Wat kunnen we uit deze verhalen leren voor beleid en praktijk? Hoe kunnen we als 

samenleving beter tegemoet komen aan de noden en behoeften van deze jongere(n)? 

Het zijn de personen zelf die aan het woord komen, niet de professionelen. Het huidig beleid  en 

onze samenleving heeft het streven om een vraaggestuurde zorg aan te bieden die afgestemd is op 

de specifieke noden en behoeften van de personen. Maar hoe kan men dit doen zonder voldoende 

te luisteren naar deze wensen en verlangens? 
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THEORETISCH KADER 
Zowel het beleid, onderzoek als de praktijk ervaren tot op vandaag moeilijkheden om tegemoet te 

komen aan de mensenrechten van mensen met een verstandelijke beperking – en in het bijzonder 

hun recht op geestelijke gezondheidszorg (Claes et al., 2010). In wat volgt, overloop ik welke 

theoretische kaders deze masterproef zullen sturen, maar welke tevens in bovengeschetste 

problematiek kunnen aangewend worden om het actuele en maatschappelijk streven naar een zorg 

die afgestemd is op de noden en behoeften van élke zorgvrager, beter te ondersteunen. 

Van een motivatie… 
In december 2013 koos ik uit de lijst met onderwerpen voor een masterproef “een eigen thema in 

onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende (psychische) problemen 

vanuit het Disability Studies-perspectief”. Op dat moment had ik mijn bachelorstage in De Steiger 

(een opnameafdeling voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische 

problemen van P.C. Dr. Guislain) al een tijdje achter de rug maar deze 4 wekendurende stage en dan 

vooral deze doelgroep, had bij mij nog steeds een diepe indruk achtergelaten. Op dat moment was ik 

tevens middenin een ongelooflijk boeiende Erasmus-ervaring in Zweden. Daar (en tevens op de 

reizen die ik tijdens dat semester maakte) werd ik verschillende keren geconfronteerd met niet enkel 

een breed scala aan voorkeuren en visies, maar tevens met het feit dat een bepaalde visie of kijk 

steeds gekleurd is door iemands achtergrond en de relationele, culturele en sociale context waarin 

iemand zich bevindt. Het in rekening brengen van al deze factoren is iets dat we tijdens onze 

opleiding verschillende malen op het hart gedrukt kregen, maar waarvan ik tevens al meermaals de 

draagwijdte van heb mogen ervaren. 

 

Voor mijn masterproef wil ik daarom graag de bril van Disability 

Studies, die al deze factoren in rekening gaat brengen, opzetten. 

Je zou kunnen stellen dat deze bril, die de bril van de personen zelf 

wil zijn, omwille van al die beïnvloedende factoren wel eens een 

vrij caleidoscopisch beeld oplevert. Hierbij kan je niet ontkennen 

dat dit beeld, hoewel het ontelbaar veel verschillende vormen en 

kleuren bevat, bij de minste beweging al weer kan veranderen en  

daarom moeilijk te vatten is, wel een oneindige schoonheid bevat. 

Al van bij mijn aanvraag voor mijn masterproef lag vast dat Disability Studies het uitgangspunt van 

mijn onderzoek zou zijn. Van bij het begin heb ik gekozen voor deze bril, maar hierbij moet ik echter 

bewust blijven dat ik wel nog steeds mijn eigen bril opheb. Een bril die ik onmogelijk kan afzetten. 

 

Met dit uitgangspunt wil ik gaan luisteren naar de toekomstverhalen van personen met een 

verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen. Een doelgroep die mij al langer 

intrigeerde en ondertussen, gezien ik er tijdens mijn masterstage opnieuw heb mee mogen 

samenwerken, nauw aan het hart is komen liggen. Ik heb er voor gekozen om binnen deze 

doelgroep, vooral de jongeren aan het woord te laten. Jongeren die nog volop een eigen identiteit 

aan het ontwikkelen waarbij ze een eigen toekomstverhaal in creëren. Hierbij wil ik in het 

achterhoofd houden dat dit alles steeds in relatie tot anderen en een bepaalde context gebeurt. 
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…richting een theoretisch kader 
Het uitgangspunt van mijn onderzoek was aldus het perspectief van Disability Studies. Heel wat 

wetenschappelijk onderzoek is, zoals geschetst in de context, nog te gefocust op het individu of is 

probleem- en behandelingsgericht. Disability Studies poogt echter de relationele, culturele, politiek 

en sociale context die een beperking meebepalen, bloot te leggen en te theoretiseren (Goodley & 

Van Hove, 2005). Dit kader wil aldus afstappen van het individueel-medisch model en een beperking, 

maar tevens de ervaringen of verhalen van de personen met een beperking, steeds in relatie tot zijn 

sociale, culturele en politieke context bekijken. Het zijn deze ervaringen of verhalen die binnen 

Disability Studies en eveneens in dit onderzoek op de voorgrond worden gezet. 

Zodoende komt de subjectiviteit van de beleving of de ervaring naar voor. Naast ontvangers van 

hulp, worden deze personen met een beperking beschouwd als ervaringsdeskundigen. We zien dat 

dit idee de laatste jaren aan belang wint en dat het tevens past in het plaatje van empowerment, 

waar men personen met een beperking meer autonomie, vrije keuze en controle over eigen leven wil 

geven. Dit empoweren wil ik echter niet louter zien als een individuele verantwoordelijkheid, zoals 

de kritieken op deze benadering wel eens luiden, maar wil ik opentrekken naar de bredere context 

van een individu. In dit onderzoek lijkt het mij daarom van belang om in de toekomstverhalen deze 

relaties en de “resources” voor het empowerment van deze jongeren te onderzoeken. Belangrijk 

hierbij is dan wel te starten bij hun perspectief of hun verhaal. Ik wil luisteren hoe zij het zien en 

ervaren, zonder dat zich beperkt te voelen om met hun verhaal binnen vaststaande feiten, grenzen 

of heersende discoursen te moeten blijven. Dit laatste is tevens wat het concept “desire” van 

Deleuze veronderstelt. Net zoals bij Disability studies, staan binnen een pedagogy of desire de 

verlangens, dromen en plannen van de personen zelf centraal. Een pedagogy of desire gaat erom dat 

deze verlangens heropgewaardeerd worden en uit de buurt van het negatieve of repressieve kunnen 

blijven (Zembylas, 2007). 

Dit “desire” moet gezien worden als iets dat gecreëerd wordt in een relationele ontmoeting 

(Zemblyas, 2007). Het is bijgevolg een dynamisch gegeven, wat evenzeer geldt voor de verlangens en 

toekomstverhalen waar ik zal naar luisteren. Dit luisteren wil ik zien als een actief engagement 

(Gilligan et al., 2003) en doe je met al je zintuigen, niet enkel met je oren (Rinaldi, 2001). Een 

“pedagogy of listening” houdt hiernaast een open houding ten aanzien van verschil in, waarbij je de 

waarde van een ander zijn perspectief en zijn interpretatie gaat erkennen (Rinaldi, 2001). Een 

houding die ik eveneens wil aannemen bij het luisteren naar de jongeren hun toekomstverhalen. 

Daarbij benadrukt ze tevens dat je tijdens het luisteren meteen interpreteert, betekenis en waarde 

geeft aan degene naar wie je luistert (Rinaldi, 2001). Daarom geloof ik dat het van belang is om 

tijdens mijn onderzoek me van mijn eigen subjectiviteit bewust te blijven. De verhalen van de 

jongeren poog ik steeds zien in relatie tot de context van de jongere en ik maak evenzeer deel uit van 

die context. Bij het luisteren naar de toekomstverhalen van jongeren ga ik aldus niet focussen op het 

individu alleen, maar ga ik hiervoor wel vertrekken bij wat de jongeren zelf aangeven, bij hun verhaal 

en hun stem. Want dit, hun eigen stem of verhaal,  is wat volgens Disability Studies eerst moet 

komen (Van Hove, 2010 in De Schauwer, 2011). 

Het theoretisch kader van deze masterproef vetrok aldus van het perspectief van Dissability Studies, 

maar hierbij kreeg het een insteek van zowel empowerment als de kritiek op deze beweging. 

Daaropvolgend werd het theoretisch kader verder opgebouwd via de houding, inzichten en 
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interpretaties van zowel een “pedagogy of desire” als één van “listening”. Deze vier kennen wel heel 

wat overlap en verbindingen, ze leggen daarbij elk hun eigen klemtonen die stuk voor stuk van 

belang zijn voor mijn onderzoek. Daarom zal ik ze hierna afzonderlijk beschrijven, gegeven dat ze 

samen voor mij een kader vormen, dat ik niet alleen voor dit onderzoek wil hanteren, maar eveneens 

(in mijn eigen toekomst) wil meenemen naar de praktijk. 

Disability studies 
In deze masterproef zullen de dromen en de verlangens van de jongeren met een verstandelijke 

beperking en bijkomende psychische problemen centraal staan en dit is eveneens waarin het in 

Disability Studies om draait (Van Hove, 2010 in De Schauwer, 2011). “Disability Studies is an 

emerging interdisciplinary field of scholarship that critically examines issues related to the dynamic 

interplays between disability and various aspects of culture and society” (Gabel, 2005, p.1). Bij 

Disability Studies wordt een beperking voornamelijk gezien als een relationele, sociale, culturele en 

historische constructie (Rush & Pfeiffer, 2003). Het verwerpt aldus het medische model en het 

rehabilitatiemodel (Rusch & Pfeiffer, 2003), ook al zijn deze benaderingen nog steeds sterk aanwezig 

in zowel academische kringen als in zorgvoorzieningen. Voor Disability Studies gaat het niet meer om 

te behandelen of voorkomen, maar om de constructies rondom de beperking bloot te leggen. Dit 

geldt tevens voor dit onderzoek, dat poogt te “beschrijven” en te “begrijpen” en niet te 

“behandelen” of te “veranderen”. Binnen Disability Studies maakt men via het sociale model op 

“disability” een duidelijk onderscheid tussen “impairment” en “disability”, waarbij het eerste verwijst 

naar biologische kenmerken en het tweede naar het falen van de maatschappij om tegemoet te 

komen aan de noden van mensen met een beperking (Barnes, 1998 in Goodley & Van Hove, 2005). 

Dit “falen” kwam tevens aan bod in de beschreven context van dit onderzoek, meer specifiek het 

falen om aan de noden van mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische 

problemen tegemoet te komen. 

Deze masterproef wil daarom, door te luisteren naar de toekomstverhalen van jongeren met een 

verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen, te weten komen hoe we als 

samenleving hier beter aan tegemoet kunnen komen. Net zoals in de benadering van Disability 

Studies (Rusch & Pfeiffer, 2003), staat de input van de mensen die met de ‘disability’ zelf te maken 

hebben aldus centraal. “People with disabilities have their own voice, their own story and that must 

come first” (Van Hove, 2010 in De Schauwer, 2011, p.9). Disability studies wil daarenboven de nadruk 

leggen op de relationele (en niet de individuele) interpretatie van problemen, alsook op het 

perspectief van de “subjectieve beleving” (Claes et al., 2011). Subjectiviteit is in dit kwalitatief 

onderzoek onvermijdelijk, maar is tevens broodnodig. Met deze informatie kunnen er bruggen 

gemaakt worden tussen processen in de leefwereld van de personen en maatschappelijke processen. 

De verhalen en ervaringen van de mensen zelf kunnen op die manier een andere invulling geven aan 

zorg, begeleiding en ondersteuning (Booth & Booth, 1996 in Claes et al., 2011).  

Binnen dit onderzoek wil ik echter niet alleen de subjectiviteit van de beleving of ervaringen van 

personen met een beperking naar voor laten komen, maar tevens de subjectiviteit van mijn eigen 

beleving en interpretaties, die dit onderzoek ongetwijfeld zullen beïnvloeden. Ook dit past binnen 

het kader van Disabilty studies, dat sterk gelooft in de troeven van een “reflective practitioner”. Dit is 

iemand die (onderzoeks)vragen kan stellen “to get beneath the surface of the situations we 

encounter to ensure that we have more than a superficial grasp” (Murray and Kujundzic, 2005 in De 

Schauwer 2011, p.10). Daarenboven houdt de “reflective practitioner” rekening met de bredere 
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sociale en politieke processen die bepaalde groepen van mensen zouden uitsluiten en bepaalde 

patronen van discriminatie en onderdrukking versterken (Thompson, 2008 in De Schauwer 2001). 

Deze reflectieve houding verdient de nodige aandacht bij een (kwalitatief) onderzoek als dit, maar 

lijkt mij daarenboven essentieel om mee te nemen naar de praktijk. Met dit onderzoek zal ik aldus 

stilstaan bij mijn eigen positie maar wil ik tevens andere professionelen, onderzoekers of 

beleidsmakers uitnodigen om zowel individueel als collectief als samenleving eens stil te staan bij het 

eigen handelen en verwachtingen tegenover personen met een beperking. “Door het ‘individueel 

probleemgedrag’ open te trekken en in een ruimere context te plaatsen, worden alle partijen 

uitgenodigd om het eigen handelen en de gestelde verwachtingen kritisch te bekijken” (Claes et al., 

2011, p.89). 

Empowerment 
In Disabilty Studies worden personen met een beperking niet louter gezien als ontvangers van hulp, 

maar worden ze benaderd als ervaringsdeskundige in eigen zaken. Dit sluit aan bij de empowerment-

gedachte, een idee dat afkomstig is uit de burgerrechten- en emancipatiebewegingen van de jaren 

zeventig en zo veel betekent als mensen meer macht geven, mensen sterker maken. Volgens GRIP 

vzw (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap) gaat empowerment om “een proces 

van versterking, waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen 

situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch 

bewustzijn en het stimuleren van participatie” (geraadpleegd via www.gripvzw.be).  

 

In wetenschappelijk onderzoek werd reeds bewijs geleverd dat empowerment een fundamenteel 

element is voor de verbetering van de effectiviteit en de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg 

(Grealish et al., 2011). Een kwalitatieve studie naar het perspectief van jongeren met 

psychoseproblematiek van Grealish et al. (2011) toonde aan dat “being empowerment” door de 

jongeren gezien wordt als een cruciale factor in hun herstel. Het concept “empowerment” 

beschrijven zij als gehoord en begrepen worden, als zelf de controle in handen hebben en 

beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven (Grealish et al., 2011). In dit opzicht zou je kunnen 

stellen dat dit onderzoek hieraan tegemoet probeert te komen. Door te luisteren naar hun 

toekomstverhalen voelen de jongeren zich misschien niet alleen gehoord en begrepen, maar kunnen 

ze misschien eveneens beter vat krijgen op hun leven. Zo schrijft Latka (2013, p.16): “Terugblikken en 

vooruitblikken op het eigen leven is een manier om er grip op te houden”. Door hun 

toekomstverhalen te vertellen, krijgen deze jongeren de tijd om de werkelijkheid te ordenen, te 

presenteren en te representeren (Mies, 2006 in Latka, 2013). Dit proces werd meermaals beschouwd 

als empowerend (Booth & Booth, 1998 in Atkinson, 2004).  

Dowse (2009) verwijst echter naar de discrepantie tussen wat personen met een beperking 

beschrijven als empowerment en de benadering van de professionelen. “By their own assessment, 

people with intellectual disability have argued that empowerment contains the promise of resistance 

through enabling the expression and valuing of the unique ways in which they inhabit their social 

context” (Martin 2003 in Dowse, 2009; p.577). Terwijl het in de professionele benadering bovenal 

over het benadrukken van de individuele verantwoordelijkheid en bijgevolg over een overdracht van 

macht zou gaan (Dowse, 2009). Ze geeft hierbij aan dat “empowerment” zoals het tegenwoordig 

toegepast wordt, aldus zelf een (nieuwe) machtsrelatie inhoudt, gezien het constant geïnspireerd 

wordt door de markt en de belofte aan zelfbestuur en autonomie (Dowse, 2009). 
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In de westerse samenleving wordt er tegenwoordig gepleit om gebruikers van de gezondheidszorg 

meer keuze en controle te geven en hen daarnaast meer te betrekken bij beleidsbeslissingen 

(Mitchell, 2012). Het concept “empowerment” stelt dat mensen met een beperking, als 

consumenten van sociale voorzieningen en diensten “in staat” moeten gesteld worden om zelf 

keuzes te maken en hun rechten uit te oefenen (Dowse, 2009). Hierdoor gaat men eigenlijk uit van 

de assumptie dat deze personen competenties of vertrouwen tekort komen om zelf actie te 

ondernemen en voor zichzelf op te komen om de controle over hun leven in handen te nemen 

(Dowse, 2009). Het draait om het creëren van actieve, onafhankelijk en productieve burgers. Hierbij  

gaat men eerder focussen op het gedrag van de (dis-empowerende) burgers, in plaats van op 

structuren en ongelijkheden in de samenleving (Dowse, 2009). 

 
Op deze invulling van het begrip “empowerment”, waar de verantwoordelijkheid voor de verhoogde 

participatie van zogenaamde achtergestelde groepen in de samenleving bij de personen zelf gelegd 

wordt, rijst er recent steeds meer kritiek. Zo vonden Roets et al. (2012) in hun onderzoek naar “User 

Participation in Anti-poverty Policy-making” dat de overheidsdiensten dan wel gebruikers lieten 

participeren, maar dat deze diensten daarmee bepaalde verantwoordelijkheden van zich leken af te 

schuiven. Dit ging gepaard met zowel een afname in kwaliteit van de diensten, als een daling van de 

responsiviteit naar alle gebruikers toe. Daarbij zag men dat degenen die betrokken werden als 

experts, zich uiteindelijk eerder “pionnen” dan zogenoemde “pioniers” voelden. De onderzoekers 

besloten dat er pas sprake kan zijn van een verbeterde en volwaardige participatie van personen in 

armoede, als er sprake is van een “joint and mutual responsibility” (Roets et al., 2012). Momenteel 

bestaat empowerment nog te veel uit het streven naar autonomie en zelfbeschikking dat past binnen 

de neo-liberale samenleving (Dowse, 2009). Tegenwoordig zien we wel een verhoging van politiek 

bewustzijn en actie voor en door personen met een beperking. Deze bijdrage blijft echter 

voornamelijk binnen de grenzen van de sociale praktijken waarbinnen ze ontstaan zijn (Dowse, 

2009). Het is pas met zogenaamde “joint responsibility” dat de participatie in de samenleving van 

mensen met een beperking de heersende vanzelfsprekendheden werkelijk in vraag zou kunnen 

stellen en dan eventueel kan veranderen (Roets et al., 2012). 

 

Ook Vandekinderen (2012) ziet gevaar in zo’n individuele benadering van empowerment, waar het 

de personen met psychische problemen zijn die de verantwoordelijkheid moeten nemen over hun 

welzijn en de keuzes die ze hierover maken. Dergelijke benadering houdt in dat professionelen 

geacht worden om mensen met psychische problemen te “empoweren” om autonome burgers te 

worden. Burgers die bijgevolg zelf kunnen voorzien in hun behoeften, zonder dat ze nog al te veel 

zorg, ondersteuning of middelen op structurele basis hoeven te krijgen (Vandekinderen, 2012). Het is 

ook deze benadering die voornamelijk leeft in theorie en praktijk, hoewel men in onderzoek reeds 

verschillende aanwijzingen vond dat dit niet voor iedereen haalbaar is: “It has been widely observed 

that minority, marginal, disabled and chronically ill people might already bear heavy caring 

responsibilities, but that they also have the fewest social resources and might not be the best risk 

managers” (Jordan, 2004 in Vandekinderen, 2012, p.41). 

 

Door ook deze kritieken op de empowerment-gedachte in rekening te brengen, besluit ik dat deze 

masterproef niet per definitie wil “empoweren”, maar het empowerment van de jongeren wil 

onderzoeken. Dit door zowel de relaties van de jongeren en hun “resources”, als de bredere context 

waarin de jongere leeft in hun toekomstverhaal naar voren te laten komen. Dit empowerment wil ik 
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aldus niet benaderen als een individuele verantwoordelijkheid, maar ik zal wel vertrekken vanuit een 

individuele of persoonlijke benadering van empowerment van de jongeren. Hoe zien zij hun 

toekomst en waar plaatsen ze hierin de ondersteuning of het netwerk om zo zelf invulling te geven 

aan het leven dat zij later willen. Door te vertrekken vanuit het perspectief van de jongeren, wil ik 

hun invulling van empowerment horen en niet de invulling van de context of samenleving waarin ze 

leven. De jongeren krijgen, net zoals iedereen in deze leeftijdsperiode, steeds meer 

verantwoordelijkheden en binnen onze samenleving groeit de verwachting dat ze op die leeftijd de 

regie over hun (toekomstig) leven in handen nemen. Men mag bij dergelijke overgang naar de 

volwassenheid echter niet verwachten dat ze dit alles op zichzelf kunnen klaarspelen. In onze 

samenleving wordt er van ieder individu verwacht dat hij zelf de verantwoordelijkheid opneemt om 

zich te ontwikkelen tot een vrije en autonome burger (Dowse, 2009). Maar moet men voordat 

personen met een beperking gaat “empoweren” richting dergelijk burgerschap, niet eerst eens 

nagaan of dit wel het burgerschap is waartoe de jongeren “empowered” willen worden? Misschien 

betekent empowerment voor hen net een verzet tegen deze bestaande heersende normen, waarden 

en sociaal of politieke praktijken? Dit verzet of verlangen naar iets nieuws bracht me bij het volgende  

theoretisch kader. 

(Pedagogy of) Desire 
Deze masterproef wil de toekomstverhalen van jongeren en daarmee hun verlangens, wensen en 

dromen onderzoeken. Het gaat over dingen die ze misschien nog niet zijn of hebben, maar die ze 

graag zouden wensen voor de toekomst. Dit verlangen zal sterk naar voor komen in hun 

toekomstverhalen, maar dit verlangen hoeft niet meteen gezien worden als iets onrealistisch, 

onmogelijk of overdreven. Gao (2013) beschrijft dat in zowel de westerse als oosterse wereld het 

concept van “verlangen” al vele jaren terug dergelijke negatieve bijklank heeft gekregen. Illustratief is 

het Confucius motto “abiding by heavenly justice to suppress human desire” of de zienswijze van 

Plato die “verlangen” als het tegengestelde van de rede ging stellen (Gao, 2013). In deze masterproef 

wil ik dit verlangen echter benaderen zoals Deleuze het concept “desire” ziet. Hij ziet “desire” niet als 

een “drive” zoals Freud, noch als “a lack” zoals Lacan, maar als een positieve kracht (Zembylas, 2007, 

p335). Dit verlangen gaat veel verder dan louter een verlangen naar plezier of fantasie (Zembylas, 

2007). De Schauwer (2011, p.217) beschrijft dit concept van Deleuze als volgt: “Desire pushes you 

and leads you to new and positive futures”. 

 

Desire is als het ware een productieve kracht waardoor iedereen de energie kan vinden om op zoek 

te gaan naar iets nieuws, om iets te worden dat bestaande grenzen, dichotomieën en categorieën 

overschrijdt (De Schauwer, 2011). Daar ik graag dergelijke verlangens aan bod wil laten komen in dit 

onderzoek, zal ik trachten te luisteren naar (de verlangens in) de toekomstverhalen van de jongeren 

zonder bestaande grenzen of beperkingen in het achterhoofd te houden. “For Deleuze, desire makes 

us Human, yet always more than human; we are able to be more than how society would represent 

and constrain us” (O’Shea, 2002, p. 931). Door een “pedagogy of desire” als theoretisch kader te 

nemen, kunnen vanzelfsprekendheden over wat wel of niet zegbaar of zichtbaar zou zijn, in vraag 

worden gesteld (Zembylas, 2007). Hierbinnen wordt de mogelijkheid gecreëerd tot verzet of 

verandering van hoe iemand zichzelf en de wereld rondom hem ziet, zonder beperkt te zijn door 

bepaalde, eerder repressieve discoursen, schrijft Zembylas (2007). Net zoals in het voorgaande stuk 

over empowerment, als in wat Disability Studies aangeeft, gaat een pedagogy of desire eveneens de 

sociale en politieke constructie van “desire” in de kijker zetten (Zembylas, 2007). 



21 
 

O’Shea (2002) beschrijft dit “desire” van Deleuze als een onophoudelijke en labyrintische beweging 

zonder oorsprong of grondslag. Het biedt een kans om voortdurend te experimenteren met nieuwe 

mogelijke wegen, die de grenzen van onze cultuur of maatschappij overschrijden (O’Shea, 2002). 

Wanneer je gaat nadenken over de toekomst, krijg je eveneens de mogelijkheid los te komen van je 

huidige situatie en kan je jezelf ontdoen van bepaalde vaststaande of stabiele feiten/constructies. Je 

krijgt als het ware de kans tot “construct and reconstruct yourself over and over” (De Schauwer, 

2011, p.217).  Desire biedt een kans “to become all that you cannot be” (Massumi, 1992 in O’Shea, 

2002, p.930). Dit proces van becoming eindigt nooit, een stabiele identiteit past hier niet in 

(Vandenbussche, 2009). Dit gegeven is eveneens belangrijk om in het achterhoofd te houden bij het 

luisteren naar de toekomstverhalen van de jongeren. Deze toekomstverhalen, maar tevens de 

identiteiten die de jongeren zichzelf hierin aanmeten, zijn nooit af en kunnen voortdurend 

veranderen. “The insistence on desire ‘as not simply the result of the body being acted upon, but an 

active flow which is the power of becoming of the body’” (McWilliam, 1996 in Zembylas, 2007, p. 

344).  Dit “desire” is inherent aan het lichaam en iemands identiteit en kan je bijgevolg niet zien als 

iets statisch maar als een continu proces van becoming (Zembylas, 2007) en dit geldt evenzeer voor 

de toekomstverhalen van mijn participanten. 

“Desire is a power, a passion that moves one towards something new, the other” (De Schauwer, 

2011, p.217-218). Binnen een pedagogy of desire is een openheid tot het verschil, tot het “andere” 

cruciaal. “In being open to difference we become more than we (presently) are, different from what 

we (presently) are” (O’Shea, 2002, p.930).  Een pedagoy of desire gaat niet alleen over deze continue 

openheid tot verschil, maar tevens over het vermogen hierop te reageren en in te spelen (O’Shea, 

2002). “We cannot respond to something that we cannot experience and, in response, we can both 

affect the other and be affected by it” (O’Shea, 2002, p.930). Volgens O’Shea (2002) ontstaat er zo 

dus een generatieve cyclus tussen onze capaciteit om beïnvloed te worden en om zelf te 

beïnvloeden. Ook de verlangens in de toekomstverhalen kan ik bijgevolg niet individueel benaderen, 

maar moet ik zien als iets dat tot stand in relatie tot de jongere zijn omgeving. Verhalen worden 

steeds opgebouwd door en in relaties met anderen en vertrekken vanuit onbewuste verlangens die 

we niet kunnen controleren (De Schauwer, 2011). "The desire to connect, make things happen, and 

extend one‘s own capacities and powers to affect and be affected " (Lorraine, 2008 in De Schauwer, 

2011, p.247). 

Een pedagogy of desire heeft als doel “the various social, aesthetic, material and political 

manifestations of one’s existence and its connections to others” te onderzoeken (Zembylas, 2007, 

p.340). Binnen een pedagogy of desire draait het dus niet om het bereiken van een aantal doelen of 

competenties die iemand moet hebben, maar gaat het over connecties maken en een wederzijdse 

stromen van invloeden. “Desire does not have to be about what a personal self wants, but could be 

about connecting with the world, making things happen and experiencing what happens in ways that 

defy subject/object and self/other dichotomies.” (De Schauwer, 2011, p.247). Deze pedagogiek kan je 

aldus veel ruimer zien dan de relatie opvoeder-kind in een klas bijvoorbeeld (Zembylas, 2007). 

Zembylas (2007, p.332) beschrijft deze als “the relational encounter among individuals through which 

many possibilities for growth are created”. Voor dit onderzoek is het evenzeer van belang dat ik het 

(toekomst)verhaal van de jongere zie als iets dat ontstaat en invulling krijgt in een ontmoeting van de 

jongere met iemand (inclusief met mij), met zijn netwerk en de bredere sociale, culture, politieke 

context. Dit sluit tevens aan bij het beschreven kader van Disability Studies. 
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Bij het onderzoeken van “desire” of de verlangens in de toekomstverhalen van de jongeren, zal ik mij 

net zoals bij de twee voorgaande kaders al gesteld, niet proberen focussen op het individu alleen, 

maar moet ik voor ogen houden dat deze steeds tot stand komen in relatie tot de ander en de 

wijdere omgeving van de jongere. Dit perspectief op “desire” kan consequenties hebben voor (het 

luisteren naar) de toekomstverhalen van de jongeren met een verstandelijke beperking en 

bijkomende psychische problemen. Naast het feit dat je onmogelijk kan focussen op het individu 

alleen, zal het streven naar autonomie en onafhankelijkheid dat de overgang naar volwassenheid 

kenmerkt en eveneens binnen de individuele benadering van empowerment naar voren geschoven 

wordt, binnen een pedagogy of desire veel minder naar voren komen. Sterker nog, “the goal of 

independence limits desire and the appreciation of connectivity. It reinforces disability as limitation 

rather than possibility and thus may contribute to legitimizing the repressive systems that exclude 

disabled people.” (Gibson, 2006 in De Schauwer, 2011, p.218). 

(Pedagogy of) Listening  
In haar pedagogy of listening stelt ook Rinaldi het belang van dergelijke relaties en ontmoetingen op 

de voorgrond (Dahlberg & Moss, 2006). Rinaldi, die zich tussen 1970 en 1999 inzette voor de kleuter- 

en lagere scholen in Reggio Emilia (Dahlberg & Moss, 2006), houdt er een specifieke kijk op onderwijs 

op na. Ze ziet school in de eerste plaats als een publieke ruimte “waar ontmoeting en verbondenheid 

samenhangen met interactie en dialoog tussen de burgers, waar zowel jong en oud samenleven” 

(Dahlberg & Moss, 2006, p.2). Kinderen groeien er op met de idee dat de ander noodzakelijk is voor 

de ontwikkeling van een eigen identiteit  en bestaan (Rinaldi, 2006, p. 116-117). Rinaldi (2006) stelt 

zodoende dat kennis gezien moet worden als iets dat ontstaat door een continue stroom van 

ontmoetingen met anderen en met de wereld, bijgevolg zijn leerling en leerkracht “co-constructors of 

knowledge and culture” (Rinaldi, 2006, p. 6). 

Rinaldi demonstreerde in haar scholen in het Italiaanse Reggio Emilia, dat zelfs jonge kinderen al in 

staat zijn actief mee te denken over verschillende kwesties en hierbij een bijdrage kunnen leveren, 

met positieve gevolgen voor zowel volwassene als kind (Schiller & Einarsdottir, 2009). Het is ook met 

dergelijke houding dat ik naar de jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende 

psychische problemen wil toestappen. Door te luisteren naar hun toekomstverhalen wil ik kijken hoe 

zij de zorg en hulpverlening zien en hoe wij bijgevolg beter kunnen tegemoet komen aan hun noden 

en behoeften. Dit samen zoeken naar (mogelijke antwoorden) staat binnen een pedagogy of listening 

centraal en beschrijft Rinaldi als “een activiteit bruisend van (relationele) creativiteit” (Rinaldi, 2000 in 

Vandenbussche, 2009, p. 10). Een pedagogy of listening is, net zoals een pedagogy of desire, niet 

beperkt tot de relatie opvoeder-kind (Vandenbussche, 2009). Het gaat eveneens om een relationele 

benadering, waarin samenleven en denken steeds vorm krijgen in relatie met de ander en de wijdere 

omgeving (Dahlberg & Moss, 2006). Een pedagogy of listening kan nog ruimer beschreven worden als 

een ‘approach to life’ waar “listening is an attitude that requires the courage to abandon yourself to 

the conviction that our being is just a small part of a broader knowledge; listening is a metaphor for 

openness to others, sensitivity to listen and be listened to, with all your senses” (Rinaldi, 2000 in 

Vandenbussche, 2009, p.11). 

 

Zoals mijn titel al onthult, stelde ik dat ik niet enkel de stem van de jongeren met een verstandelijke 

beperking en bijkomende psychische problemen wil laten horen, maar dat ik tracht te luisteren naar 

de verhalen van de jongeren. In tegenstelling tot horen, is luisteren iets dat je met al je zintuigen 

doet, niet enkel met je oren, beschrijft Rinaldi (2001). “Behind the act of listening there is often a 
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curiosity, a desire, a doubt, an interest, there is always an emotion” (Rinalidi, 2006 in De Schauwer, 

2011, p.259). Luisteren moet je zien als een emotie, het vindt zijn oorsprong in emotie en het wordt 

gestimuleerd door emoties (Rinaldi 2006). Bij het luisteren naar de toekomstverhalen zal ik eveneens 

niet neutraal kunnen blijven. Wanneer je echt luistert kan je dit onmogelijk neutraal doen en al 

helemaal niet achteraf als een zogenaamde ‘objectieve onderzoeker’ weergeven. Rinaldi (2001) geeft 

aan dat luisteren steeds gezien moet worden als “an active verb, which involves giving an 

interpretation, giving meaning to the message and value to those who are being listened to by 

others” (Rinaldi, 2001, p.3). Met haar “pedagogy of listening” pleit Rinaldi (2001) voor een open 

houding ten aanzien van verschil, waarbij je de waarde van een ander zijn perspectief en zijn 

interpretatie gaat erkennen.“Behind each act of listening there is desire, emotion, openness to 

differences, to different values and points of view” (Rinalidi, 2000 in Vandenbussche, 2009, p.11). 

Wanneer iemand zijn gedachten of visies aan een ander kan vertellen, ontwikkelt men daarenboven 

een bewustere visie, evenzeer als jong kind (Rinalidi, 2001). Deze “pedagogy of listening” sluit op die 

manier aan bij de empowerment-gedachte, waarin iemand door het aanscherpen van een kritisch 

bewustzijn, meer greep kan krijgen op zijn eigen situatie en omgeving. Dit luisteren naar jezelf, 

noemt Rinaldi (2001) “internal listening”. “Internal listening” moedigt aan om te luisteren naar 

anderen, maar ontstaat op zijn beurt wanneer anderen luisteren naar jou. Dit is een belangrijk 

gegeven voor de jongeren die deelnemen aan dit onderzoek, maar evenzeer voor mezelf als 

onderzoeker. Ik moet er mij van bewust zijn dat zowel het luisteren naar de verhalen van de 

jongeren, als het neerschrijven en de interpretaties ervan, steeds met elkaar verweven zullen zijn, 

geen één van deze acties kan je los van elkaar zien (Rinaldi, 2001). Daarbij wordt het denken of de 

interpretatie van de onderzoeker, door deze te gaan neerschrijven, tastbaar en kan het op zijn beurt 

geïnterpreteerd worden door een ander. Belangrijk voor kwalitatief onderzoek, is dat je bewust bent 

dat elke fase van het onderzoek, alsook ieder woord in de neerslag ervan, niet alleen doordrenkt is 

met de subjectiviteit van de onderzoeker, maar dat dit eveneens zelf opnieuw onderworpen wordt 

aan de interpretatie van anderen (Rinaldi, 2001). 

Tot slot is in een pedagogy of listening dialoog cruciaal. Deze dialoog ziet Rinalidi (2006) niet als een 

uitwisseling maar als een “ transformational dialogue (…) where the relation is subjected to change” 

(De Schauwer, 2011, p. 262). Het is een proces van transformatie waarbij je de controle over het  

eindresultaat verliest (Rinalidi, 2006). Iets wat je als onderzoeker dan misschien niet graag zal doen, 

maar wat wel nodig is als je echt wil luisteren naar de verhalen van de jongeren. Luisteren is een erg 

belangrijk instrument in de gereedschapskist van een pedagoog (De Schauwer, 2011). Het is daarom 

dit luisteren, zoals Rinaldi het kadert, dat ik op de voorgrond wil plaatsen tijdens dit onderzoek. Het 

is de bovengeschreven dialoog die ik tracht aan te gaan bij het luisteren naar de toekomstverhalen 

van de jongeren. “A ‘pedagogy of listening’ – listening to thought – exemplifies for us an ethics of an 

encounter built on welcoming and hospitality of the Other – an openness to the difference of the 

Other, to the coming of the Other” (Dahlberg & Moss, 2006, p.11).  Deze opvatting, samen met de 

invullingen van listening en het kader dat een pedagogy of listening schept, ondersteunen de 

achterliggende intenties van dit onderzoek. Hiernaast sluiten ze echter ook aan bij de methodologie, 

zowel degene die gehanteerd werd tijdens het onderzoek, als die bij de analyse en weergave van de 

data ervan.  
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METHODOLOGIE 

Onderzoekscontext 
Dit onderzoek zal lopen in het Psychiatrisch Centrum Caritas, gelegen te Melle (Oost-Vlaanderen). Dit 

centrum biedt behandeling en zorg aan kinderen en adolescenten, volwassenen en ouderen met 

psychische problemen. PC Caritas formuleert in de opdrachtenverklaring op hun website 

(www.pccaritas.be) dat hun kernopdracht erin bestaat om “mensen hun levenskwaliteit en 

eigenwaarde te helpen ontplooien, in stand te houden of te herstellen”. Deze opdracht zetten ze om 

in kwaliteitsvolle zorg die ze onder andere profileren als een gepersonaliseerde zorg. Ze engageren 

zich hiermee tot een respectvolle benadering van iedere hulpvrager in zijn eigen waardigheid en 

uniciteit. Een attitude die ik tegenover mijn participanten in dit onderzoek evenzeer wil innemen. PC 

Caritas kiest daarbij voor een zorg op maat, waarin iedere interventie is afgestemd op de individuele 

vraag of nood van de patiënt of bewoner. Een zorg waar onze beleid zoals reeds gezegd, evenzeer 

naar streeft. Zowel voor het beleid als voor PC Caritas, is het daarom interessant om deze noden en 

vragen verder te gaan onderzoeken door de plannen en verwachtingen van enkele van hun 

bewoners in beeld te brengen. 

 

Voor personen met een verstandelijke beperking heeft PC Caritas een specifiek aanbod. Zo is er de 

afdeling De Montagne en de afdeling De Meander. Het doel van De Meander, een afdeling voor 

personen met een lichte verstandelijke beperking, is de patiënt  te laten terugkeren naar zijn/haar 

oorspronkelijk woon- en leefmilieu. Indien nodig wordt, samen met de verwijzer, naar een nieuwe 

woonsituatie gezocht. Tijdens een verblijf op De Meander worden de problemen in kaart gebracht en 

aangepakt, afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt. Tezelfdertijd wordt verkend hoe de 

omgeving maximaal kan inspelen op de specifieke noden van de patiënt. 

Deze afdeling staat open voor dit onderzoek en is tevens één van de afdelingen van het 

Psychiatrische Centrum waar ik tijdens mijn masterstage op de ziekenhuisschool mee samenwerk. 

Deze stage loopt van september 2013 tot maart 2014 op de vestigingsplaats in PC Caritas van de 

Ziekenhuisschool Stad Gent. Naast vestigingsplaatsen in het UZ Gent, RKJ De Sleutel en AZ Sint-Lucas, 

heeft de Ziekenhuisschool Stad Gent sinds 2011 een vestigingsplaats ondergebracht op PC Caritas. De 

ziekenhuisschool biedt daar, in nauw overleg met het multidisciplinair team op afdelingen, onderwijs 

op maat aan. 

Vanaf september 2013 wordt er eveneens onderwijs geboden op de afdeling De Meander, waar er 

naast een volwassengroep, een tiental jongeren verblijven. Deze afdeling wil meewerken aan dit 

onderzoek en de hoofdrolspelers van dit onderzoek zijn aldus drie jongeren die op deze afdeling 

tijdelijk opgenomen zijn. Deze keuze is voortgekomen uit praktische overwegingen, die de 

haalbaarheid van de studie ten goede komt. Bovendien kan er op die manier een vertrouwen 

opgebouwd worden, daar ik geen vreemde meer ben voor hen. Een vertrouwen en gevoel van 

veiligheid, die voor deze studie ongetwijfeld opportuun is. 

De Meander sluit…?1 

Midden september (slechts enkele weken na de opstart van het onderwijs in de Meander) kregen we 

wat extra volk op onze klassenraad van de Meander. Zowel de directrice van de ziekenhuisschool als 

                                                           
1
 Zie bijlage 5: “Nu nog geholpen, straks niet meer” Artikel in De Standaard van 29 november 2013 
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de algemeen directeur van PC Caritas waren aanwezig. In eerste instantie dachten we dat dit was uit 

enthousiasme of nieuwsgierigheid over hoe de opstart van het onderwijs in deze afdeling liep, maar 

even later werden we geconfronteerd met de ware reden van hun aanwezigheid. De directie van PC 

Caritas bleek, na veel overleg met het kabinet van Welzijn, het VAPH e.d., genoodzaakt te zijn om het 

zorgprogramma voor personen met een beperking op de Meander stop te zetten. Dit zou gradueel 

gebeuren in de loop van 2014. Met het onderwijs voor deze afdeling zouden we nog kunnen 

doorgaan tot het einde van het (pas) gestarte schooljaar, maar dat verzachtte deze  boodschap 

natuurlijk niet. Enkel de 10 bedden voor personen met NAH (niet-aangeboren hersenletsel) die De 

Meander eveneens aanbiedt, zou PC Caritas behouden. 

Dit betekende dat PC Caritas jongeren met een verstandelijke beperking niet langer zou opnemen. 

Deze doelgroep, die vrij veel intensieve begeleiding en zorg vereist, bleek al langer meer middelen te 

vragen dan het centrum kon bieden. Hoewel men altijd extra personeel van andere afdelingen naar 

de afdeling heeft gedetacheerd, is zelfs dan de bezetting vaak ondermaats. De Meander werkte 

steeds met de middelen die ze van de federale overheid kreeg, maar deze blijken niet toereikend om 

voldoende omkadering  voor deze doelgroep te voorzien. Aan ons, de begeleiding van PC Caritas, 

werd gevraagd om alle contacten met de pers via de directie te laten verlopen. De verontwaardiging 

onder het personeel was groot, maar iedereen leek zich machteloos te voelen bij de beslissing 

waartoe de directie gedwongen leek te zijn. 

Pas eind november kwam dit nieuws alsnog in de pers door toedoen van enkele ouders. De Meander 

is namelijk een vrij unieke afdeling in Vlaanderen gezien het psychische zorg biedt aan jongeren 

vanaf 16 jaar met een licht verstandelijke beperking. Van ver komen er families hulp zoeken bij de 

Meander, gezien er voornamelijk voor de jongeren tussen 16 en 18 jaar geen alternatief is in de wijde 

omgeving. Doordat nu (ook) de pers op de deur van Jo Vandeurzen, de Vlaams minister voor Welzijn, 

ging aankloppen, kwamen de besprekingen met het kabinet omtrent extra middelen opnieuw op 

gang. De minister beloofde hierop enkele ondersteuningspistes te verkennen en in januari 2014 

kregen we het bericht dat hij deze belofte leek waar te maken. De minister zal een experimenteel 

project uitschrijven waarbij residentiële psychiatrische zorg die gefinancierd wordt door de federale 

overheid, extra middelen van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) zou 

krijgen. Verspreid over Vlaanderen, zouden er drie projecten worden goedgekeurd, elk goed voor 20 

bedden.  Als het dossier van De Meander aanvaard wordt, zou dit dus betekenen dat ze vier voltijdse 

equivalenten extra krijgen, bovenop de huidige T-norm (i.e. de norm van T-bedden om erkenning 

alsook financiering van de overheid te krijgen). Er wordt dan wel verlangd dat PC Caritas 8 T-bedden 

(i.e. voor langdurige opname) afbouwt, maar de (personele) middelen hieraan verbonden, zou de 

directie van Caritas dan kunnen inzetten voor De Meander.  

Voorlopig is het nog afwachten hoe het nu verder gaat met dit project en of De Meander deze 

middelen gegund worden, maar de directie nam de beslissing om de stopzetting van het programma 

op de Meander alvast uit te stellen met zes maanden (i.e. al zeker tot eind december 2014). Men 

besluit dat “de boot nog niet binnen is, maar dat hij wel in zicht is” (Dienstnota aan personeel van PC 

Caritas op 16.01.2014). 

 

Deze perikelen rond de sluiting van de Meander vonden plaats tijdens mijn onderzoek en dreigde wel 

een ander licht op mijn masterproef te werpen. Dit licht wil ik echter als een spotlight zien, het stelt 

nog eens in de aandacht waar de knelpunten van onze huidige zorg zitten. De beslissing die directie 
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genoodzaakt was te nemen, toont opnieuw  aan welke doelgroep er als eerste uit de boot dreigt te 

vallen. Het schoentje knelt echter vooral op het financiële vlak. Het gaat over een tekort aan 

middelen, waaronder personele middelen, maar ongetwijfeld niet een tekort aan inzet of 

engagement bij dit personeel, noch bij de directie. Daarnaast kwam er evenzeer veel 

verontwaardiging uit de gehandicaptensector, die dikwijls personen met psychische problemen 

doorverwijzen. Ze waren altijd blij geweest dat er zo’n psychiatrische zorg zoals die geboden op De 

Meander, bestaat en jongeren met een verstandelijke beperking hebben toch evenveel recht op 

geestelijke gezondheidszorg? “In de gewone kinderpsychiatrie lopen ze verloren. Ze zijn er meestal 

ook niet echt welkom” stelt de afdelingsverantwoordelijke van De Meander in De Standaard van 29 

november 2013(p.12). In datzelfde artikel vertelt de psychiater van De Meander dat de adolescentie 

jongeren met een verstandelijke beperking meestal extra zwaar valt. Ze spreekt over een intens 

rouwproces, omdat deze jongeren tijdens die leeftijdsperiode gaan beseffen dat ze beperkt blijven in 

hun mogelijkheden. Dat ze bijvoorbeeld geen gewoon werk zullen kunnen doen of nooit zelfstandig 

gaan wonen. 

 

Dit laatste is voor mij nog maar eens een reden om te gaan luisteren hoe de jongeren dit zelf ervaren. 

Het nieuws van de sluiting zette bij de jongeren evenzeer heel wat gedachten in gang en dergelijk 

nieuws beïnvloedt zeker hun toekomstverhaal, maar zet daarenboven nog eens hun (nabije) 

toekomstperspectieven op losse schroeven.  

Drie participanten 
In deze masterproef laat  ik slechts drie verhalen aan bod komen, om zo het individu te laten zien en 

niet de doelgroep of het label. Individuen die net zoals ieder ander, de nood voelen om gezien en 

gehoord te worden. Hierbij wordt er tijd en ruimte genomen om met ieder van hen een uniek dialoog 

aan te gaan, waarbij de persoon met beperking zich in de eerste plaats veilig en begrepen moet 

voelen.  

 

Voor dit onderzoek is er gekozen om binnen de doelgroep van de Meander, i.e. personen met een 

licht verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen, samen te werken met een 

drietal jongeren tussen de vooropgestelde leeftijdscategorie van 16 en 25 jaar. Binnen deze criteria 

werd er enigszins uitgekeken naar een “maxium variation sampling” (Patton, 2002), om in de leeftijd, 

het geslacht en de ernst van de problematiek van de participanten enige diversiteit te brengen. 

Daarnaast werd een verscheidenheid in persoonlijkheid, achtergrond en visie alleen maar 

toegejuicht. De doelgroep van De Meander is namelijk, ondanks de grotendeels gelijklopende 

behandeling, erg divers en deze diversiteit mag daarom in deze masterproef evenzeer aan bod 

komen. Anderzijds werd er aangenomen om mensen die erg graag willen meewerken aan dit 

onderzoek, niet uit te sluiten omwille van die vooropgestelde wens naar heterogeniteit. Niettemin 

was ik er mij van bewust dat dit kwalitatief onderzoek onmogelijk iedereen kan betrekken en hield ik 

dus rekening met eventuele teleurstellingen bij bepaalde bewoners. 

 

Uiteindelijk koos ik, in overleg met de afdeling, samen te werken met (slechts) drie bewoners en hun 

toekomstverhaal. Door te werken met levensverhalen kan je, aldus Meininger (2006, p.181) “de 

unieke identiteit van de ander” gaan benadrukken. Dit staat in contrast met de generaliserende en 

depersonaliserende kijk van de medisch, psychiatrische wereld. Een kijk die in de praktijk de zorg 

voor personen met een beperking en bijkomende psychische problemen nog steeds lijkt te 
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domineren. De fout om bij de zorg en behandeling deze doelgroep als een homogeen te 

beschouwen, wordt alsnog (te) vaak gemaakt. Met dit onderzoek schaar ik mij achter de stelling dat 

narratief onderzoek een manier is om zicht te krijgen op de unieke beleving en ervaringen van een 

individu, op de eigen manier waarop hij/zij kijkt naar zichzelf en de wereld om zich heen (Meininger, 

2006).  

Narratief onderzoek 
Samen met de participanten wordt er een verhaal geschetst waarin de verwachtingen en plannen 

voor de toekomst van deze personen naar voor komen. Het verhaal van iemand kan gezien worden 

als “een constructie die bestaat uit een geheel van interpretaties van gebeurtenissen, aan zichzelf 

toegeschreven eigenschappen, waarden en toekomstplannen” (Bohlmeijer, 2007, p. 459). Ik zal dan 

wel voornamelijk focussen op de toekomstplannen van de jongeren, maar in deze toekomstbeelden 

zal ik ongetwijfeld de andere aspecten die Bohlmeijer (2007) nog beschrijft, kunnen terugvinden. 

 

Er wordt gekozen voor een narratieve onderzoeksmethode gezien het toekomstverhaal van de 

personen zelf prioriteit is. Het perspectief van zo’n narratieve methode is, zoveel als mogelijk, dat 

van het verteller van het verhaal, niet dat van de luisteraar (Howitt, 2010). De luisteraar zal in een 

narratief onderzoek dit verhaal dan wel interpreteren en analyseren, maar de focus moet zoveel 

mogelijk het verhaal van de persoon zelf blijven. Deze onderzoeksmethode sluit daarbij aan bij 

Disability Studies, dat deel  uitmaakt van het theoretisch kader van dit onderzoek. Beiden willen de 

stem van de persoon met een beperking die wel eens “verloren” durft te gaan, terug op de 

voorgrond plaatsen. Narratieve methodes kunnen helpen om deze stemmen terug naar de 

voorgrond te brengen en “they can facilitate understanding of the lives and worlds of people who 

have traditionally remained uninvolved in many aspects of their care and support” (Owens, 2007, p. 

299).  

Door hun verhaal te vertellen kan er daarenboven een proces van zelfbegrip ontstaan, wat Rosenthal 

(2003) als een mogelijk gunstig effect van narratief onderzoek naar voren schuift. Wanneer je jouw 

verhaal kan vertellen en in dit geval, je plannen en doelen voor de toekomst kan schetsen, krijg je 

mogelijks een beter zicht op waar je naar toe wil. Door hiervan bewust te zijn, kan iemand een stap 

dichter zetten naar de verwezenlijking van deze doelen en kan hij dit bovendien nadrukkelijker 

aangeven aan zijn omgeving. Een omgeving die wellicht een grote rol speelt in het belemmeren of 

steunen van dit toekomstperspectief.  

Onderzoeksprocedure 
Om de unieke verhalen in beeld te brengen, werd er als volgt te werk gegaan. Om te beginnen werd 

er in april 2013, via de zorgcoördinator van de ziekenhuisschool op PC Caritas die tevens mijn 

stagebegeleidster is, contact opgenomen met de psychologe van de Meander. Hierop stemde de 

psychologe toe dat ik het schooljaar erop (tijdens mijn masterstage) enkele jongeren van de 

Meander zou interviewen rond dit thema. Enige voorwaarde voor haar was dat ze instemde via een 

informed consentformulier. 

Na een maand stage op de ziekenhuisschool, maakte ik in oktober 2013 een afspraak met de 

psychologe i.v.m. mijn onderzoek. Na dit overleg kozen we 3 jongeren voor wie mijn onderzoek 

momenteel betekenisvol kan zijn, dit voor zowel de afdeling als zijzelf. Hierbij werd er evenzeer 

gekeken in hoeverre ik het zelf zag zitten met deze jongeren en in hoeverre de jongeren zich 
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voldoende op hun gemak voelen bij mij. Enkel met dit wederzijds vertrouwen, kunnen de jongeren 

vrijuit hun verhaal doen en kunnen de persoonlijke ideeën over hun eigen toekomstbeeld duidelijk 

worden. 

Alvorens ik de jongeren zelf en hun individuele begeleiders ging aanspreken, ging ik toestemming 

vragen van de afdelingsverantwoordelijke op de Meander. Vervolgens stelde ik een brief op waarin ik 

mijn onderzoek voorstelde aan de begeleiding op de afdeling en die eveneens kon meegegeven 

worden met de ouder of voogd van de participanten. Eén van mijn drie participanten was overigens 

nog minderjarig waardoor zijn moeder allereerst akkoord moest gaan. Ik contacteerde haar 

telefonisch en stelde eveneens voor haar een informed consent op. Voor de jongeren maakte ik een 

overzichtelijker exemplaar  met pictogrammen. Voor ze dit ondertekenden, was ik al enkele dagen 

eerder langs geweest om uitleg te geven over mijn onderzoek en te vragen of ze het zagen zitten 

mee te doen. Ze wilden allen graag meedoen en leken vereerd dat ik dit aan hen kwam vragen. 

Hierbij moest ik duidelijk stellen dat dit alles niet met de klas te maken had. Deze afbakening van 

mijn rol als stagiair en mijn rol als onderzoeker was niet alleen belangrijk voor de jongeren, maar 

eveneens voor mezelf moest ik dit duidelijk maken en voldoende overpeinzen. Ik bereidde mij voor 

op de vragen die vermoedelijk van de participanten, maar evenzeer van de niet-participanten  

konden komen. 

Nadat alles doorgenomen was met zowel de jongeren zelf, de begeleiders als de ouders werd er een 

moment afgesproken om de eerste afname door te laten gaan. Dit werd tevens bij de verschillende 

partijen getoetst maar het was vooral de jongere die dit moment al dan niet zag zitten, dat de 

doorslag gaf. Eveneens de plaats van het interview werd overlegd met de jongere, zodat hij/zij zich 

zeker op zijn gemak voelt om vrij te kunnen praten. Het kwam wel eens voor dat we gestoord 

werden, gezien het steeds plaatsen waren waar de jongere anders ook kwam (e.g. hun (gedeelde) 

kamer, de bijkeuken, de knutselruimte,…).  

Bij elke start van een afname werd niet alleen het informed consent nog eens overlopen, maar werd 

de jongere op voorhand de duur en de inhoud van het gesprek min of meer geschetst. Zo werd er 

een voorspelbaarheid gecreëerd naar de jongere toe, wat opnieuw erg belangrijk is met het oog op 

een veilig en vertrouwelijk gevoel bij de jongeren. 

Pseudoniemen 
De namen gehanteerd in deze masterproef zijn pseudoniemen. Deze mochten de jongeren zelf 

kiezen. Hiermee wil ik de link leggen naar mijn theoretisch kader waar binnen een pedagogy of desire 

deze jongeren zo als het ware de kans krijgen “to become all you cannot be” (Massumi, 1992 in 

O’Shea, 2002, p.930). Ze mochten dus evengoed de naam van een fictief personage, een ster of hun 

idool nemen. Zo koos Ryan voor Mathew Ryan, zijn huidige lievelingsspeler en tevens eerste doelman 

bij Club Brugge, de club waar hij al jaren voor supportert. Spiderman kon zich wel vinden in het idee 

om een superheld te zijn. Eerst dacht hij aan Superman, maar uiteindelijk werd het Spiderman. Hij is 

namelijk een beetje bang voor spinnen geeft hij me toe. Miley tenslotte koos voor de Amerikaanse 

zangeres Miley Cyrus. Een vrouw die ze bewondert omwille van haar zelfvertrouwen. Miley Cyrus lijkt 

zich weinig aan te trekken van wat de buitenwereld over haar denkt. Miley volgt de snel wisselende 

kapsels van haar idool op de voet, waardoor Miley ook zelf regelmatig eens van kapsel en make-up 

verandert. 



29 
 

Dataverzamelingsmethode 

Aan de hand van semigestructureerde interviews ging ik luisteren naar de toekomstverhalen van de 

jongeren. Hiervoor bereidde ik een interviewguide 2 voor, waarop ik in iedere gesprek de volgende 

thema’s aan bod liet komen: wonen, geld, sociaal netwerk (i.e. vrije tijd + belangrijkste mensen) en 

tenslotte verwachtingen voor de toekomst. Dit laatste bestond zowel uit dingen die hen blij zouden 

maken, als dingen die moeilijk zouden zijn of waar ze in de toekomst last mee denken te hebben. 

Deze interviewgids testte ik, nadat ik hem al eens overlopen had bij mezelf, eveneens uit op mijn 

huisgenoten. Hierop vulde ik bij de verschillende onderdelen nog enkele vragen aan. 

 
Omdat de verbale weg niet voor iedereen altijd even makkelijk is, vroeg ik op het eind van de eerste 

afname aan iedere jongere hoe ze hun toekomstverhaal de volgende keer zouden willen schetsen. 

Hierbij hoopte ik om ofwel een nieuw licht te kunnen werpen op hun toekomstverhaal ofwel om dit 

wat verder te kunnen uitdiepen. Ryan koos voor de computer, Spiderman voor tekenen met stift 

en/of spelen met (PlayMobil)popjes en Miley voor kleuren. Miley kwam hier echter later op terug en 

wou op een bepaald moment zelfs niet meer meedoen. Ik vertelde haar dat het goed is dat ze mij dit 

kwam vertellen en dat ze inderdaad steeds mag stoppen als ze dit wil (waarbij ik nog eens verwees 

naar de informed consent). In de laatste weken van haar opname koos Miley ervoor toch terug mee 

te doen. Ze zag het beter zitten gezien ze in plaats van babbelen ook mocht schrijven. 

Hiervoor koos ik voor Miley de techniek “klassiek visioning” uit. Deze techniek staat beschreven in de 

syllabus “Basiscursus NME 2011”(Natuur- en mileueducatie), waarin Geldhof M. & Van Lancker H. 

(z.j.) enkele methodieken om te gaan werken met toekomstbeelden, beschrijven. Bij “klassiek 

visioning” draait het om de individuele verbeelding. Men krijgt de tijd om de ogen te sluiten en jezelf 

te verbeelden ergens op een dag in de toekomst. Ik hielp Miley hiertoe door een meditatieve tekst 

voor te lezen:  

Sluit je ogen en je wordt heel rustig… Al je spieren mogen rusten.  

Je voelt je adem in en uit gaan.  

Drie tellen in, drie tellen uit.  

In, 2, 3… En uit, 2, 3  

Nu beeld je je in dat je in de toekomst bent.  

Je bent ondertussen al enkele jaren ouder…  

Zie je wat je aan het doen bent?  

Waar je woont?  

Of er bepaalde mensen om je heen zijn? Wie zie je?  

…. 

Miley had de neiging om te beginnen vertellen wat ze zag, maar ik vertelde haar dat dit niet hoefde. 

Belangrijk bij klassiek visioning, zo schrijven Gheldhof & Van Lancker (z.j.), is dat Miley gelooft in het 

beeld dat ze ziet. Alles is mogelijk, zonder vooroordelen of twijfels. Elke gedachte of idee dat ze zich 

vormt, is goed en elke associatie moet een kans krijgen. Terwijl ze haar ogen sloot, stelde ik wel 

enkele vragen die Miley hielpen haar toekomstbeeld wat verder te concretiseren. Daarna liet ik haar 

rustig terug haar ogen openen en even bekomen. Miley zei dat ze ervan genoten had en vervolgens 

gaf ik haar een blaadje papier waarop ze (vrijuit) mocht (be)schrijven wat ze gezien had. Bij klassiek 
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visioning gaat het erom dat je verbeelding omzet in iets creatiefs. Gezien ik wist dat Miley goed en 

graag gedichten schrijft, liet ik haar aan de slag met pen en papier. 

Daarna had ik voor Miley nog een “invulblaadje” gemaakt waarop ze enkele vraagjes eveneens 

schriftelijk kon beantwoorden. Toen we deze samen overliepen, vroeg ze zich echter af ze dit niet 

gewoon kon vertellen aan mij. Hierop volgde een erg spontaan gesprek waarin vooral Miley het 

woord nam en heel veel wou vertellen. In mijn ogen had het feit dat ze daarvoor zo ontspannen had, 

haar enorm geholpen om zo vlot en vrijuit te kunnen vertellen. 

Ook bij Ryan paste ik voor de 2e afname een techniek toe die beschreven staat in het document van 

Gheldhof & Van Lancker (z.j.). Dit heet “imagineering”, wat een samentrekking is van de woorden  

“image” en  “engineering” en dus zoveel betekent als de verbeelding construeren. Bij deze techniek 

kon Ryan zijn toekomstbeeld creëren en visualiseren. Gezien Ryan erg graag met de computer werkt, 

deed hij dit aan de hand van foto’s die hij via de zoekmachine Google op het internet tegenkwam. 

Voor Ryan had ik op voorhand een indeling gemaakt zodat Ryan toch een overzicht had en beter wist 

naar wat hij precies kon gaan zoeken. Voor die indeling baseerde ik mij op de vijf levensgebieden van 

het Leefplan, ontwikkeld door Gabriëlle Verbeek (2010) van Artemea in samenwerking met het LOC 

Zeggenschap in zorg. Deze oefening probeerde ik thuis al eens uit waarbij ik mij eigen toekomstbeeld 

kon visualiseren. Op die manier had ik ook een voorbeeld om aan Ryan voor te leggen. 

Spiderman had na de eerste afname aangegeven dat hij graag een tekening wou maken rond zijn 

toekomst en daarnaast deze na te spelen met PlayMobil-popjes. Wanneer ik hiervoor een tweede 

keer langskwam, bleek hij die dag echter ongelooflijk spraakzaam en wou hij eigenlijk liever wat 

“babbelen” zei hij me. Daarna konden we misschien nog een tekening maken. Na dit gesprek, waarin 

ik nog eens met hem zijn toekomstverhaal had doorgenomen, wou hij echter niet meer tekenen. We 

maakten samen toen wel nog een tekening voor juf L., die voor enkele maanden zou stoppen met 

lesgeven op de ziekenhuisschool. Een volgende keer speelde Spiderman een dag in de toekomst na 

aan de hand van Playmobil-popjes. Hierin werd me duidelijk hoe Spiderman een doordeweeks dag 

zag en welke mensen er mochten meespelen in dit verhaal. De laatste keer  dat ik bij Spiderman 

langskwam voor mijn onderzoek, babbelden we over De Meander. Wat vond hij er wel/niet leuk en 

wat had hij er geleerd en wou hij behouden of meenemen naar de toekomst. Hiervoor had ik een 

topiclijst opgesteld die ik later eveneens gebruikte in een gesprek met Ryan en waar ik mijn 

“invulblaadje” voor Miley op baseerde. 

 

Tijdens één van onze gesprekken kwam er naar voor dat Spideman de gesprekken met de psychologe 

wel steeds leuk vond, maar dat hij soms zelf liever wat meer kon babbelen en zij wat minder aan het 

woord was. Omdat ik de indruk had dat dit in onze gesprekken misschien ook wel eens het geval was, 

stelde ik voor dat hij eens vrijuit mocht vertellen over zichzelf en/of zijn toekomst maar zonder dat ik 

verder vragen ging stellen. Dit vond hij een leuk idee waarbij hij het nog het meest amusant vond om 

achteraf zijn stem op de voice recorder te kunnen horen. Het vertellen zelf ging in het begin wel vlot, 

maar al snel leek het voor ons beiden ook uitdaging. Spiderman wist niet goed meer wat te zeggen, 

maar het was vooral ik die het erg moeilijk had om te blijven zwijgen en geen vragen te stellen.  
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Data-analyse 
Deze masterproef gaat luisteren naar de toekomstverhalen van de jongeren zelf. Buiten de invloed 

tijdens dit gesprek, ben ik er mij daarnaast van bewust dat het onmogelijk is deze verhalen 

“neutraal” weer te geven. Van zodra je onderzoeksdata in een tekst  giet, ben je al bezig met het 

verhaal te “infecteren” met je eigen subjectiviteiten (Goodley et al., 2004). Mauthner & Doucet 

(1998) beschouwen hierbij vooral data-analyse als de kritieke fase van het onderzoeksproces. Data-

analyse kan namelijk de individuele stemmen in een (kwalitatief) onderzoek enerzijds wel 

ondersteunen zodat hun stem voldoende hoorbaar is, maar anderzijds kan deze fase evenzeer net de 

stemmen zelf naar de achtergrond duwen (Mauthner & Doucet, 1998). Gezien het opzet van deze 

masterproef is om de stem van de jongere zélf volledig naar voren te schuiven, werd gekozen voor de 

Voice-Centered Relational Method als methode van data-analyse. 

 

Deze methode is ontwikkeld over gedurende verschillende jaren heen door Brown L., Gilligan C. en 

hun collega’s op het Harvard Projects on Women’s Psychology and Girls’ development op de Harvard 

Graduate School of Education (Brown and Gilligan, 1992, 1993; Brown et al., 1988; Gilligan et al., 

1998 in Mauthner & Doucet, 1998). Deze methode is ontstaan uit de bezorgdheid en het groeiend 

ongenoegen over bestaande analysetechnieken in kwalitatief onderzoek, die geen meervoudige 

codering van de data toelaten. Hierdoor werden de woorden van een participant weleens onverwijld 

gegoten in de onderzoeker zijn manier van denken over de wereld en daarmee ondergebracht in de 

vaststaande categorieën die de literatuur al voorschreef (Mauthner & Doucet, 1998). 

Net zoals Goodley & Runswick-Cole (2012) deden in hun artikel “Reading Rosie: the postmodern 

dis/abled child” wil deze masterproef echter loskomen van termen en begrippen gebruikt door 

professionelen, onderzoekers en beleidsmakers en hierbij enigszins waarschuwen voor de 

dominantie van dit discours. Een discours dat personen met een beperking alsnog dreigt te 

pathologiseren, “anders” te maken en te onderscheiden van hun leeftijdsgenoten, hun familie en de 

bredere gemeenschap waarin deze personen leven (Goodley & Runswick-Cole, 2012). Het verhaal 

van de jongeren zien en begrijpen in termen van de relaties met zowel de mensen rondom hen heen 

als met hun breder sociale, structurele en culturele context, is mijn inziens erg belangrijk. Vanuit die 

drijfveer koos ik voor de versie van Mauthner & Doucet (1998), die de Voice-Centered Realtional 

Method van Carol Gilligan en collega’s aanpasten aan hun onderzoeksinteresse. Deze houdt een 

grotere aandacht in voor de concepten afhankelijkheid, onafhankelijkheid en wederzijdse 

afhankelijkheid, die vaak klinkt doorheen de verhalen van hun respondenten. Deze thema’s spelen 

evenzeer voor de jongeren die ik interviewde een beduidende rol, nog meer omdat ze allen 

momenteel in een residentiële afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis verblijven. 

De versie van Mauthner & Doucet (1998) vond zijn oorsprong in het feministisch onderzoek. Daar 

groeide reeds geruime tijd het verlangen om de verhalen van de vrouwen te beluisteren en te 

begrijpen in en door de woorden die zij gebruiken. Ook deze masterproef wil luisteren naar de 

toekomstverhalen van de jongeren zoals zij deze zelf brengen. Dit luisteren houdt een actieve 

participatie in van zowel de verteller als de onderzoeker, vinden ook Gilligan et al. (2003). De Voice-

Centered Relational Method (VCRM) geeft om die reden tevens de ruimte de eigen antwoorden, 

ervaringen en interpretaties van de onderzoeker expliciet te maken. Het is van belang te benoemen 

hoe de onderzoeker sociaal, emotioneel en intellectueel staat ten opzichte van de participant want 

enkel zo kan hij wat grip krijgen op de wazige grens tussen de verhalen zelf en zijn eigen 

interpretaties van die verhalen (Mauthner & Doucet, 1998). Mocht ik als onderzoeker deze 
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interpretaties niet zo expliciet maken, zouden deze impliciet wel weerklinken in mijn stem tijdens het 

interview of in de manier waarop ik het verhaal van mijn participanten neerschrijf. De keuze voor 

VCRM is dus een keuze voor een relationele methode die daarbij tracht te luisteren naar iemands 

verhaal, voordat er geluisterd wordt naar dit verhaal met als doel de onderzoeksvragen te 

beantwoorden (Gilligan et al., 2003).  

Concreet houdt de versie van VCRM die ik toepas in dit onderzoek de volgende luisterbeurten in. 

Tijdens de eerste luisterbeurt wordt er gekeken naar het algemene plot of verhaal dat de jongere 

vertelt. Hoe ziet het toekomstverhaal van de jongere eruit, wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen 

en wie zijn de hoofdpersonages hierin? Er wordt gezocht naar terugkerende thema’s, woorden, 

beelden en eventuele contradicties. Dit is min of meer gelijkaardig aan andere analysetechnieken in 

kwalitatief onderzoek. Er wordt hiernaast echter ook gekeken naar de positie van de onderzoeker, 

naar de reacties op het verhaal, naar de onderzoeker haar specifieke achtergrond en ervaringen in 

relatie tot de persoon die geïnterviewd wordt. Zoals eerder genoemd is het van belang de visies en 

het theoretisch kader van de onderzoeker  te benadrukken en expliciet te maken, maar tevens hoe 

deze de gemaakte interpretaties en conclusies beïnvloeden. 

Tijdens de tweede luisterbeurt wordt er gekeken hoe de jongere praat over zichzelf. De zinnen of 

zinsdelen waarin “ik” voorkomt, worden onderlijnd en hiervan wordt een “I-poem” gemaakt 

(Gilligan, 2003). Op die manier kan de onderzoeker ontdekken hoe de respondent spreekt over 

zichzelf alvorens er gesproken wordt over hem/haar (Brown & Gilligan, 1992, 27-8 in Mauthner & 

Doucet, 1998). Deze luisterbeurt geeft ruimte om eens stil te staan bij de verschillende lagen in de 

stem, om te luisteren naar de verschillende visies of perspectieven van de participant. Hierdoor 

onderscheidt de VCRM zich van de traditionele coderingsmethoden omdat de stem van de 

participant niet meteen gekwantificeerd of gecategoriseerd wordt maar dat er eerst geluisterd wordt 

naar onderscheiden aspecten van de uitdrukking van iemands ervaringen binnen een bepaalde 

relationele context (Gilligan et al., 2003). 

De twee voorgaande luisterbeurten worden gezien als de hoofdbestanddelen van de VCRM 

(Mauthner & Doucet, 1998). Doorgaans voegen onderzoekers hierop zelf nog twee beurten toe die 

afgeleid zijn van hun onderzoeksonderwerp. Gezien ik, net zoals Mauthner & Doucet (1998), wil 

kijken hoe de stem, of in dit geval het toekomstverhaal van de jongere, is opgebouwd in relatie tot 

zowel hun (wel en niet-professioneel) netwerk als in relatie tot hun breder sociale, structurele en 

culturele context, sluit ik mij min of meer aan bij hun 3e en 4e lezing. 

Mauther & Doucet (1998) noemen hun derde lezing “Reading for relationships”. In mijn derde 

luisterbeurt zal ik, net zoals hen, nagaan hoe mijn participanten spreken over hun relaties met 

familie, evt. levenspartners, vrienden en het sociaal netwerk waarin ze leven (de leefgroep, school of 

werk). In het kader van mijn onderzoeksvraag zal ik zoeken naar de relaties die voor hen van belang 

zijn in hun toekomstverhaal. De laatste en vierde luisterbeurt tenslotte, zal de jongeren en hun 

(toekomst)verhaal pogen te plaatsen binnen de bredere sociale, politieke, culturele en structurele 

context waarin ze leven.  
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RESULTATEN 

EERSTE LUISTERBEURT: DE TOEKOMSTVERHALEN VAN SPIDERMAN, MILEY EN RYAN 
Tijdens de eerste luisterbeurt wordt er geluisterd naar het algemeen plot of verhaal dat de jongere 

brengt. Gezien ik zowel in mijn interview guide voor de eerste afname, als later steeds een topiclijst 

had voorbereid, volgden alle gesprekken iets of wat dezelfde structuur. Via deze structuur aangevuld 

met de onderwerpen die jongeren zelf nog naar voor brachten, wil ik het algemeen plot van het 

toekomstverhaal van deze 3 jongeren vertellen aan de hand van volgende indeling: (1) wonen, (2) 

familie, (3) kinderen en een partner, (4) dieren, (5) werk en vrije tijd, (6) moeilijk in de toekomst en 

tenslotte (7) wat ze geleerd hebben van het leven in De Meander en wel/niet zullen meenemen naar 

de toekomst. Punt (2), (3) en (4) omvatten enkele belangrijke relaties die min of meer telkens 

overeen kwam met wat ik in mijn interviewguide3 formuleerde als “wat zal je blij maken?”. 

Bovendien zullen deze belangrijke relaties nog eens verder uitgediept worden tijdens de derde 

luisterbeurt, “het luisteren naar relaties”. In deze eerste luisterbeurt komt er geen expliciet 

onderdeel naar voren over (al dan niet professionele) zorg en/of ondersteuning, maar ik ontdekte 

dat dit aspect eigenlijk wel vervat zit doorheen de verschillende thema’s die ik nu zal toelichten. 

1.1. Wonen 

Ryan: “Liefst een huisje voor mij alleen.”  

Alle drie de jongeren zien hun toekomstige woonplaats niet in een residentiële voorziening of in een 

tehuis, maar zouden het liefst alleen willen wonen in een appartement of klein huisje. Veel luxe lijken 

ze niet nodig te hebben. Een eigen kamer, een living met zetel en televisie, een keukentje,… veel 

andere (materiële) dingen worden niet genoemd in hun toekomstverhaal. 

Spiderman: “Waar dat er stilte is.”  

Belangrijk voor Miley en Spiderman is  wel dat het er rustig is. Voor Miley kan dit evengoed aan een 

pleintje in de stad of aan de rand van de stad zijn. Ryan ziet zichzelf wonen in een stad, bij voorkeur 

in de stad waar hij altijd gewoond heeft met zijn vader. Hij wil het liefst in ’t stad wonen omdat “als ik 

weg ga, dan heb ik alles dicht bij mij.” 

Miley: “Ik ben niet iemand die alleen wil zijn.”  

Miley en Spiderman zouden niet alleen willen wonen, Miley zou samenwonen met een goede 

vriendin of haar nicht, zolang het maar iemand is die ze goed kent. Spiderman wil samenwonen met 

zijn mama, zijn broer en nicht mogen er ook bij. Later zou hij misschien wel willen samenwonen met 

zijn vriendin, maar hij zou dit nu nog niet zo durven zeggen. Hij geeft aan dat hij hiervoor nog wat te 

verlegen is, misschien durft hij dit later wel zegt hij. Ryan wil gerust alleen in een appartement gaan 

wonen, maar hij zou graag hebben dat er iemand, die hem kan komen helpen dichtbij woont, 

bijvoorbeeld in hetzelfde appartementsblok. Dit noemt hij zelf “begeleid wonen”. 

1.2. Familie 

Ryan: “Familie belangrijker.”  

Voor alle jongeren is familie duidelijk erg belangrijk. Miley en Ryan noemen familie het 

allerbelangrijkste en ook Spiderman noemt eerst de leden van zijn familie op wanneer hij spreekt 

over de belangrijkste mensen in zijn omgeving later, hierbij zijn mama duidelijk op kop. Miley denkt 

spontaan aan: “Mijn tante en mijn nichtje. Mijn zus en mijn andere zus”. 
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Spiderman:“Later wil ik…euhm… Later zou ik graag willen ne keer…Koken voor mijn mama…en 

mijn broer.” 

Naast een opsomming van familieleden bij de vraag over “belangrijkste mensen”, noemen ze ook 

diezelfde familieleden bij de vraag wat hen in de toekomst echt blij of gelukkig zal maken. Miley 

wordt echt gelukkig “als mijn zus op bezoek komt” zegt ze. Ook Ryan noemt zijn familie als datgene 

dat hem echt blij zal kunnen maken in de toekomst. Spiderman vernoemt bij deze vraag “mijn 

mama”. Voor haar en zijn broer zou hij daarom in de toekomst graag eens willen koken “omdat ze 

mij graag zien. En omdat ik ze graag zie”. 

1.3. Kinderen en een partner 

Miley: “Van kleinsaf tot volwassene moet ge daar voor zorgen.”  

Spiderman is de enige die meteen zelf over kinderen begint. Eentje is voldoende, maar “als dat niet 

gaat, dan niet” zegt hij zelf direct. Miley en Ryan zien kinderen allebei als een last. Miley gelooft dat 

ze de zorg en verantwoordelijkheid die zo’n kindje met zich meebrengt, niet zal aankunnen. Ook 

Ryan denkt dat kinderen hebben “lastig” is. Hij zou wel een kindje willen hebben, om een kindje te 

helpen maar hij zou dit “niet zelf maken”. Een kindje uit een pleeggezin ziet hij wel zitten, “omdat ik 

die mensen daar dan mee kan helpen”, vindt hij. 

Ryan: “Ik wil wel een vriendin maar ja…Ik kan dat moeilijk houden hé. Ik ben bijna nooit thuis.” 

Wanneer we spreken over de liefde is dit voor alle jongeren een gevoelig en nog onzeker onderwerp. 

Ze zien dit niet meteen als vereiste voor later, maar willen wel allen graag een lief. Ryan noemt een 

vriendin hebben iets waar hij gelukkig van zou worden, maar zonder zou hij evenzeer gelukkig zijn. 

Spiderman spreekt uit zichzelf veel meer over een vriendinnetje, maar heeft hierover nog wat 

twijfels. Hij zou liever hebben dat zijn vriendin niet bij hem woont, omdat hij bij zijn mama gaat 

wonen later en “mijn mama ziet dat dan. Dat…dat is privé. En dat, dat wil ik niet”. Voorlopig zou zijn 

vriendinnetje wel veel op bezoek mogen komen, hij zou zelf een bedje voor haar in zijn kamer willen, 

maar los van zijn bed. Spiderman vond het lastig om over dit onderwerp al vooruit te denken gezien 

zijn mama erg centraal staat, ook in zijn toekomstig leven. Pas wanneer ik sprak over “wat als uw 

mama er niet meer is” zou hij misschien toch willen gaan samen wonen. 

Miley: “Als ik een relatie heb, gaan we apart blijven wonen.”  

Miley zou het liefst nooit samenwonen met haar partner. Ze denkt dat dit beter is, want “als ik hem 

beu ben, dan weet ik da’k alleen woon.”  Ze wil het liefst haar eigen plekje behouden maar hij zou wel 

veel op bezoek mogen komen.  

1.4. Dieren 

Spiderman: “Ik heb daar ook nog een konijn thuis.”  

Alle drie de jongeren zijn vastbesloten dat ze later een huisdier zullen hebben. Ryan dacht bij de 

inrichting van zijn appartement zelf meteen dat hij wel een balkon nodig zal hebben, “voor een 

hond”. Het liefst wil hij twee honden, net zoals bij zijn papa en net zoals hij altijd al gekend heeft. 

“Dat is ook op een appartement. En helemaal op het eerste verdiep, is een appartement met een 

koertje. Binnen en buiten kunnen ze.” Spiderman zou eveneens twee honden willen, want die heeft 

hij nu ook. Hij heeft daarenboven nog een konijntje en dit wil hij later dus ook. Miley heeft voldoende 

aan een konijntje. “Omdat ik daar dan mee kan spelen. Kan vastpakken in de zetel”. Een poes kan 

evengoed vertelt ze, maar geen hond. Naast de liefde en het spelen ziet Spiderman eveneens een 
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ander pluspunt van honden in huis hebben; “Dan waken ze over u” zegt hij. Anders zou hij zich wel 

eens durven onveilig te voelen, geeft hij toe. 

1.5. Werk en vrije tijd 

Spiderman: ”Ik zou willen werken. Dierenarts worden.”  

Vanuit die liefde voor dieren wil Spiderman graag dierenarts worden. Het maakt hem niet veel uit 

welke dieren, maar geen varken of een wesp “want daar ben ik allergisch aan”. Ook Ryan zou met 

dieren willen werken later, meer bepaald met paarden. Dit ziet hij in de eerste plaats als een hobby, 

maar hij denkt dat hij hiermee nog wel geld kan verdienen; “Door andere paarden te verzorgen. Bij 

andere mensen. Als ze hulp nodig hebben.” Als echte job om geld te verdienen, zou Ryan gaan koken. 

Het maakt voor hem niet uit waar of hoe, maar wil later gaan koken en op die manier zijn geld zelf 

verdienen. 

Miley: “Tegen dan ga ik gaan werken”  

Ook Miley ziet zichzelf in de toekomst werken. Ze wil heel graag iets met bejaarden doen. Meehelpen 

met de activiteiten, gezelschap bieden, hen verzorgen… Ze hoeft daar niet veel geld voor te krijgen, 

vrijwilligerswerk kan evenzeer. Ze gelooft dat om gelukkig te zijn, ze voldoende geld zal hebben van 

haar maandelijkse uitkering. Daarbij is geld voor haar niet zo belangrijk zolang ze maar bejaarden kan 

helpen, “het zijn oude mensen en ik heb daar wel een boontje voor”. Toch zou ze “liefst met geld” 

gaan werken, schrijft ze neer in haar gedichtje over de toekomst. 

Ryan: “Gaan voetballen in een club.”  

Sporten zien alle jongeren als een aanmerkelijk onderdeel van hun vrije tijd. Miley gaat graag fietsen, 

bij voorkeur met muziek in de oren. Fieten in de buitenlucht noemt ze als één van de activiteiten die 

haar echt gelukkig kunnen maken. Ook televisie kijken of “in de keuken iets maken” doet ze graag. 

Daarbij zou ze af en toe eens naar de cinema gaan, eens gaan bowlen enzoverder. Ryan zou naast zijn 

werk met zijn paarden, in zijn vrije tijd willen gaan voetballen in een voetbalclub. Hij doet dit echt 

graag en vindt het leuk samen met andere mensen te sporten. Ook Spiderman sport graag. Lopen, 

zwemmen, verspringen, … vindt hij allemaal leuk, daarbij ziet hij zichzelf in zijn vrije tijd nog af en toe 

gaan wandelen of iets te knutselen. Opvallend is wel dat Spiderman, eerst aan “kuisen” denkt 

wanneer ik hem vraag naar zijn vrije tijd. 

1.6. Wat is moeilijk 

Spiderman: “Omdat ik dan niet meer vooruit kan.”  

Wanneer ik met Spiderman praat over wat er moeilijker zal lopen in de toekomst denkt hij direct aan 

“wandelen”. Hij denkt dat het noodzakelijk zal zijn dat er altijd iemand bij hem loopt. Hij verwacht 

daarbij dat er altijd iemand bij hem zal zijn om hem te helpen, bij het koken bijvoorbeeld. De persoon 

die hij hiervoor in gedachten heeft, is zijn mama. Maar Spiderman zegt hierbij zelf “als ze er nog is”. 

Mocht ze er niet meer zijn, “dan zou ik mijn vriendinnetje bellen”. Ook Ryan denkt dat hij later wel 

eens zal “sukkelen” met zijn gezondheid. Hij heeft namelijk nu al veel “rare hoofdpijn” en “de dokters 

zeggen dat ik dat nooit ga kwijt raken”. Anders denkt hij weinig problemen te ondervinden in de 

toekomst. Het enige wat moeilijk zal zijn, is wanneer zijn oma sterft. Miley tenslotte, ziet de 

toekomst in het algemeen eveneens vrij rooskleurig in. Het enige wat bij haar moeilijker kan lopen is 

geld, “opletten wat dat je uitgeeft”. Ze denkt dat ze wel eens iets teveel zal durven uitgeven, aan 

chips bijvoorbeeld. Niet aan sigaretten want “tegen dan ben ik gestopt”. 
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1.7. Het leven in de Meander 

Miley: “Dus als we het weer moeilijk krijgen, dat we weten van: de Meander is er.”  

De 3 jongeren zijn erg positief over de Meander. Ze hebben er allen veel geleerd en hierbij was het 

vooral de begeleiding die het verschil maakt. Miley vindt het goed dat wanneer je hier toekomt, “ze 

je eerst observeren om te kijken wie dat je bent en hoe dat jet doet…”(…) “En dat ze uitleg geven van 

misschien in plaats als je boos bent, kun je beter zoiets doen.” Dit heeft ze geleerd dankzij de therapie 

in de Meander, maar ze heeft eveneens geleerd minder bang te zijn en minder te doen wat andere 

mensen zeggen of vragen. Ze heeft geleerd naar haar eigen lichaam te luisteren en terug te genieten 

van leuke dingen zoals eens naar een restaurantje gaan of een pannenkoek te eten. 

Spiderman: “Ja, dat wat minder druk is.”  

Miley kon heel veel zaken benoemen die ze hier geleerd heeft, die haar in de toekomst zullen helpen. 

“Alleen wat ik minder vind, is in het weekend. Eje hier niets te doen.” Ze vindt dat er toch voldoende 

begeleiding is om ’s middags bijvoorbeeld eens iets te gaan doen. Verder wil ze “een beetje meer 

rust. En, we staan veel te vroeg op.” Zij zou het ochtendmoment anders indelen, want veelal moeten 

ze nu na het ontbijt nog een uur op de kamer gaan zitten voordat er therapie of de klas begint. Ze 

snapt wel dat dit nodig is voor de mensen die hulp krijgen bij het wassen, maar ze zou willen dat de 

anderen dan een uurtje langer mogen blijven liggen. Net als Miley, vind ook Spiderman rust erg 

belangrijk. “Het lawaai” is voor hem datgene wat hij minder leuk was in de Meander. “Van kinderen 

dat roepen.”  Verder zou hij liever “een TV in de kamer” willen. Hij kan dan op zijn eigen kamer kijken, 

alleen, waar hij zelf de zender kan kiezen en waar er niemand lawaai maakt.  

Spiderman: “Ik vond pesten niet leuk”  

Het allereerste wat Spiderman opnoemt wanneer we praten over de Meander, is echter het pesten. 

Niet dat hij gepest werd, maar dat er jongeren waren die anderen pesten. Hij zou daarom in de 

toekomst in de Meander “een papiertje ophangen ‘pesten is stout’ ”. Wat dokters, verpleging, 

leerkrachten, therapeuten vooral moeten gaan doen, is “Lief zijn. Voor elkaar” zegt Spiderman. Hij 

doelt hierbij echter vooral op de jongeren die niet altijd even lief zijn, hij vindt “de jongeren luisteren 

niet”. De begeleiding mag volgens hem zeker wat strenger zijn, “zij luisteren wel” vindt Spiderman. 

Ryan: “Maar ik zit hier al lang hé.”  

Ryan ziet zijn toekomst eveneens buiten de Meander. Hij zit reeds 6 jaar in de Meander en zegt 

tijdens ons eerste interview onverwijld “Ik ben blij dat we weg mogen hé”. In een latere afname geeft 

hij echter toe dat hij hier echt wel geholpen is. Hij noemt hiervoor niet de therapieën of de 

klasmomenten, maar voornamelijk de namen van de begeleiding op. Ook in zijn toekomstverhaal 

moet er zeker iemand zijn die hem komt helpen voor “de pillen alleszins”. Voor koken of kuisen heeft 

hij niemand nodig. Ook Spiderman is erg dankbaar naar de begeleiding toe “om mijn medicamentjes 

te geven”. Net als Ryan gelooft hij dat hij dit niet alleen had gekund.  

Miley: “Moest dat er niet zijn zou ik minder op mijn gemak zijn”  

Miley vindt het hebben van begeleiders die er voor je zijn van ’s morgens tot ’s avonds, erg 

belangrijk. Waar ze in de toekomst naar toe zal gaan, heeft ze graag continu begeleiding in de buurt. 

Ook ’s nachts geeft een nachtdienst haar eigenlijk wel “een goed gevoel”. 

Alle drie de jongeren zijn dankbaar voor wat de mensen (zowel de andere patiënten als de 

begeleiding) in de Meander voor hen gedaan hebben. Op de vraag wat Spiderman zelf nog zou 

veranderen aan de Meander, reageerde hij spontaan “Danku zeggen voor alles wat ze gedaan 
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hebben voor mij”. Hun toekomstverhaal speelt zich dan wel buiten de Meander af, wat ze beleefden 

in de Meander zullen ze zeker meedragen naar hun toekomst. 

EERSTE LUISTERBEURT: HET VERHAAL VAN DE ONDERZOEKER 
Tijdens de eerste luisterbeurt naar het algemeen plot van de toekomstverhalen, werd er tevens 

“geluisterd” naar de reacties, ervaringen of interpretaties van de onderzoeker. Welke positie neem ik 

in tijdens de interviews, maar tevens tijdens de analyse van deze verhalen. Wat zijn mijn reacties op 

hun verhalen en in hoeverre spelen mijn specifieke achtergrond of ervaringen in relatie tot de 

jongere mee? Zoals Mauther & Doucet (1998) aangaven, is het van belang deze zaken expliciet te 

maken. Om greep te krijgen op de wazige grens de verhalen zelf en mijn eigen interpretaties van die 

verhalen, ga ik aldus benoemen hoe ik als onderzoeker sociaal, emotioneel en intellectueel sta ten 

opzichte van mijn participanten. Gezien ik tijdens het luisteren gewaar werd dat mijn “positie” niet 

altijd eenduidig te benoemen is, heb ik mijn reacties en reflecties hieronder onderverdeeld in 

volgende thema’s: (8) de onderzoeker als stagiair/hulpverlener, (9) de onderzoeker als jongere met 

eigen toekomstideeën, (10) de onderzoeker en haar onderzoeksdoelgroep, (11) de onderzoeker in 

confrontatie met zichzelf en haar context en tenslotte bleef ik in de eerste plaats (12) de 

onderzoeker als onderzoeker. 

1.8. De onderzoeker als stagiair/hulpverlener 

Jelena: “Ik weet nog in het begin, dat ge dat eigenlijk niet zo goed durfde hé”  

Alle drie de jongeren volgden tijdens hun opname in de Meander les op de ziekenhuisschool. De 

plaats waar ik stage deed van september ’13 tot februari ’14. Mijn participanten kende ik dus al vrij 

goed, gezien ik ze dagelijks in mijn klas had. Zo had ik, nog voor mijn onderzoek begon, al min of 

meer een beeld van wat ze wel/minder goed kunnen, wat ze later graag zouden willen doen, van 

waar ze komen en waar ze nu naartoe aan het evolueren zijn. Evenzeer kenden ze mij al vrij goed, 

maar ze kenden en zagen mij bijgevolg voornamelijk als leerkracht. Ik benadrukte daarom iedere 

keer dat ik niet kwam voor school, maar voor mijn onderzoek (“voor mijn eigen school”) en dat dit 

volledig los van mijn stage stond. 

Tijdens de eerste luisterbeurt merkte ik echter dat ik me tijdens de interviews eigenlijk wel soms als 

leerkracht ging gedragen of mezelf ging positioneren aan de kant van de begeleiders. Hoewel ik naar 

mijn gevoel tijdens de interviews mijn best had gedaan om hier goed op te letten, merk ik met deze 

eerste luisterbeurt dat deze hulpverlener-rol nog regelmatig naar de oppervlakte is gekomen. Een 

mooi voorbeeld hiervan is wanneer ik met Spiderman zijn programma aan het overlopen ben en met 

hem bekijk wat hij hiervan later nog wel/niet meer zou willen. Spiderman vertelt dat hij graag “met 

diene bal over het net…” speelt, een spel dat in het begin van zijn opname helemaal zijn ding niet 

was. Ondertussen heeft hij zijn schrik van ballen overwonnen en heeft hij daarbij motorisch een 

grote evolutie doorgemaakt. Deze vooruitgang benadruk ik nogmaals duidelijk tijdens het interview: 

“Dat is ook wel goed hé”, waarop Spiderman bijzonder trots in lachen uitbarst. Ik blijk hiervan 

klaarblijkelijk te genieten omdat Spiderman een paar maanden terug helemaal niet zo trots op 

zichzelf zou kunnen zijn. Dit sterk benadrukken van positieve zaken vond ik terug in al mijn 

interviews, maar daarbij merk ik tevens dat ik bepaald gedrag (in een voor mij positieve richting) 

meer ga bekrachtigen. Andere zaken zoals bijvoorbeeld chips en sigaretten, ga ik dan weer spontaan 

benoemen als iets ongezond. In het luisteren naar deze reacties word ik gewaar hoe ik toch wel 

regelmatig lijk te vervallen in die “leerkrachtenrol”. Een rol waarin ik sommige zaken bekrachtig en 

andere niet, afhankelijk of ze passen binnen de waarden en normen die ik belangrijk vind. 
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Jelena: “Misschien als ze met meer mensen hier zijn? Zou dat niet…”  

Samen met die rol als leerkracht of hulpverlener, merk ik daarbij dat ik bepaald gedrag van 

begeleiders of regels en structuren in de Meander ga bestendigen of hun ontstaansreden poog te 

verklaren. Ik lijk op die momenten de kant van de begeleiders te gaan kiezen en het voor hen op te 

nemen, daar ik tijdens mijn stage ook één van hen was. Zo verdedig ik de begeleiding wanneer Ryan 

stelt dat hij in de Meander geen vriendin mag hebben: “Ja dat is een beetje moeilijk hier hé, als ze 

zoveel op bezoek moeten komen.” Of wanneer Miley het ochtendmoment anders zou willen 

inrichten, antwoord ik “Ja, maar sommigen moeten zich dan nog wassen of zo misschien?” Ik lijk als 

het ware verklaringen te opperen voor regels of zaken die er in de Meander zijn en het aldus voor de 

begeleiders af en toe eens te willen opnemen.  

Jelena: “Maar ge moogt nu denken dat ge al ouder zijt hé.”  

Naast het feit dat ik in vergelijking met een doorsnee-onderzoeker over heel wat meer 

achtergrondinformatie van de jongeren beschik, was ik daarbij ook onderdeel van het 

multidisciplinair team dat op dat moment met de ondersteuning van deze jongeren bezig was. Een 

team waarop onder andere de opnamedoelstellingen van de jongeren en de aanpak hiervan uiteen 

gezet werden. Zo poogt dit team Spiderman wat meer los te laten komen van zijn sterk 

beschermende moeder en de weg naar de zelfstandigheid van Spiderman wat meer open te leggen. 

De deelname van Spiderman aan mijn onderzoek sloot in overleg met het team hier dan ook mooi bij 

aan. Hoewel ik die doelstelling tijdens mijn interview niet bewust in het achterhoofd hield, merk ik nu 

tijdens deze luisterbeurt dat bepaalde reacties of vragen van mij hier wel op gericht lijken te zijn. Zo 

vraag ik bv. verder door naar andere belangrijke mensen in zijn leven naast zijn mama of vraag ik of 

er nog mensen zijn die de taken, die hij nu telkens eerst gaat toekennen aan zijn mama, zouden 

kunnen opnemen. Zo reageer ik letterlijk “Ja, oké. Of zou er zo iemand anders dat nog kunnen doen? 

Zo buiten uw mama?” 

Jelena: “Maar ja, er moet natuurlijk plaats zijn inderdaad hé”  

Naast deze aanliggende en eerder onbewuste beweeggronden, was mijn grootste drijfveer nog 

steeds om de jongeren hun toekomstverhaal te horen. Wat willen de jongeren nu echt voor de 

toekomst, hoe willen ze dat deze eruit ziet? Naar aanleiding van het bericht in september ’13 van de 

sluiting van de Meander hadden de meeste jongeren echter een gesprek met de psychologe achter 

de rug over hun toekomstig verblijf. Het gesprek tussen de jongere en de psychologe was in 

tegenstelling tot mijn interviews, vooral vrij praktisch geweest en men was daarmee zo dicht 

mogelijk bij de realiteit gebleven. Dit met het oog op het zoeken naar een reële woonplaats als 

oplossing in de nabije toekomst. Hoewel mijn doelstelling los stond van het zoeken naar dergelijk 

reële mogelijkheden, merkte ik dat ik vanuit mijn positie als begeleider, eveneens hun ideeën al dan 

niet expliciet ging gaan aftoetsen aan de realiteit. Zo vroeg ik, wanneer ik met Ryan praatte over de 

moeilijke zoektocht naar een woonplaats, wat hij er van zou vinden mocht die plaats die hij in zijn 

gedachten had, niet meteen kunnen vrijkomen. Dat ik deze vraag zo spontaan bij mij was 

opgekomen, kwam vermoedelijk doordat ik er eveneens vanuit ging dat dit voor Ryan wezenlijk zal 

zijn. 

Dit inbrengen van realiteit, overkwam me eveneens in het gesprek met Spiderman. Spiderman 

droomt ervan om als dierenarts te gaan werken. Mijn vermoeden dat dit bij een droom zal blijven, 

lijk ik in mijn reacties eveneens bij te willen brengen. Daarnaast ging ik in dat gesprek polsen wat 

Spiderman eigenlijk zo aanspreekt in dit beroep. Vanuit mijn rol als hulpverlener lijk ik hier te willen 
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nagaan welke wens achter dit verlangen zit, om vervolgens te kijken of er geen realistischere job voor 

Spiderman aan dit verlangen zou kunnen tegemoet komen. 

1.9. De onderzoeker als jongere met eigen toekomstideeën  

Jelena: Apart wonen ja? Waarom zou ge dat doen?  

Door te praten over toekomstverhalen, ben ik tevens zelf veel meer gaan stilstaan bij mijn eigen 

toekomstverhaal alsook als dat van de mensen uit mijn omgeving. Zo testte ik de topic-lijst voor 

afname 1 uit bij mijn huisgenote en heb ik hiervoor mezelf nagegaan of deze lijst alles omvat wat 

ikzelf belangrijk zou vinden in mijn toekomstverhaal. Alleen al de indeling van de interview guide - 

wonen, geld & werk, sociaal netwerk & vrije tijd en tot slot verwachtingen - zegt iets over zaken die ik 

in een toekomstverhaal belangrijk vind. Daarbij kan je in mijn reacties of vragen tijdens deze eerste 

luisterbeurt heel wat aflezen over wat ik nu zelf verlang of welk beeld ik zelf heb voor de toekomst. 

Zo vraag ik bij Spiderman meteen of hij “Geen tweepersoonsbed?” zou nemen. Of was ik er in het 

verhaal van Miley eerst van uitgegaan dat ze nooit een relatie wil gezien ze had gezegd dat ze ging 

samenwonen met een vriendin of “iemand dat ik goed ken”. In tegenstelling tot hoe ik mijn 

toekomstbeeld zie, is het voor Miley echter niet nodig dat ze later gaat samenwonen met haar 

partner. 

Jelena: Gaat ge nog gaan sporten of naar muziek luisteren of boek lezen of knutselen…?  

Wanneer Miley aanbracht dat ze niet zou samenwonen met haar liefdespartner, had ik vervolgens 

gereageerd dat dit misschien wel slim gezien is van haar waarna ik vraag of ze dit wil “omdat ge weet 

dat vriendschap, dat dat misschien langer duurt of dat dat…minder rap beu zijt?” Deze vragen 

verhullen op die manier eveneens de beelden die er bij mij huizen over vriendschaps- en 

liefdesrelaties. Evenzo de beelden die ik heb over wonen of vrije tijd komen duidelijk naar voren in de 

formulering van mijn vragen. Gezien ik de vragen voor de jongeren vaak wil verduidelijken, ga ik 

steeds zelf enkele voorbeelden opnoemen. Ik merk nu dat de voorbeelden die ik dan geef, de 

jongeren vaak niet alleen in een bepaalde richting duwen maar evenzeer vertellen welke associaties 

er bij mij opdoemen. 

Jelena: “En zijn er zo nog dingen, dat ge denkt dat moeilijk…uw gezondheid dus. Maar zouden er 

nog andere dingen zijn? Alé, ook zo met uw werk of…”   

Evenzeer mijn verwachtingen voor de toekomst zijn zichtbaar in deze luisterbeurt. Zo zoek ik nadat 

Ryan mij reeds vertelde dat hij later denkt te sukkelen met zijn gezondheid, nog verder naar andere 

zaken die moeilijk zouden lopen. Hierbij vernoem ik zelf meteen “werk”. Ik merk dat dit misschien 

hetgeen is waar ik mij in de toekomst het eerst zorgen over zou maken. Misschien omdat ik, in 

tegenstelling tot hoe Ryan zich momenteel voelt, me wel beter in mijn vel voel zitten. Anderzijds kan 

dit evenzeer liggen aan de waarde die ik toeken aan het hebben van een mooie job. Ryan reageert 

echter dat er verder geen problemen zullen, ook niet bij het alleen wonen of dergelijke. Ook dit zijn 

opnieuw zaken die ik ga aanhalen, wat laat zien dat ik zelf verwacht dat volledig zelfstandig zijn in de 

toekomst misschien ook niet altijd evident is.   

Een ander waardeverschil vond ik terug in het gesprek met Spiderman. Spiderman kijkt namelijk 

enorm uit naar een toekomst waar hij zal samenwonen met zijn mama. Terwijl ik, door tot tweemaal 

toe te vragen “En daar wilt ge dan, voor altijd blijven wonen? (…) Ook als ge ouder zijt?” duidelijk laat 

zien dat samenwonen met mijn ouders niet echt mijn ideaal toekomstvooruitzicht zou zijn. 
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Jelena: “En hoeft ge daar dan veel geld voor te hebben of niet?”  

De discrepantie tussen de waarde die ik toeken aan geld en die van Miley, vond ik eveneens terug in 

deze eerste luisterbeurt. Miley wil erg graag met bejaarden werken en ze vertelt hierbij hoeveel 

deugd het had gedaan wanneer ze de vrouw, die Miley net de straat over geholpen had, haar 

bedankte. Nadat ik dit gedrag bekrachtig en hierbij nog even naga of die dankbaarheid een drijfveer 

voor haar is, maak ik vervolgens toch vrij snel de overstap van werk naar het thema geld. Miley 

antwoordt hierop dat geld krijgen voor deze job, in feite niet zo belangrijk is. Tijdens deze 

luisterbeurt merk ik hoe snel ik alweer de link had gelegd van werk naar geld en zie ik bijgevolg welke 

rol dit thema in mijn toekomstverhaal zou spelen. 

Jelena: “Gade gij eigenlijk niet graag naar school? Maar ge doet gij dat toch eigenlijk goed?”  

Tijdens deze luisterbeurt kwam ik regelmatig dergelijke mentale verbanden tegen. Verbanden die de 

participanten niet meteen zouden maken, maar die ik met mijn vragen dus impliciet wel leg voor 

hen. Zo stel ik dat wanneer je het goed doet op school, je toch ook graag naar school moet gaan? 

Spiderman maakt deze verbinding echter niet, voor hem is goed presteren niet perse dé reden voor 

wel of niet graag naar school gaan. Een andere verband dat ik maak, is door te antwoorden met “Aan 

chips, aan ongezonde dingen bedoelt ge?”. Vervolgens stap ik van ongezonde dingen meteen ook 

over naar roken, waarmee ook ik weer degene ben die dit onderwerp in hun toekomstverhaal naar 

voren breng. Diezelfde link maak ik tevens in een ander gesprek met Miley wanneer we praten over 

het stoppen met roken in de toekomst en ik hierop reageer “Ge gaat gezond zijn?”. In al deze zaken 

komt het beeld dat ik heb over sigaretten naar boven en maak ik daarmee duidelijk dat ik dit niet 

snel een plaats zou geven in mijn toekomstverhaal. 

Jelena: “En ook omdat dat samen met andere mensen is of niet of…?”  

Doordat ik met mijn vragen onbewust zelf veel zaken in verbinding breng, is het niet altijd duidelijk of 

dit ook de zaken zijn waar mijn participanten (spontaan) zouden aan denken. Zo gaf Miley aan dat ze 

graag ging bowlen omdat ze dit een leuk spelletje vindt. Hierop wou ik echter nagaan of het 

gezelschap (waarvan ik vermoedde dat het voor Miley wel een belangrijk gegeven is) daarbij geen 

meerwaarde is. Dit onthult daarenboven nogmaals wat ik zo leuk vind aan groepsspelen. Evenzo 

wanneer Miley aangeeft dat het bezoek van haar zus één van de dingen zijn die haar in de toekomst 

zullen blij maken, ben ik degene die hierop meteen over het kindje van haar zus begin. Opnieuw 

breng ik hiermee het contact met het kindje van haar zus en de band die hieruit kan voort vloeien, 

naar voren als iets om te koesteren voor de toekomst. Bijgevolg weet ik niet of dit eveneens iets is 

wat Miley zelf zo ziet, maar het verklapt wel welke geluksmomenten ik voor mezelf in de toekomst 

zie. 

1.10. De onderzoeker en de onderzoeksdoelgroep 

Jelena: “Ge hebt daar niemand anders voor nodig? Of geen uitkering voor nodig of…?”   

Tijdens deze eerste luisterbeurt merk ik tevens dat zowel bepaalde vragen als sommige reacties van 

mij wel eens verraden dat ik de jongeren nog steeds als “een bepaalde doelgroep” zie. Bovendien ga 

ik  regelmatig bepaalde zaken afstemmen op hun beperking of problemen, hun identiteit en hun 

achtergrond. Zo bevraag ik aan Spiderman of hij later echt alleen voor zijn geld zal kunnen zorgen en 

stel ik  vervolgens een vraag naar “een uitkering ofzo”. Een vraag die ik bij mensen zonder dergelijke 

beperking of problemen nooit zou stellen. Evenzeer wanneer ik Miley vraag waar ze later zou willen 

wonen en enkele voorbeelden ga opnoemen, noem ik (niet meteen maar) uiteindelijk ook “een 

kamer bij mensen of…in een voorziening of…”. Daarnaast lijk ik, net omdat het jongeren met een 
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verstandelijke beperking en psychische problemen zijn, bepaalde antwoorden wel eens anders te 

interpreteren. Zo parafraseer ik een antwoord van Spiderman als volgt: “ge denkt dat er altijd 

iemand bij u zal moeten zijn?” Tijdens deze luisterbeurt zie ik echter dat ik hetzelfde antwoord bij 

iemand die niet tot de doelgroep behoort, waarschijnlijk anders had geïnterpreteerd. 

Jelena: “Alé want dokter S. is een andere dokter dan…”  

Deze jongeren hebben, naast een verstandelijke beperking, bijkomende psychische problemen. 

Omwille van deze comorbiditeit lijk ik het soms moeilijk te hebben om over deze problemen met hen 

te praten. Zo geeft Miley aan “En, ik ga blijven ook een dokter hebben.” Hierop wil ik nagaan of ze het 

over een psychiater of een huisdokter heeft, maar ik merk dat ik het woord psychiater lijk te gaan 

mijden. Zo stel ik “Ge hebt hier 2 dokters zeker of niet?” en ga ik op die manier verder om na te gaan 

welke dokter ze nu later nodig denkt te hebben. Uiteindelijk aarzelt Miley niet om gewoon aan te 

geven dat ze denkt beide “soorten” dokters nodig te hebben. Ook met Ryan praat ik op een bepaald 

moment over zijn psychische problemen, hij noemt dit zelf “geen gewone hoofdpijn”. Ik probeer 

hierop na te gaan wat dit nu precies is. Hoewel dit voor Ryan niet evident uit te leggen is, besef ik dat 

het vooral voor mij niet evident zal zijn om dergelijke psychische problemen (ooit) te kunnen vatten. 

Ryan reageert echter verwonderd: “Wiste gij dat niet?” “Ik heb rare hoofdpijn. Ik heb er al onderzoek 

voor moeten doen, maar ze vinden niets.” Op dit moment wordt duidelijk dat ik mezelf (buiten of) in 

een andere groep dan Ryan ga stellen. 

Jelena:“Alé, ik zou nog denken van u van wel. Nee?”  

Niet enkel omwille van de “groep” waartoe ze behoren maar evenzeer omdat ik de jongeren al wat 

ken, merk ik dat mijn voorkennis van het kunnen en aankunnen van deze jongeren eveneens 

meespeelt in mijn vragen en reacties. Zo ben ik omwille van die voorkennis een paar keer verrast 

door bepaalde ideeën van wat de jongeren in de toekomst allemaal willen gaan doen of net niet 

zouden doen. Zo geeft Miley aan dat ze denkt niet goed voor een kindje te kunnen zorgen. Dit 

verwonderde mij sterk omdat ik Miley zie als een erg zorg- en behulpzame jonge vrouw die nooit 

moeite heeft om haar genegenheid of dankbaarheid te tonen. Het omgekeerde gold dan weer in het 

gesprek met Ryan die misschien wel een kindje zou willen hebben. “Niet zelf maken. Maar uit een 

pleeggezin.” Opnieuw verbaasde dit antwoord mij omwille van Ryan’s familiegeschiedenis. Evenzeer 

bleek ik Spiderman anders ingeschat te hebben wanneer hij als eerste vrijetijdsbesteding kuisen 

opnoemt en ik reageer “Kuisen, zou gij veel kuisen?!”. Iets later noemt Spiderman heel wat sporten 

op, zaken die hij allemaal in zijn vrije tijd zou willen doen waarop ik opnieuw mijn verwondering niet 

goed kan wegsteken: “Dus zou ge dat allemaal doen?”. Ik lijk het allemaal nog veel te vinden voor 

Spiderman. 

 Jelena: “Had ge dat niet soms liever alleen willen doen, nee?”  

Tijdens deze eerste luisterbeurt kwam tenslotte nog naar voor dat ik deze jongeren die in de 

Meander een vrij hoge mate van verzorging en begeleiding kennen, hiervan wat probeer te laten lost 

komen. Vanuit mijn theoretisch kader poog ik hen wat verder te laten denken dan een 

toekomstverhaal dat voorgeschreven is voor deze doelgroep. Zo stel ik regelmatig de vraag of de 

jongeren bepaalde zaken niet zelf hadden willen doen. Ze zijn allen enorm dankbaar voor wat de 

begeleiding in De Meander voor hen heeft gedaan, zo zou Spiderman in de toekomst graag “Danku 

zeggen voor alles wat ze gedaan hebben voor mij”. Hij noemt daarop een heleboel zaken die ze 

gedaan hebben voor hem zoals “mij in mijn bedje stoppen(…) mijn medicamentjes geven(…) mijn rug 

wassen, mijn haar wassen”.  Ik bevraag echter telkens of hij dit niet liever alleen had willen doen. 
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Ook Miley geeft aan dat ze het belangrijk vindt dat er altijd begeleiding aanwezig is. Ook een 

nachtdienst “voor euh, als er ’s nachts wat is. Dat er iemand komt.” Ik had echter niet gedacht dat 

Miley hier perse nood aan zou hebben waardoor ik navraag “Het is niet van dat ge denkt van…ge 

hebt dat eigenlijk niet nodig?” Uiteindelijk was ik evenzeer verbaasd dat Miley concludeerde dat ze 

het belangrijk vindt dat de Meander blijft bestaan, dat ze weet dat ze er altijd naar terug kan keren 

als ze het moeilijk krijgt. In de vraag “Dan zou je terug naar hier komen?” die ik hierop stel, is 

opnieuw duidelijk mijn verbazing te horen.  

 

1.11. De onderzoeker in confrontatie met zichzelf en haar context 
Jelena: “En dat is genoeg denkt ge?”   

Die discrepantie tussen de verwachtingen of waarden die ik belangrijk vind naar de toekomst toe en 

die van de jongeren, kwam regelmatig naar voor in deze eerste luisterbeurt. Ik heb daarbij gemerkt 

dat ik wel wat kan leren van deze jongeren i.v.m. verwachtingen en eisen voor de toekomst. 

Wanneer we praten over geld, lijk ik namelijk degene te zijn die zich hierover het meest zorgen 

maakt in de toekomst. De jongeren lijken hier veel minder mee bezig. Miley hoeft zelf geen geld te 

krijgen voor haar werk met bejaarden, haar uitkering lijkt haar voldoende, terwijl ik mij hier spontaan 

wel vragen bij stel. Wanneer ik met Ryan over zijn “dagelijkse leven” in de toekomst praat, doel ik 

hier op een opleiding of werk. Voor mij is dit vanzelfsprekend, werk is toch een vrij groot deel van je 

leven? Ryan antwoordt hierop “Met paarden werken” en ik ga er dan ook vanuit dat hij aldus op die 

manier geld wil verdienen. Ryan linkt dit werk echter niet meteen aan geld, hij wil dit wel 

dagdagelijks doen maar het is niet iets dat perse aan geld gelinkt moet worden. 

Jelena: “Een bed (lacht) natuurlijk. Een groot bed?”  

Naast bovengenoemde vragen rond geld en werk, merk ik dat ik in mijn interviews eveneens heel 

wat aandacht geef aan hoe hun toekomstig huis er zou uitzien. Ik vraag naar de grootte, “moet je dan 

geen tuin hebben?”, wat er allemaal in staat en zo meer. Die vragen onthullen opnieuw de waarde 

die ik aldus durf te hechten aan dergelijke zaken. Ik ben er mij tevens van bewust dat deze vragen 

volledig van mij komen en dat de jongeren er bijgevolg misschien zelf niet meteen over begonnen 

zouden zijn. Hoewel ik tot voor kort nog dacht dat ik in tegenstelling tot de meeste leeftijdsgenoten, 

nog vrij weinig belang hechtte aan materialistische zaken, moet ik nu erkennen dat ik ten opzichte 

van deze jongeren hier misschien toch nog vrij veel mee bezig ben. De jongeren blijken dergelijke 

zaken niet te zien als dingen die in de toekomst het verschil zouden maken. Tot slot ontdek ik dankzij 

het gesprek met Spiderman, hoe ik kleinere maar noodzakelijke materiële zaken zoals bv. een bed al 

eens over het hoofd zou durven hebben gezien wanneer iemand mij zou vragen naar mijn ideale 

woning. 

Jelena: “Omdat ge dan alleen zijt? Omdat ge nu veel hulp van haar krijgt?”  

Met hun toekomstverhaal confronteerde de jongeren mij niet alleen met mijn iets te materialistisch 

gekleurde toekomstbeeld maar evenzeer overdonderden ze mij door te benadrukken waar het in het 

leven nu eigenlijk om draait. Zo stelde Ryan dat het moment dat zijn oma sterft, voor hem in de 

toekomst het moeilijkste zal zijn. Hierop bevraag ik of hij dit moeilijk zal vinden omdat er voor hem 

dan een grote ondersteuning zou wegvallen, gezien zijn oma nu heel veel voor hem regelt en hij in de 

weekends steeds bij haar terecht kan. Ryan dacht hier echter allemaal niet perse aan, hij dacht niet 

aan dergelijke (praktische of organisatorische) gevolgen die het voor hem zou opleveren. Hij 

antwoordt hierop kort “Ik heb ze graag. Ik zie ze graag”. Dankzij Ryan mocht ik nog eens beseffen 
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hoe snel ik alweer een bepaalde gedachtengang was ingegaan, zonder eerst stil te staan bij wat er nu 

echt moeilijk is aan het wegvallen van deze persoon voor hem. 

Diezelfde eerder ik-gerichte manier van denken vond ik eveneens terug in mijn gesprek met 

Spiderman over wat de mensen in de Meander nu precies zouden moeten doen voor hem. 

Spiderman noemt hierop “Lief zijn voor elkaar” als. Waar ik vervolgens meteen bij vraag: “Voor 

elkaar ook?” “Of enkel voor u?” Opnieuw zoek ik de reden waarom dit voor iemand belangrijk is, in 

het verschil dat dit zou kunnen opleveren voor die persoon zelf. Voor Spiderman maakt het echter 

niet perse uit wat dit voor hem betekent of oplevert, hij vindt het gewoon belangrijk dat mensen lief 

zijn voor elkaar, dat is hetgeen wat telt. 

Jelena: “Gaan koken? In een restaurant werken of uw eigen restaurant of…?”  

Daarnaast viel het mij bij deze luisterbeurt op dat ik bij de jongeren soms vrij veel doorvraag naar 

bepaalde drijfveren of naar het “waarom”? Ik lijk te vinden dat in al je wensen of verlangens voor de 

toekomst een bepaalde reden moet zitten, een voordeel voor jezelf, iets dat je motiveert en drijft. De 

jongeren leerden mij dat je het echter niet altijd zo ver hoeft te zoeken, het hoeft niet altijd te 

draaien om wat het oplevert of om wat je er bij wint. Bij deze jongeren doet het er gewoon toe of ze 

het wel of niet leuk vinden, of ze het wel of niet graag zien of doen. Wanneer ik naar dergelijk 

drijfveren zocht, kreeg ik aldus doorgaans antwoorden als “Omdat dat leuk is.(Ryan)”, “Omdat ik dat 

graag zie.(Spiderman)”, “Omdat dat een leuk spelletje is(Miley)”. Meer hoefde ik daar niet achter te 

zoeken. Evenzeer stellen de jongeren helemaal niet zoveel specifieke eisen aan hun toekomst. Zo 

kwam bijvoorbeeld naar voor in het gesprek met Ryan die als toekomstige job wil gaan koken. 

Wanneer ik hierop doorvroeg waar hij precies zou willen koken en hierbij opties ging opnoemen, 

bracht Ryan alleen maar uit dat hij wil “Gaan koken. Koken. Gaan koken”. Ryan leek op dat moment 

wat verveeld met de vele bijvragen die ik stelde. Duidelijk was dat het hoe of het waar er voor hem 

niet zo toe doet. Terwijl ikzelf wel al heel wat voorwaarden zou kunnen opnoemen voor mijn 

favoriete job of voor mijn toekomst in het algemeen, zag ik dat deze jongeren lang niet zo veeleisend 

zijn.  

Jelena: “En is dat ook hetgeen dat ge verwacht dat het zo ga zijn denkt ge?”  

Het laatste dat ik heb geleerd van de jongeren over mezelf is dat ik altijd een onderscheid maak in 

hoe ik de toekomst wens en hoe ik denk dat de toekomst effectief zal zijn. Ik verwacht dat alles niet 

gaat lopen zoals ik hoopte of dat niet alles zal lukken zoals ik dat voor ogen heb, terwijl de jongeren 

zich hier alsnog veel minder zorgen in lijken te maken. Dit misschien omdat ze, zoals hierboven 

gezegd, minder eisen of verwachtingen lijken voorop te stellen dan ik doe. Maar anderzijds lijken ze 

er ook veel meer vanuit te gaan dat hun wensen en verlangens niet zo onmogelijk zijn. Ze stellen 

hierbij veel minder vragen dan ik, ze denken: waarom zou het niet kunnen? Hoewel ze alle drie zeker 

erkennen dat ze het momenteel lastig hebben, zien ze de toekomst positief in. Iets waar ik hun in 

bewonder. 

Daarboven lijken ze, ondanks dat ze al veel meer negatieve ervaringen en teleurstellingen 

meemaakten dan ik, alsnog een groot geloof hebben in de mensen rondom hen en dan voornamelijk 

hun familie. Een geloof dat mij wel eens verraste, zeker omdat ik bij de situatie van Ryan wel wat 

vragen heb (onder meer onder invloed van mijn voorkennis over zijn context). Vragen over de 

ondersteuning die de familie van Ryan in de toekomst zal (kunnen) bieden. Dit contrast tussen het 

geloof van Ryan en het wantrouwen bij mij, komt mooi naar voor in deze eerste luisterbeurt:  
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Ryan: “Mijn oma heeft gezegd: “Als ik niet meer leef, wil ik dat jullie Ryan opvangen”. 

 Jelena: “Ah, en dan gaan ze dat doen?” 

 Ryan: “Ja.” 

1.12. De onderzoeker als onderzoeker 

Jelena: “Oeh dat snap ik niet goed… Ja, ge gaat het mij moeten uitleggen, Spiderman”  

Naast de vele rollen waar ik mijn reacties of vragen aan kan toeschrijven, hoor ik in deze luisterbeurt 

in de eerste plaats nog steeds mijn rol als onderzoeker. Ik merk dat ik erg gretig ben en makkelijk (of 

soms te snel?) ga doorvragen. Hierbij neem ik veelal een onwetende positie in, ik lijk me af en toe 

wat dommer voor te doen zodat deze jongeren het mij moeten verduidelijken. Op die manier kan ik 

enerzijds nagaan of ik het wel juist begrepen of ingeschat had, maar anderzijds laat ik hen hierbij de 

ruimte om zelf dingen te kunnen aanbrengen. Zo gebruik ik regelmatig zinnen als “ik weet het niet”, 

zowel losstaand of nog eens achteraan een vraag of opsomming, zodat ze nog iets anders kunnen 

aanvullen of nog totaal iets anders kunnen zeggen. Vaak merk ik daarnaast dat ik bepaalde zaken 

verschillende keren bevraag maar dan op een iets andere manier, of meerdere pogingen onderneem 

om toch nog iets (nieuws) naar boven te halen. Gezien de intentie van dit onderzoek is om zoveel 

mogelijk het verhaal van de jongere zelf te horen, ging ik er tijdens de interviews van uit dat ik dingen 

zal te weten komen die ik ervoor nog niet wist. De honger naar deze voor mij nieuwe informatie, 

wordt mij tijdens deze eerste luisterbeurt zeker duidelijk, zo bijvoorbeeld wanneer ik Spiderman 

regelmatig aanspoor: “Het is de moment hé.”  Tot slot merk ik ook hier weer dat, hoewel ik het 

zoveel mogelijk had proberen mijden, tijdens deze luisterbeurt duidelijk naar voor komt hoe mijn 

ideeën en visies veel meer het verhaal van de jongeren hebben gestuurd dan ik in eerste instantie 

had vermoed. 
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TWEEDE LUISTERBEURT: DE I-POEMS 
Voor deze luisterbeurt heb ik alle zin(sdelen) waarin de jongere “ik” gebruikt, gemarkeerd. Deze 

zinnen heb ik vervolgens onder elkaar gezet waardoor ik een duidelijk (over)zicht kreeg hoe de 

jongere zichzelf ziet. Deze luisterbeurt geeft ruimte om stil te staan bij de verschillende lagen of visies 

die de jongere over zichzelf heeft, zonder deze als onderzoeker alweer te gaan interpreteren of 

verder te betrekken op een bepaalde context. Op die manier kan de onderzoeker ontdekken hoe de 

respondent spreekt over zichzelf alvorens er gesproken wordt over hem/haar (Brown & Gilligan, 

1992, in Mauthner & Doucet, 1998). 

De I-poem van Miley 

Uit het ik-gedicht van Miley blijkt dat Miley een goed zicht heeft op wat ze kan of niet kan. Daarbij 

weet ze goed wat ze later wil of niet wil, en waarom. 

Ik ben niet iemand die alleen wil zijn. 

Omdat ik daar dan mee kan spelen. 

Ik weet niet dat is gelijk zo’n last. 

Ja en dat kan ik niet zo goed. 

Als ik een relatie heb, gaan we apart blijven wonen. 

Ik weet niet, als ik hem beu ben dan weet ik da’k alleen woon.  

Tegen dan ga ik gaan werken. 

Ik help mee met de activiteiten enzo. 

Omdat ik graag bejaarden wil verzorgen om… Ja, het zijn oude mensen en ik heb daar wel een 

boontje voor. 

Ja, want ik heb ook nog een blinde vrouw onlangs geholpen. 

Ja ik heb dat zo gedaan. 

Omdat ik vaak moe ben. 

Verder lijkt ze zich weinig zorgen te maken over geld of een ongezonde toekomst. 

Ik denk dat dat niet nodig is. 

Tegen dan ben ik gestopt. 

Ik zie mijn toekomst goed. 

Miley weet aan het eind van haar opname erg goed wat ze moet doen om met haar psychische 

problemen om te gaan. Dat ze hierin zo sterk in staat, heeft ze te danken aan de Meander vindt ze. 

Nee, dat heb ik hier geleerd. Ik heb ook geleerd om minder bang te zijn.. 

Dat ik niet altijd doe wat dan andere mensen zeggen of vragen. 

Dat ik leer naar mijn eigen lichaam luisteren. 

Zodat ik weer dat zie zitten. 

’s Morgens ben ik vooral iemand dat wil babbelen. En dan wil ik dingen vragen… 

Miley ziet eveneens de rustige en groene omgeving van de Meander als doorslaggevend voor de 

evolutie die ze doormaakte. Daarnaast ziet ze, anders dan de vele jongeren in de Meander, een 

meerwaarde in het hebben van een tweepersoonskamer. Ze hecht veel belang aan het opbouwen 

van een band met iemand. 
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Ah awel, ik ben blij hoe dat gebouw is ingericht. En ik ben blij van waar dat het ligt. 

Dat vind ik ook goed voor de rust te bewaren in je lichaam.  

Het is hier rustig en afgelegen en dat vind ik goed. 

De kamers vind ik goed met 2 omdat je dan contact hebt met iemand. En de tijd dat je hier ziet, dat je 

toch een band kan opbouwen, dat vind ik goed. 

Verder in het ik-gedicht van Miley komt naar voor dat ze zich niet altijd op haar gemak voelt met te 

veel mensen in de buurt. Dit is ondermeer voor haar een reden om in de leefgroep niet naar Tv te 

kijken. Daarbij vindt ze het belangrijk dat er continu begeleiding aanwezig. 

Daar kijk ik niet zoveel omdat dat met veel mensen samen zitten is. 

Ja, ja maar ik vind dat een goed gevoel… 

Moest dat er niet zijn zou ik mij minder op mijn gemak zijn. 

Dus dan zou ik benauwd worden dat er hier niemand is. 

Tot slot kan Miley goed aangeven welke van deze zaken of mensen (die ze nu heeft), ze later nog 

denkt nodig te hebben. 

Aja ja, een psycholoog die ik ga blijven nodig hebben, een relaxatie…euhm programma ga ik blijven 

nodig hebben omdat dat… Mijn stress slaat op mijn spieren. 

Ik ga blijven ook een dokter hebben. 

Ik denk dokter Suy of een andere dokter waar ik soms keer ga bij moeten voor mijn medicatie of 

gewoon voor te tonen dat het goed gaat. 

Maar ik denk dat ze gaan kijken voor een gewone dokter ook. 

Daarbij hoort dus ook medicatie. Ze weet dat ze dit later nodig heeft maar weet daarnaast wat er 

haar nog helpt. 

Medicatie moet blijven anders ga ik terug, ja, depressief worden en… Terug in mijn hoofd vastzitten… 

Als ik fitness doe, dansen doe en euhm…terug tussen de mensen zit… 

Op het eind van haar opname,  weet Miley duidelijk waar ze het liefst zou wonen. 

Waar ik ga wonen ga uit het ’t stad zijn. 

Nee, ik weet nog niet waar… 

Wat ik zou willen dat is meestal buiten ’t stad. 

Tot slot hoopt ze dat de Meander nooit hoeft te sluiten waarbij ze duidelijk maakt waarom. 

Euhm, ik hoop dat de Meander blijft bestaan. Euhm, want dat is onze veilige plek geweest. Dus als we 

het weer moeilijk krijgen, dat we weten van de Meander is er. 

De I-poem van Ryan 

Ook in het ik-gedicht van Ryan komt er een duidelijk beeld naar voor van een jongere die goed weet 

wat hij graag doet, wel of niet kan. Hierop bouwt hij zijn ideeën voor de toekomst. 

Omdat, als ik weg ga, dan heb ik alles dicht bij mij.  

Ik slaap vast. 

Ja ik slaap vast. 

Omdat, alleen zorgen voor mezelf kan ik niet. 

Ik zit dan in een appartement..allesins..dat ik de rest dan...dat ie in den blok woont. 
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Dat kan ik zelf. 

Dat kan ik ook. Ik doe dat bij mijn papa. 

Omdat ik dat graag doe. 

Dat kannekik niet! 

Ryan spreekt tijdens ons eerste interview al even over de sluiting van de Meander. Ryan weet dat hij 

er al lang zit en dat deze sluiting heel wat gevolgen heeft voor zijn toekomst. Een toekomst waar hij 

zeker zijn zegje over heeft, vindt hij. 

Ik ben blij dat we weg mogen hé. 

Ik zit hier al lang hé. 

Ik heb met E. (i.e. de psychologe) gesproken. Over mijn toekomst. 

Ryan heeft daarnaast wel een mening over het hebben van een vriendin en het wel of niet hebben 

van kinderen in de toekomst. 

Ik zou wel een kindje hebben. 

Omdat ik die mensen daar dan mee kan helpen. 

Dat ga ik nog zien. 

Ik wil wel een vriendin maar ja… Ik kan dat moeilijk houden hé. Ik ben bijna nooit thuis. 

En ik mag hier geen vriendin hebben. 

Ik had een vriendin, zo vorig jaar. 

In het ik-gedicht van Ryan komt evenzeer het belang dat hij hecht aan contact houden met zijn 

familie naar voor. 

Ja als ik 50 ben of 40, dan gaat ze niet meer leven hé mijn oma. 

Eén zus. Maar ik zie ze niet meer. 

Ik zie één broer en één zus nog. 

Ik heb ze graag. Ik zie ze graag. 

Tot slot zien we in het ik-gedicht ook een Ryan die zich wel eens wat zorgen maakt over zijn 

psychische gezondheid, problemen waar hij in de toekomst blijvend frustraties over zal hebben. 

Dat ik aan het sukkelen ben. 

Omdat ik veel hoofdpijn heb. 

Ik heb rare hoofdpijn. Ik heb er al onderzoeken voor moeten doen. 

De dokters zeggen dat ik dat nooit ga kwijt raken. 

Ik wil dat het stopt. 

Ik wil dat. 

De I-poem van Spiderman 

In het ik-gedicht van Spiderman zien we dezelfde opsomming van een jongere die al goed weet wat 

hij wel/niet wil of kan. Hij kan daarbij goed zijn wensen voor de toekomst beschrijven en 

onderbouwen. 

En dat, dat wil ik niet. 

Omdat ik dat niet graag heb.  
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Ik zou willen werken. Dierenarts worden. 

Omdat ik graag dieren zie. 

Maar geen varken en geen wesp, want daar ben ik allergisch aan. 

En ik heb daar ook nog een konijn thuis. 

Sporten doe ik graag. 

Zwemmen doe ik graag. 

Omdat ik dat graag zie. 

Wanneer het moeilijker loopt in de toekomst weet Spiderman wat hij moet doen. Spiderman weet 

dat hij altijd hulp kan vragen aan de mensen in zijn omgeving.   

Dan loop kik liever met iemand bij. 

Bij het wassen kan ik alleen. Bij het koken kunnen ze helpen. 

Omdat ik dan niet meer vooruit kan. 

Als ik niet. Als ik niet kan koken. Dan euh…moet ik mijn mama vragen. 

Dan zou ik mijn vriendinnetje bellen. 

Ik…Ik denk wel een bank. En mijn vriendin die mij helpt. 

Spiderman ziet zichzelf als een verlegen iemand, maar hij weet wel dat hij waardevol is en wie 

waardevol is voor hem. 

Omdat ik verlegen ben. 

Later wil ik… euhm… Later zou ik graag willen ne keer… koken, voor mijn mama…en mijn broer. 

Dat zou ik graag willen. 

Omdat ze mij graag zien. En omdat ik ze graag zie. 

In het ik-gedicht van Spiderman komt duidelijk naar voor dat Spiderman het soms niet goed weet en 

al eens twijfelt aan zichzelf. Hij geeft regelmatig aan wat hij niet kan, maar is het andere moment wel 

enorm trots over zaken die hij wel kan.  

Nee, ik weet dat niet. 

Ik vond pesten niet leuk. 

Nee, ik kan mijn haar ook niet wassen. Ik kan dat niet. 

Die map dat ik gemaakt heb. 

Dat ik dan kan tonen wat ik gewerkt heb. 

Weet ik niet. 

Net zoals bij Miley en Ryan komt er een zelfbeeld naar voren van een jongere die goed weet waar 

zijn voorkeur ligt en waar niet. 

Omdat ik dan op mijn eigen kamer kan TV kijken. 

Ik ga niet graag naar school. 

Nu wel, maar als ik op het school was…In mijn eigen dorp op het nie, op mijn eigen school ga ik wel 

graag.  

Ik vind hippo leuk.  

Ja ik ga paardrijden. 
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Spiderman lijkt zichzelf wel eerder onder de professionelen  in de Meander te plaatsen. Hij gelooft 

dat zij beter weten wat hij wel of niet moet doen. Zij mogen dit dan ook bepalen maar Spiderman 

heeft er soms wel een dubbel gevoel bij. 

Omdat ik minder kon zeggen. 

Ik weet niet. 

Omdat ik dat niet mag. 

Ik mocht dat wel doen maar ik mocht dat niet helemaal doen. 

Als ik mijn handen waste. 

Ale wat wil ik nu zeggen… 

Ja, dan heb ik gezegd zij luisteren wel. 

Ghrr, ik weet het niet. 

Tot slot kreeg Spiderman eens de kans te vertellen hoe hij zichzelf in de toekomst zag zonder ik 

daarbij vragen ging stellen, wat een noemenswaardig onderdeel van zijn ik-gedicht geworden is.  

Ik ben Spiderman. En ik ga wandelen, met mijn vrienden, naar de cafetaria. En naar het bos. 

En ik ga, binnenkort, binnen 3 weken naar huis. En dan ga ik naar…naar… 

 Ik wil een eigen wc op mijn kamer. (lacht) 

Ik wil een eigen TV op mijn kamer. En een eigen kindje dat zwijgt.(lacht) 
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DERDE LUISTERBEURT: LUISTEREN NAAR RELATIES IN HET TOEKOMSTVERHAAL 

VAN SPIDERMAN, MILEY EN RYAN 

Voor de derde luisterbeurt focus ik mij op de relaties van de jongeren. Hoe spreken de jongeren over 

de mensen in hun omgeving en welke rol spelen deze in hun toekomstverhaal? Hoe zien ze zichzelf 

ten opzichte van deze relaties en welke betekenis hechten ze er bijgevolg aan? In de uitgeschreven 

interviews werden alle relaties gemarkeerd en vervolgens opgelijst. Dit resulteerde in een schema 

waarin de volgorde, de afstand en plaats ten opzichte van deze jongere opgetekend werd. In wat 

volgt beschrijf ik deze verschillende relaties in de volgorde zoals ze min of meer in de interviews aan 

bod kwamen en (voornamelijk) van belang waren. Dit met uitzondering van het eerste topic 

waarmee ik wil starten namelijk “het alleen zijn”. Dit kwam in de verschillende interviews aanbod en 

zegt eveneens iets over de relaties die in de toekomstverhalen van de jongeren van belang zijn.  

3.1 Alleen zijn 

“Ik ben niet iemand die alleen wil zijn” sprak Miley. Evenzeer de andere jongeren zijn 

er overtuigd dat ze nooit alleen zouden willen of kunnen wonen. Spiderman ziet 

zichzelf wonen in huis “met mijn kinderen” en als dat niet gaat, dan zou hij wonen 

“met mijn familie” zegt hij. Voor Miley hoeft dit niet perse familie te zijn, samen 

wonen met haar nichtje ziet ze eveneens zitten, maar belangrijkste voor haar is dat 

het “iemand is dat ik goed ken”. Ryan is de enige die zich wel “in een huisje voor mij 

alleen” ziet wonen, hij vernoemt er wel meteen een hond bij. Eveneens later 

wanneer ik met Ryan aan “imagineering 4” doe, zoekt hij meteen naar een foto van 

een hond wanneer we over zijn “woonomgeving” vorm geven met afbeeldingen op 

het internet. 

Ryan wil in de toekomst “begeleid wonen” doen omdat hij vindt: “alleen zorgen voor mezelf kan ik 

niet”. Er zou dus zeker iemand dichtbij hem moeten wonen, die dan af en toe komt helpen, voor “de 

pillen alleszins”. Spiderman gelooft eveneens dat er altijd iemand bij hem moet zijn. Bijvoorbeeld “als 

ik niet kan koken” dat hij iemand om hulp kan vragen.  

Hoewel ze zichzelf nooit helemaal alleen zien wonen, kunnen ze er alle drie wel van genieten om 

eens alleen te zijn. Zo wil Spiderman zeker een eigen kamer en daar mag er wel een Tv in staan, Tv-

kijken doet hij namelijk liever alleen. Ook Miley kan genieten van eens alleen te gaan lopen of 

fietsen, zelfs naar de cinema gaan kan ze gerust alleen doen, vindt ze. Van dit laatste kan ze, in 

tegenstelling tot Spiderman, veel meer van genieten dan wanneer ze in haar eentje thuis naar een 

film zou kijken. Ze houdt namelijk van “die zeteltjes en euhm de film. En de mensen die rond je 

zitten”. Datzelfde argument wordt ook bij Ryan aangehaald wanneer we zoeken naar wat voetballen 

in clubverband nu zoveel leuker maakt. Samen met mensen een sport doen vindt hij leuker dan 

alleen. 

 

 

                                                           
4 Gheldhof & Van Lancker(z.j.) “Werken met toekomstbeelden” geraadpleegd via www.lne.be/themas/natuur-en-mileueducatie 
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3.2. Familie 

Wanneer de jongeren naar hun toekomst kijken en nagaan wie daarin de 

belangrijkste mensen zullen zijn, noemen ze allen zonder aarzelen leden van hun 

familie op. Hun familiebanden en context is vaak complexer dan die van de 

zogenaamde “gemiddelde Vlaming”, maar ik heb de indruk dat ze de familie die ze 

(nog) hebben wel veel kostbaarder achten. Miley denkt bij deze vraag aan haar tante, 

nichtje en haar zussen. “Als mijn zus op bezoek komt” noemt Miley zelfs één van de 

momenten die haar later echt gelukkig zal kunnen maken. Ryan ziet evenzeer zijn 

familie als datgene dat hem echt blij kan maken later. Voor Spiderman is zijn mama 

diegene die hem altijd aan het lachen kan en zal brengen ook in de toekomst. 

De jongeren zijn daarnaast allen overtuigd dat familie belangrijker is dan vrienden, dat hun familie er 

altijd zal zijn en dat zij diegenen zijn die hun steevast te hulp zullen schieten. Momenteel is Ryan’s 

oma één van de belangrijkste mensen in Ryan’s leven. Maar hij weet dat later wanneer ze er niet 

meer is, zijn broers en nicht zullen klaarstaan voor Ryan. “Mijn oma heeft gezegd: “Als ik niet meer 

leef, wil ik dat je Ryan opvangt.” En het is bijgevolg zo dat Ryan zijn toekomst ziet. Ook Spiderman 

ziet zijn mama als degene die hem altijd te hulp zal schieten en daarom hoeft hij geen andere 

verzorger of hulpverlening. 

Feit is dat de jongeren hun familie zien als mensen die hun leven lang klaar zullen staan voor hen. 

Maar daarnaast zag ik dat de jongeren ook enorm opkijken naar deze mensen. Zo wil Ryan later 

eigenlijk zo’n woning “gelijk bij mijn papa”. Zo heeft hij dit altijd gekend en zo wil hij het later het 

liefst ook. Evenzo vergelijkt Spiderman zijn toekomstige woning met wat hij thuis nu heeft. 

Wanneer ik met Miley “klassiek visioning5” deed, was het de eerste keer dat Miley over haar papa 

sprak. Dit contact is namelijk wat verwaterd maar in de toekomst ziet ze zichzelf “soms na me papa” 

gaan. Op het eind schreef ze nog eens “meer contact met mijn familie” waarmee ze opnieuw 

aanhaalt hoe belangrijk dit voor haar is om gelukkig te zijn in de toekomst. 

Tot slot, zijn de jongeren allen enorm respectvol over hun familie. Ze weten hoe belangrijk deze 

mensen zijn voor hen en het zijn dan ook deze mensen die de grootste rol in hun toekomstverhaal 

toegewezen krijgen. Ze zien hen zowel als mensen op wie ze kunnen rekenen, als naar wie ze mogen 

opkijken. Hiervoor zijn ze enorm dankbaar, zo benadrukt Spiderman op het eind van mijn eerste 

interview. Op het eind van ons gesprek vraag ik hem namelijk nog eens: “Zijn er nog dingen die ge 

zelf zou willen zeggen. Van Jelena, dat moet gij weten, later wil ik zeker dat..” 

 

Spiderman: Later wil ik... euhm... Later zou ik graag willen ne keer... koken, voor mijn 

mama...en mijn broer. Dat zou ik graag willen. 

Jelena: Dat gij dat doet voor hen? 

Spiderman: Ja. 

Jelena: En waarom zou gij dat willen doen voor hen?  

Spiderman: Omdat ze mij graag zien. En omdat ik ze graag zie. 

 

 

                                                           
5
 Gheldhof & Van Lancker(z.j.) “Werken met toekomstbeelden” geraadpleegd via www.lne.be/themas/natuur-en-mileueducatie 

Familie 
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3.3. Huisdieren 

Zoals reeds naar boven gekomen tijdens de eerste luisterbeurt, geven 

alle jongeren de relatie met huisdieren een belangrijke plaats in hun 

toekomstverhaal. Ryan en Spiderman willen allebei één of twee 

honden, Spiderman wil daarbij nog een konijn en Miley wil enkel een 

konijntje of poesje. Miley wil een konijntje “omdat ik daar dan mee 

kan spelen. Kan vastpakken in de zetel.”  

 

Ryan en Spiderman zouden later allebei willen werken met dieren: 

Spiderman als dierenarts en Ryan zou paarden verzorgen. Voor 

Spiderman is zijn reden daarvoor zonneklaar: “omdat ik graag dieren 

zie”. 

Wanneer ik met Ryan imagineering doe en ik tijdens deze derde luisterbeurt nog eens zijn creatie 

bekijk, is het opvallend hoe dieren in dit toekomstbeeld doorwegen. Hij plaats een rottweiler in zijn 

“woonomgeving” en bij belangrijke contacten gaat hij naast “familie” verder alleen nog naar een foto 

van paarden en  één van “huisdieren” vertelt hij me terwijl hij hieraan werkt. Uiteindelijk koos hij 

voor dit laatste een foto van een (eerder schattig) klein hondje en poesje. Ook Miley schrijft tijdens 

de klassiek visioning al in haar derde regel over “kheb een poesje”, nog voor ze over werk, vrije tijd of 

haar familie schrijft. De jongeren hechten veel belang aan de relatie die je met een dier hebt. 

Bovendien kan je er (actief) mee spelen en krijg je er veel liefde van. Daarnaast voelt Spiderman zich 

veilig met een dier in de buurt: “dan waken ze op u”. Tot slot vertelt Spiderman dat hij de 

hippotherapie het leukste vond in de Meander, later zou hij willen blijven paardrijden. 

3.4. Eigen gezin 

Wat tijdens deze luisterbeurt verder naar boven komt, is de relatie met 

(eigen) kinderen. Ryan en Miley zien deze relatie als een “last” (Miley), 

kinderen hebben is “lastig” (Ryan). Evenzo spreekt Spiderman, die al 

tijdens de eerste minuten van de eerste afname zelf over “mijn kinderen” 

begint, op het einde van de laatste afname dat hij later “een eigen kindje 

dat zwijgt” wil. De jongeren zien de opvoedingsrelatie niet als evidente 

opdracht, noch als iets dat plezant of makkelijk verloopt. “Van kleinsaf 

tot volwassene moet ge er voor zorgen” zegt Miley en ze weet niet of zij 

dit zou kunnen. Ryan hoeft ook geen kinderen of toch hij toch “niet zelf 

maken”. Als hij al kinderen zou hebben, zou hij dit doen om “een kindje 

te helpen”.  

Hoe de jongeren kijken naar de relatie tussen ouder en kind en hoe ze zichzelf zien als ouder, lijkt 

tijdens deze luisterbeurt veel te zeggen. Ze vinden familie erg belangrijk maar deze bestaat evenzeer 

uit bijvoorbeeld een tante of nichtje. Ook zij kunnen tot hun toekomstig gezin behoren, blijkt 

bijvoorbeeld uit het verhaal van Spiderman waarin zijn nicht S. zeker bij hen mag wonen. Zij zien hun 

eigen gezin later, niet meteen als “een traditioneel gezin” en allen hoeven ze dus niet perse zelf een 

kindje. 
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Eveneens over de relatie met hun partner denken deze drie jongeren eerder niet “traditioneel”. 

Miley schrijft in haar gedichtje dat wanneer ze een partner heeft, ze wel “samen zijn maar apart 

wonen”. Eveneens Spiderman wil niet meteen dat zijn vriendinnetje bij hem inwoont, liever “apart” 

vertelt hij. Tijdens een latere afname vertelt hij: “Misschien gaan we wel samenwonen” maar dit zou 

hij “nu nog niet durven zeggen”. Voorlopig zijn alle jongeren voorzichtig in het samenwonen met je 

partner. Eveneens stelt Ryan, die wel graag een vriendin zou willen hebben: “maar ja… Ik kan dat 

moeilijk houden hé. Ik ben bijna nooit thuis.” 

Ze zien een relatie hebben wel als iets dat je gelukkig kan maken. Ryan vernoemt als eerste 

“misschien een vriendin ja” wanneer ik hem vraag naar iets dat hem later in het leven blij zal maken, 

waar hij gelukkig van zal zijn. Eveneens Miley schrijft over “mijn lief”  bij het toekomstbeeld dat bij 

haar opkwam tijdens “klassiek visioning”. Spiderman denkt daarbij nog dat zo’n relatie hem in de 

toekomst kan helpen, bijvoorbeeld voor dingen die moeilijker zouden lopen zoals koken of 

geldzaken.  

3.5. Professionelen 

De relatie met professionelen lijkt, in tegenstelling tot al 

het voorgaande, veel minder spontaan aan bod te komen 

in het toekomstverhaal van de jongeren. Het is vooral 

wanneer ik er naar vraag dat de jongeren aangeven dat ze 

in de toekomst wel hulp van hen kunnen gebruiken. 

Spiderman gelooft echter dat zolang zijn mama er is, hij 

niet veel andere mensen nodig heeft. Wanneer ik hem 

vraag wie dit nog zou kunnen doen, denkt hij eerder aan 

“mijn vriendin”. De hulp die hij nodig heeft, is vooral voor 

het huishouden zegt hij. Hoewel “de verpleegsters” op de 

Meander hem nu helpen zijn rug en haar te wassen, denkt hij dat hij dit later wel alleen zal kunnen. 

Ryan denkt geen hulp te nodig hebben bij het huishouden, koken en kuisen doet hij nu al zelf. Toch 

wil hij later “begeleid wonen”. De persoon die dan “in den blok woont” zou af en toe moeten 

langskomen, voor “de pillen alleszins” zegt Ryan. Daarbij vindt hij het evenzeer belangrijk dat er 

iemand af en toe eens langskomt om te zien hoe het met hem gaat. 

Ook Miley weet dat ze in haar toekomstverhaal “ga blijven een dokter hebben. Waar ik soms keer ga 

bij moeten voor mijn medicatie of gewoon voor te tonen dat het goed gaat.” Voor die rol ziet ze de 

psychiater van de Meander, “Dr. S. of een andere dokter”. Dit is wel een ander dokter dan de 

huisdokter, weet Miley. De jongeren vinden dokters erg betrouwbaar, ze zien hen als de mensen die 

het kunnen weten en die medicatie geven die hen helpt. Zo wil Ryan dat zijn “rare hoofdpijn” stopt, 

maar “de dokters zeggen dat ik dat nooit ga kwijt raken”. “Ik heb er al onderzoeken voor moeten 

doen, maar ze vinden niets.” Ryan voorziet in zijn toekomstverhaal, dat hij schetst via “imagineering”, 

alvast plaats voor een prentje van pillen bij het thema “gezondheid en zorg”. Spiderman tenslotte, is 

evenzeer dankbaar. Zo wil hij “de verpleegsters” bedanken, die hem o.a. hielpen “om mijn 

medicamentjes te geven.” 

Ryan plaats tot slot bij het thema “gezondheid en zorg” nog een prentje van iemand die een ander de 

wereldbol op helpt. Hij koos hiervoor omdat hij in de toekomst wel eens iemand denkt nodig te 

hebben die er hem weer bovenop kan helpen. Iemand zoals E. of M., respectievelijk zijn IB 

(individueel begeleider) en het afdelingshoofd van de Meander. Het derde prentje dat hij nog bij dit 
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thema plaatst, is er eentje van begeleid wonen. Dit was overigens het eerste waar hij meteen aan 

dacht bij het thema “ gezondheid en zorg”. 

Miley was erg stellig over welke professionele begeleiding ze later denkt nodig te hebben maar ook 

deze opsomming kwam pas nadat ik er haar specifiek naar vroeg. Ze begon als volgt: “een 

psycholoog, die ik ga blijven nodig hebben, een relaxatie… euhm programma ga ik blijven nodig 

hebben omdat dat… Mijn stress slaat op mijn spieren.” Miley ziet deze stress als iets dat in haar leven 

nooit volledig zal verdwijnen en een relaxatietherapeut is voor haar diegene die “dat dan…alé los 

doet ofzo”. Miley benadrukt daarnaast hoeveel ze gehad heeft aan de psychologe op de Meander, 

net zoals Spiderman die vertelt “E. is een kei-lieve.” Spiderman vertelt over haar: “Ze kan goed 

praten.” “Goed blabla…(lacht)”. Hierbij geeft hij echter aan dat zij meestal wel vrij veel aan het 

woord is, misschien praat ze beter “Een beetje, een beetje minder”.“Omdat ik dan minder kan 

zeggen.”  

De professionelen moeten vooral goed kunnen luisteren zo blijkt. Miley vindt dit wel belangrijk want 

“Alé we zitten hier om geholpen te worden en wij komen soms met vragen af…En dan snakken ze 

soms je neus af.” Miley weet wel dat ze het druk hebben maar ze vindt “ja, als je echt met iets zit, 

moet je dikwijls ook wachten op je IB voor dat je het kan zeggen…” Van de begeleiding verwacht ze 

vooral “Dat ze toch eerst luisteren naar je.”  

Ryan die al vrij lang in de Meander zit, heeft eveneens veel vertrouwen in de begeleiding op de 

Meander. Hij heeft er wel vertrouwen in dat zij hem kunnen helpen om zijn wensen voor de 

toekomst te realiseren. “En als ze geen plaats vinden, gaan ze een plaats zoeken voor effekes.”  De 

jongeren lijken zich allen wel “onder” de begeleiding te plaatsen, zij zijn nog altijd degene die (beter) 

weten wat er moet gebeuren, geeft bijvoorbeeld Miley toe. Daarbij komt er echter naar boven dat de 

jongeren vinden dat ze zich als groep wel horen te gedragen naar de regels en structuur die de 

begeleiding oplegt. Zo vindt Spiderman dat “de jongeren moeten zwijgen en luisteren”. 

De relatie met de professionelen lijken de jongeren te zien als één van “moeten” en “mogen” waarin 

het de begeleiding is die de touwtjes in handen hebben. Moesten ze kunnen, zouden alle drie de 

jongeren bepaalde zaken aan het therapieprogramma bijvoorbeeld willen veranderen. Zo zou Miley 

liever willen “dat je mag blijven liggen”. Ook Ryan doet enkele uitspraken waarin je merkt dat hij het 

gevoel heeft dat hij zich voornamelijk naar de wensen van de begeleiding moet schikken; “en ik mag 

hier geen vriendin hebben”. Miley beschrijft op het einde van haar opname, de plek waar ze na de 

Meander naar toe zal gaan. Eén van de grote pluspunten daar is volgens haar “en…je bent niet 

verplicht om aan tafel te komen.” Deze verplichting van op een bepaald uur uit je bed te moeten 

komen en “dan moet je vlug je kleren enzo aandoen en aan tafel zitten…”  vond ze minder leuk in de 

Meander. Waar ze naartoe zal gaan, is dit anders: “je bent niet verplicht om aan tafel te zitten, je 

mag ook in je kamer blijven.” 

Toch hoopt Miley “dat de Meander blijft bestaan. Euhm, want dat is onze veilige plek geweest.” Ook 

Spiderman voelt zich veilig in de Meander en vindt dit belangrijk gezien hij zich wel eens onveilig 

durft te voelen. Later wil Spiderman daarom graag honden, maar Miley zou het wel belangrijk vinden 

dat er ook in de toekomst  dag en nacht begeleiding in de buurt is. “ Gelijk hier ook, is er een 

nachtdienst… Moest dat er niet zijn zou ik mij minder op mijn gemak zijn.” 
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3.6. Vrienden en/of andere cliënten 

In het toekomstverhaal van de jongeren komen vrienden 

niet zo vlug naar de voorgrond. Niet dat ze geen vrienden 

hebben of zich er niet mee kunnen amuseren, maar 

wanneer ze in de toekomst kijken, zijn ze er allen over 

eens dat  “familie belangrijker” (Ryan) is. Zo schrijft Miley 

na de “klassiek visioning” pas in de laatste regel van haar 

gedicht over de toekomst, dat ze naast meer contact met 

haar familie, dit ook wil met haar vrienden. 

Alle jongeren hebben het gevoel dat het contact met hun 

vrienden wat verminderd is tijdens hun opname, maar ze 

vinden evenzeer dat ze hier heel wat vrienden hebben 

bijgemaakt. Spiderman wil op het einde van zijn opname 

daarom niet alleen tegen de verpleegsters maar eveneens 

tegen zijn vrienden “Danku zeggen voor alles wat ze 

gedaan hebben voor mij”. Ook Miley vindt dat ze in De Meander zeker vrienden heeft gemaakt, de 

kamerverdeling was voor haar een eerste factor.  “De kamers vind ik goed met 2 omdat je dan 

contact hebt met iemand. En de tijd dat je hier zit, dat je dan toch een band kan opbouwen, dat vind 

ik goed.” 

Miley zou in de toekomst wel willen samenwonen “met een vriendin”. Terwijl Ryan niet hoeft samen 

te wonen met iemand, ziet hij zichzelf wel als een heel sociaal iemand “ik ben bijna nooit thuis” en 

zou net daarom graag “in ’t stad wonen” “omdat, als ik weg ga, dan heb ik alles dicht bij mij”. 

Eveneens Spiderman begint, wanneer hij de kans van mij krijgt vrijuit te babbelen over de toekomst 

zonder dat ik vragen stel, als volgt: “Ik ben Spiderman En ik ga wandelen, met mijn vrienden, naar de 

cafetaria. En naar het bos.” 

Toch vindt Spiderman zijn vrienden in de Meander soms wat te druk. Dit is namelijk het eerste dat hij 

opnoemt wanneer ik hem vraag naar wat er minder was in de Meander. Hij noemt het “lawaai” “van 

kinderen dat roepen”. Hij vindt dan ook dat “ze niet braaf zijn” en hij haalt eveneens de 

pestproblematiek tussen de jongeren aan. Niet dat ze hem pesten maar dat ze “iemand anders 

moesten pesten” vertelt hij. Wat ze in de Meander bijgevolg vooral moeten doen volgens Spiderman 

is “lief zijn…voor elkaar”. Later wil hij bovendien het liefst “een Tv in de kamer”. “Omdat ik dan op 

mijn eigen kamer kan Tv kijken”, dit doet hij liever alleen. 

Spiderman vertelt mij verder nog: “ik ga niet graag naar school”. Maar dit is op de Meander, hij geeft 

verder aan “op mijn eigen school ga ik wel graag.” “Omdat het daar leuker is”. Wanneer ik hiernaar 

doorvraag, blijkt dit omdat er daar “andere kinderen” zijn, stelt Spiderman. Hij zou terug willen naar 

zijn vrienden op zijn thuisschool omdat “dat wat minder druk is” hoewel ze daar met meer leerlingen 

in de klas zitten dan hier op de Meander. Over de jongeren op De Meander brengt Spiderman aan 

dat “ze moeten luisteren”. Als hij iets zou mogen veranderen dan zouden van hem “de jongeren 

moeten zwijgen en luisteren”. 

Miley tot slot, spreekt over de andere jongeren en cliënten in de Meander in de zin van:  “Hier zitten 

alle soorten mensen”.  Volgens haar staat de Meander “eigenlijk open voor alle mensen voor 

geholpen te worden”. Hierbij plaats ze zichzelf bij de groep van één van die mensen die geholpen 
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moeten worden. Toch voelt ze zichzelf niet altijd even veilig in deze groep en wil dan ook dat er dag 

en nacht begeleiding aanwezig is want “ja er zijn hier wel andere mensen maar da’s geen begeleiding 

dan hé.” 

3.7. Zorgverlener - zorgvrager 

Hoewel ze momenteel zelf zorgvrager zijn en zich 

(voorlopig) lijken te schikken in deze rol, weerhoudt hen dit 

niet om later zelf zorg te bieden. Zo is het Miley’s grote 

droom om te werken in “een huis met bejaarden”. Terwijl 

ze me even daarvoor nog vertelde dat ze zichzelf later 

nooit voor een kindje ziet zorgen, ziet ze zich wel “iets met 

bejaarden” doen. Ze wil graag bejaarden verzorgen omdat 

“ja, het zijn oude mensen en ik heb daar wel een boontje 

voor”. Zo heeft ze “nog een blinde vrouw onlangs 

geholpen…aan de bushalte”. 

Ook Ryan hoeft niet perse kinderen, maar vertelt “ik zou 

wel een kindje hebben. Een kindje helpen. Niet zelf maken. 

Maar uit een pleeggezin.” Hij zou dit wel nog doen “omdat ik die mensen daar dan mee kan helpen”. 

Ik zie aldus in het toekomstverhaal van de jongeren, waarin ze allen erkennen dat ze wel wat hulp 

nodig hebben, zit daarnaast toch een relatie waarin zij degene zijn die hulp kunnen verstrekken. Deze 

zorgvragers zijn echter niet alleen mensen, dit kunnen eveneens dieren zijn waar ze voor zorgen. Zo 

ziet Spiderman voor zichzelf de rol van dierenarts weggelegd. Desgelijks ziet Ryan zichzelf “paarden 

te verzorgen”. De zorgvragers zijn in dit geval dan de paarden maar hij zegt dat hij op die manier ook 

andere mensen kan helpen “als ze hulp nodig hebben.”  
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DISCUSSIE 
Als laatste rest er nog de vierde luisterbeurt, die de toekomstverhalen binnen een bredere context 

gaat plaatsen. Deze luisterbeurt wil ik graag beschouwen als start van mijn discussie, gezien deze 

context het uitgangspunt voor dit onderzoek was en ik in deze luisterbeurt zo onmiddellijk de 

koppeling kan maken naar verwijzingen en interpretaties over mijn masterproef heen. Ik verwijs 

hierbij zowel naar mijn theoretisch kader als naar datgene wat ik in de literatuur hierover terugvond. 

Daarna volgen enkele antwoorden op mijn onderzoeksvragen: 

1. Hoe zien de jongeren hun eigen toekomstverhaal? Hoe verwachten ze dat die er zal uitzien 

en wat vinden ze hierin belangrijk? 

2. Welke plaats krijgen de relaties met zowel hun niet-professionele als hun professionele 

(zorg)netwerk binnen het toekomstverhaal van de jongeren? 

3. Wat kunnen we uit deze verhalen leren voor beleid en praktijk? Hoe kunnen we als 

samenleving beter tegemoet komen aan de noden en behoeften van deze jongere(n)? 

Bij deze antwoorden probeer ik de mogelijke theoretische, praktische en/of beleidsrelevante 

bijdrage van dit onderzoek te formuleren. 

Ten slotte schrijf ik nog enkele spanningen in dit onderzoek en mogelijke aanbevelingen voor verder 

onderzoek neer. 

VIERDE LUISTERBEURT:DE TOEKOMSTVERHALEN BINNEN HUN SOCIALE EN CULTURELE CONTEXT 
Zoals beschreven in mijn theoretisch kader is het van belang om de toekomstverhalen van de 

jongeren steeds in relatie met anderen (luisterbeurt 3) en hun ruimere context te zien (4e 

luisterbeurt). Mensen zijn sociale wezens en hun identiteit, waarden, perspectieven worden steeds 

gevormd door en in hun interacties met anderen en in een bepaalde context, zo ook hun 

toekomstverhalen. Met mijn laatste en vierde luisterbeurt poog ik aldus deze verhalen en de keuzes 

die de jongeren zouden maken voor de toekomst, te betrekken op de bredere sociale, politieke, 

culturele en structurele context waarin ze leven. Hiervoor start ik telkens met enkele citaten uit de 

toekomstverhalen van de jongeren, die mij iets vertellen over hun sociale en culturele context en die 

ik op die manier binnen de huidige ontwikkelingen in onderzoek, beleid en praktijk kan plaatsen. 

Miley: “Naar muziek luisteren en televisie kijken”   

Wanneer je naar de toekomstverhalen van deze jongeren kijkt, zie je heel wat zaken die kenmerkend 

zijn voor onze tijd en bijgevolg onze hedendaagse samenleving. Heel wat antwoorden of beelden die 

de jongeren hebben over hun huis, werk, vrije tijd enzovoort, passen bij wat onze samenleving hen 

voorschrijft. Verhaeghe (2012, p.31) beschrijft iemands identiteit als “een verzameling van 

kenmerken die ons op het lijf geschreven zijn”. Zo ligt de vrijetijdsbesteding in de toekomstverhalen 

van deze jongeren mooi in de lijn van wat er in onze samenleving gewoonlijk gezien wordt als “vrije 

tijd”. Voor Miley is dit “naar muziek luisteren en televisie kijken” en ze geeft daarbij, net zoals de 

andere jongeren, aan dat ze erg veel van Tv-kijken houdt. In de toekomstige woning van alle drie de 

jongeren staat er bijgevolg ontegensprekelijk een televisie. Deze jongeren hun vrijetijdsbesteding en 

interesses liggen aldus duidelijk dicht bij die van zoveel jongeren vandaag de dag en dit is ook wat 

Hughes et al. (2005) zagen in hun onderzoek bij jongeren met een beperking. 
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  Uit het toekomstbeeld van Ryan geschetst bij “imagineering” 

Naast een televisie, blijken in het toekomstbeeld dat Ryan schetst via 

“imagineering” nog verschillende andere gebruiksvoorwerpen voor 

hem in dit verhaal van belang  te zijn (o.a. schoenen van Bikkembergs, 

sigaretten, een playstation, een motor, enzovoort). Tijdens het 

luisteren naar de toekomstverhalen werd ik gewaar dat deze 

voorwerpen evenzeer een beduidende rol spelen in hun verhaal en mij informatie geven over hoe de 

jongeren zichzelf in de toekomst zien. Dat consumptiegoederen tegenwoordig gebruikt worden om 

iemands identiteit of eigen levensverhaal vorm te geven, is ook wat Hughes et al. (2005) vaststelden. 

Identiteit blijkt in de hedendaagse maatschappij gemedieerd door consumptie en is bijgevolg een 

onzeker, meervoudig, versnipperd en vergankelijk gegeven geworden, waar dit in industriële 

samenlevingen nog een stabiel gegeven was, bepaald door iemands sociale klasse (Hughes et al., 

2005). Ook Verhaeghe (2012, p.208) ziet de hedendaagse mens opgroeien in een zeer onstabiele 

omgeving “met genieten en consumeren als verplichting”. In bovengeschreven toekomstbeeld plaatst 

Ryan verder nog een prentje met snoepen en koeken waarmee hij, net zoals in een eerder gesprek 

wil vertellen dat hij “veel eten!” belangrijk vindt. Ook Miley denkt dat het soms moeilijk te weerstaan 

zal zijn “aan chips”. 

Spiderman: “Ik wil een eigen Tv op mijn kamer.”   

De jongeren blijken aan de ene kant wel deel uit te maken van het groter geheel en willen er 

duidelijk “bij horen”. Daarnaast, merk ik in deze luisterbeurt eveneens verschillende uitspraken die 

wijzen op het individualisme, op autonoom en vrije keuze kunnen maken. Verhaeghe (2012) duidt 

hier op het spanningsveld dat aan de basis ligt van onze identiteit, tussen het gemeenschappelijke en 

het individuele. Spiderman gaf aan dat hij net zoals de anderen aan dat hij een TV hebben belangrijk 

vindt, hij wil hierbij echter liefst één voor hem alleen. Het gebruik van “eigen” en “mijn” die ik in de 

verschillende uitspraken van de jongeren terugvond, vond ik aansluiten bij het huidige individualisme 

binnen onze samenleving, een individualisme die overigens verder lijkt toe te nemen (Dowse, 2009). 

Alle jongeren hechten, net zoals andere jongeren in onze Westerse samenleving, duidelijk waarde 

aan het hebben van “een eigen kamer”. Deze 4e luisterbeurt toont mij hoe deze verlangens 

geconstrueerd zijn door onze sociale, politieke en culturele context. Verder geven deze jongeren de 

voorkeur aan een relatie waarbij er toch ruimte is om je eigen ding te doen. Miley woont liever niet 

met haar partner want “als ik hem beu ben dan weet ik da’k alleen woon”. Spiderman op zijn beurt, 

heeft liever niet dat zijn vriendinnetje bij hem woont want “Dat…dat is privé” vindt hij. In het 

toekomstbeeld dat Ryan schetst via “imagineering” komt er eveneens geen partner naar voor. 

Evenzo merken Hughes et al. (2005) dat binnen onze hedendaagse maatschappij relaties veel minder 

verbonden zijn aan “nabijheid”.  

Met mijn theoretisch kader, maar eveneens met de keuze voor een “Voice-Centered Relational 

Method” had ik mij voorgenomen om de toekomstverhalen van de jongeren steeds te zien in relatie 

tot de sociale en culturele omgeving van de jongere. De geschepte beelden van vrije tijd, relaties, 

gebruiksvoorwerpen en hun woning, moet ik zeker tegen het licht van deze omgeving zien. Hierbij 

hou ik zowel hun verleden (bijv. familie, hulpverleninggeschiedenis…) als de situatie waarin ze zich nu 

bevinden in het achterhoofd. Naast de hedendaagse tijd waarin ze zich bevinden, speelt hier nog 

ongetwijfeld mee dat ze momenteel slapen in een gedeelde kamer, zich moeten houden aan regels 

en structuur in de Meander en zo verder. 
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Miley: “Omdat dat rustig is en omdat ik vaak moe ben.”  

Met hun onderzoek toonden Hughes et al. (2005) aan dat de voorkeuren en interesses van jongeren 

met een beperking dichtbij die van andere jongeren in onze hedendaagse samenleving liggen. Hierbij  

gaven de onderzoekers echter de waarschuwing dat “although disabled children wanted to locate 

themselves within the mainstream consumer activities of their peers, there were a plethora of 

physical, attitudinal and communication barriers that, effectively, smothered such ambitions.” 

(Watson et al., 1999 in Hughes et al., 2005, p. 5). Ook in de toekomstverhalen van de jongeren in 

mijn onderzoek zag ik duidelijk dat ze zich aan de ene kant dus wel inpassen in (de normen en 

heersende beelden van) onze samenleving, maar aan de andere kant ervaren ze wel eens dat ze niet 

altijd mee kunnen in diezelfde samenleving. Miley bijvoorbeeld vertelde dat ze erg graag Tv kijkt 

“omdat dat rustig is en omdat ik vaak moe ben”. Doordat ze zo snel moe is, heeft Miley het gevoel 

dat ze zich soms moet onderscheiden van anderen. Hierbij zegt dit niet alleen iets over hoe Miley 

zichzelf ten opzichte van de andere zogenaamde actieve en dynamische mensen in onze samenleving 

ziet, maar schetst dit evenzeer hoe Miley de samenleving ervaart. In een latere afname vertelt Miley 

dat ze het goed vindt dat er “een veilige plek” zoals de Meander blijft bestaan, zodat ze hier altijd 

naar terug kan komen. “Effekes terug om… in een rustige omgeving terug te zijn en effkes 

terug…euhm al de drukte van me weghalen.” Ook voor Spiderman is die rust enorm belangrijk. Zo 

maakt het hem later niet veel uit waar hij precies woont, maar hij wil wonen “waar dat er stilte is” en 

het er “rustig” is. Wat voor Spiderman dan ook in de eerste plaats zou moeten veranderen in de 

Meander, is het “lawaai” en “dat wat minder druk is” vertelt hij me.  

Spiderman: “Ik zou willen werken.”  

In de toekomstverhalen van de jongeren zie ik verschillende wensen en verlangens die aansluiten bij 

datgene wat de samenleving van zijn burgers verwacht. Een prominente waarde of streven in onze 

samenleving is overduidelijk werk(gelegenheid). “Een job hebben” is voor het merendeel van de 

jongeren en hun ouders een belangrijke ambitie voor de toekomst (Mitchell, 1999). Dit is ook wat de 

jongeren in mijn onderzoek aanvoelen, ze geven aan dat ze allen zouden gaan werken en op die 

manier iets willen bijdragen. Zo wil Miley (vrijwilligers)werk doen met bejaarden, Spiderman wil 

dierenarts worden en Ryan zou willen “gaan koken” maar daarnaast ook paarden verzorgen “bij 

andere mensen. Als ze hulp nodig hebben.” Gaan werken is in onze samenleving de norm om er bij te 

horen, waardoor wie dit niet doet, bijv. omwille van psychische problemen, het risico loopt niet 

erkend te worden als “goede burger” (Vandekinderen, 2012, p.176). 

Winn & Hay (2009) vonden echter dat de grootste uitdaging voor jongeren met een beperking net 

het vinden van een (voltijdse) job is. Deze onderzoekers stellen hierbij dat de huidige ontwikkelingen 

in beleidsdocumenten en conventies niet voldoende is. Er zou tevens iets moeten veranderen op het 

werkveld zelf. Daarbij bleken werkgevers over het algemeen meer tevreden over personen met een 

fysieke beperking, dan over personen met psychische of emotionele problemen of personen met 

meervoudige beperking (Winn & Hay, 2009). Bijgevolg vindt deze eerste genoemde groep eerder 

werk gezien ze in het werkveld positiever bekeken worden. Nochtans vond men in onderzoek dat 

werkloosheid en het niet behoren tot de arbeidsmarkt een negatieve impact heeft op het zelfbeeld, 

vertrouwen, werkhouding en gevoelens van bekwaamheid (Mathers and Schofield 1998; O’Brien, 

Feather, and Kabanoff 1994 in Winn & Hay, 2009). Gezien werk of een nuttige dagbesteding 

belangrijk is in de toekomstverhalen van de jongeren, lijken deze eveneens belangrijk voor hun 

psychisch en emotioneel welbevinden. 
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Ryan: “Ik wil dat.”  

Naast gaan werken, vond ik in de toekomstverhalen eveneens andere elementen die verbonden 

konden worden met onze huidige samenleving, een samenleving waarin ieder individu zelf 

verantwoordelijk is voor eigen keuzes en de inrichting van eigen leven. Dit sluit aan bij de 

empowerment-gedachte (cf. theoretisch kader) maar is tevens wat de jongeren zelf aangeven. Ze 

hebben allen een duidelijk beeld van wat ze willen (cf. de ik-gedichten) en willen dan ook zelf 

beslissingen maken over hun toekomst. Dit verlangen past bijgevolg binnen wat onze samenleving 

oplegt, een samenleving waar de vraag naar “verantwoordelijkheid, autonomie, zelfondernemerschap 

en de mogelijkheid om te worden tewerkgesteld” groeit (Vandekinderen, 2012, p.176). Uit deze vraag 

vloeide de empowerment-beweging voort (Dowse, 2009). De toepassing van deze gedachte bleek 

echter veelal uit te monden in een individuele verantwoordelijkheid die moeilijke structuren in vraag 

kan stellen (Roets et al., 2012). Zo bleken beleidsdocumenten of conventies inzake gelijke rechten 

van personen met een beperking, niet te kunnen voorkomen dat jongeren met een beperking veel 

minder gemakkelijk een job vinden omwille van de selecte toegang tot de arbeidsmarkt en de 

verschillende vooroordelen die er nog steeds leven (Mitchell, 1999). Daarbij berusten deze 

beleidsdocumenten of conventies eveneens op een individuele verantwoordelijkheid van het 

individu: het is het individu die klacht moet indienen tegen dergelijke situaties in plaats van dit als 

een structureel probleem te gaan zien (Mitchell, 1999). De jongeren geven evenzeer aan dat ze 

willen gaan werken, maar Miley bijvoorbeeld beseft dat dit misschien beperkt zal blijven tot het doen 

van vrijwilligerswerk. Nochtans schrijft ze in haar tekstje na de methodiek “klassiek visioning” dat ze 

wil “gaan werken liefst met geld”. 

Winn & Hay (2009) pleiten daarom voor een samenwerking tussen zowel beleid als praktijk, maar 

daarbij denken ze eveneens aan professionelen die werken over zowel school als niet-schoolse 

settings heen. Er lijkt in onze samenleving nog te star gedacht te worden in een denken van 

“onderwijs-diploma-werk”, maar wat als je zoals deze jongeren vroegtijdig uit dit systeem bent 

gevallen of nooit dergelijke diploma kan halen? Winn & Hay (2009) erkennen eveneens de nood aan 

“ongoing education”, zeker voor personen die de leerplichtige leeftijd voorbij zijn maar die zich nog 

niet voldoende “klaar” voelen om alleen te wonen of onafhankelijk te zijn. Anderzijds blijkt uit de 

verhalen van de jongeren dat niet iedereen deze norm van alleen wonen of een volledige 

onafhankelijkheid wil bereiken. Misschien moet er wat meer gekeken worden naar wat iemand wil 

en hoe hij/zij hierin ondersteund kan worden. 

Zo kan het voor deze jongeren misschien van belang zijn om naast het creëren van dergelijke 

mogelijkheden tot een “job”, als samenleving eens verder te denken dan een enge interpretatie van 

“werk” (Mitchell, 1999). Dit kwam eveneens naar voren in de toekomstverhalen van de jongeren 

maar merkte ik verder op tijdens het luisteren en beschouwen van mijn eigen interpretaties. In die 

eerste luisterbeurt ontdekte ik hoe ik zelf eigenlijk dergelijke “enge” interpretaties voor ogen had 

gehad (cf. het verhaal van de onderzoeker J. - De onderzoeker in confrontatie met zichzelf en haar 

context). 

Spiderman: “Om mijn medicamentjes te geven”  

Personen met een verstandelijke beperking werden lang gezien “as the property of the medical 

profession” (Williams & Heslop, 2005, p.242). Ondanks beleidsteksten en conventies als Perspectief 

2020 en de VN-conventie inzake de rechten van personen met een beperking en ondanks de 

veranderde visies in zowel onderzoek als beleid (cf. context van dit onderzoek), is deze medisch-



61 
 

individuele bril nog steeds niet verdwenen. Ook bij deze 4e luisterbeurt blijkt dit (voorlopig 

heersende) discours sterk aanwezig in de toekomstverhalen van deze jongeren. Zo stelt bijv. Ryan 

over zijn psychische problemen “de dokters zeggen dat ik dat nooit ga kwijt raken”. Miley vertelt in 

haar toekomst verhaal dat “ik ga blijven een dokter hebben. Waar ik soms keer ga bij moeten voor 

mijn medicatie of gewoon voor te tonen dat het goed gaat.” Dit sluit aan bij het medische model op 

psychische problemen dat via zijn labels en diagnoses de psychische problemen van de jongeren 

markeert als een langdurige aandoening (Williams & Heslop, 2005). Dit medisch model benadrukt 

daarbij vooral de biologische veranderingen of chemische wanverhoudingen in het lichaam als 

oorzaak van de ziekte en focust daarmee vooral op wat er “mis” is bij het individu (Williams & 

Heslop, 2005). De medicatie die deze dokter voorschrijft, is bijgevolg hetgeen wat ze nodig hebben, 

vertellen de jongeren mij. Miley vertelt: “Medicatie moet blijven anders ga ik terug, ja, depressief 

worden en… Terug in mijn hoofd vastzitten…”. Medicatie lijkt een vrij prominente plaats in hun leven 

ingenomen te hebben, zowel nu als in de toekomst.  

Miley: “We zitten hier om geholpen te worden”  

Het medisch model kreeg wel eens de kritiek dat het eerder de ziekte of stoornis dan de noden van 

de persoon achter het label aandacht geeft (Williams & Heslop, 2005). Met de keuze voor pedagogy 

of listening als theoretisch kader van dit onderzoek en de keuze voor Voice-Centered Relational 

Method als methode van data-analyse, wou deze masterproef proberen loskomen van termen en 

begrippen gebruikt door professionelen, onderzoekers en beleidsmakers en op zoek gaan naar de 

“desire” van deze personen zoals Deleuze dit beschrijft: “For Deleuze, desire makes us Human, yet 

always more than human; we are able to be more than how society would represent and constrain 

us” (O’Shea, 2002, p. 931). Nochtans blijkt in deze luisterbeurt dat de verlangens of de 

toekomstverhalen van deze jongeren alsnog sterk bepaald worden door het discours dat de 

samenleving hanteert. Het gaat vaak om een individueel-medisch discours dat personen met een 

beperking alsnog dreigt te pathologiseren, “anders” te maken en te onderscheiden van hun 

leeftijdsgenoten, hun familie en de bredere gemeenschap waarin deze personen leven (Goodley & 

Runswick-Cole, 2012). De jongeren zien zichzelf als personen die levenslang hulp zullen ontvangen. 

Zo wil Spiderman dat er altijd iemand bij hem moet zijn “voor te helpen.” of stelt Ryan dat hij later 

wel moet begeleid wonen “Omdat, alleen zorgen voor mezelf kan ik niet.” 

Daarbij beschouwt het medische model psychische problemen als iets waar de persoon zelf mee 

strubbelt (Williams & Heslop, 2005). Ryan’s uitspraak “de dokters zeggen dat ik dat nooit ga kwijt 

raken” illustreert dit. Het is iets dat hij nooit zal kwijt raken, het probleem wordt aldus gelokaliseerd 

bij de persoon zelf en niet, zoals Disability Studies regelmatig benadrukt, beschouwd als “related to 

the dynamic interplays between disability and various aspects of culture and society” (Gabel, 2005, 

p.1).  

Ryan: “Dat kannekik niet!”  

De jongeren zien zichzelf aldus als personen die vrij veel zorg en ondersteuning nodig hebben en zijn 

daarom erg dankbaar voor degenen die hen dit geven. Dit is tevens wat binnen het medische model 

van personen met een “probleem” verwacht wordt: “adjust to their environments, be the recipients 

of medical expertise and at the receiving end of intervention” (Williams & Heslop, 2005, p.232). Zo 

vertelt Spiderman hoe blij hij is dat ze hem in de Meander helpen bij het wassen bijvoorbeeld. 

Wanneer ik hem vraag of hij dit niet liever zelf had willen doen, vertelt hij mij “Nee kan dat niet aan.” 

“Ik kan mijn haar ook niet wassen. Ik kan dat niet.” Dit zelfbeeld kwam voornamelijk naar voor in de 
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2e luisterbeurt en vond ik eveneens terug in de toekomstverhalen van de andere jongeren. Het valt 

mij echter op dat ze hierbij woorden van personen uit hun omgeving lijken over te nemen. De 

uitspraak van Ryan: “Mijn oma heeft gezegd: “Als ik niet meer leef, wil ik dat je Ryan opvangt” is hier 

een voorbeeld van. Ryan ziet zichzelf aldus als iemand die nooit voor zichzelf zal kunnen zorgen. 

Verhaeghe (2012, p.29) schrijft hierover: “De ander bepaalt de manier waarop ik over mezelf denk 

(…) en vervolgens zal dit bepalend zijn voor de manier waarop ik mij tegenover anderen verhoud.” De 

jongeren lijken de manier waarop ze benaderd worden door anderen te internaliseren. 

Tijdens de verschillende luisterbeurten stuitte ik op behoorlijk wat uitspraken waarin de jongeren 

stellen dat ze bepaalde zaken niet (zo goed) kunnen en waarschijnlijk nooit zullen kunnen. Miley 

bijvoorbeeld, is ervan overtuigd dat ze later nooit voor een kindje kan zorgen. Ze vindt: “dat kan ik 

niet zo goed”, waarop ik vervolgens reageer: “Alé, ik zou nog denken van u van wel. Nee?”. 

Verhaeghe (2012, p. 36) geeft aan dat dergelijke uitspraken over onszelf maar evenzeer wie we 

worden, samenhangt met de interacties met de ander, onze omgeving en cultuur “waarvan we 

bepaalde identiteitsverlenende boodschappen overnemen of net weigeren”. Ook Spiderman, die wel 

graag “een eigen kindje” wil, voegt er eveneens meteen aan toe “en als dat niet gaat dan niet.” Ook 

Ryan ziet zichzelf nooit in staat een eigen manege te hebben: “dat kannekik niet!”. De jongeren lijken 

zich hiertoe “te beperkt” te voelen. De vraag is echter of de jongeren hier effectief beperkt toe zijn of 

dit eerder een beperking is die “geconstrueerd” is? In het luisteren naar de toekomstverhalen van 

deze jongeren komen dergelijke constructies rond hun zogenoemde “beperking” maar eveneens 

rond de opbouw van hun identiteit, duidelijk naar voren. Dit sluit aan bij mijn theoretische kader 

waarbij Disability Studies evenzeer dergelijke constructies oogt bloot te leggen.  

Miley: “Ik denk dat dat niet nodig is.”  

De jongeren blijken zich aldus bewust van hun beperkingen, van wat ze niet of nooit gaan kunnen, 

maar anderzijds hebben ze eveneens goed zicht op wat ze wel kunnen. Zo is Ryan resoluut over 

koken “dat kan ik zelf” en kuisen “dat kan ik ook”. Net zoals verschillende uitspraken in hun Ik-

gedichten (2e luisterbeurt), zag ik opnieuw hoe helder het beeld van kunnen en niet-kunnen voor de 

jongeren zelf is. De vraag doemt dan ook op waarom deze jongeren met een verstandelijke 

beperking en bijkomende psychische problemen alsnog zo weinig betrokken worden bij het 

uitbouwen van hun eigen ondersteuning of nog verder, bij de regie over hun eigen leven? 

Glasby & Beresford (2006) pleiten eveneens voor een nieuwe begrip van wat “valide kennis” is. In 

hun paper erkennen ze de bijdrage van “traditional medically focused, quantitative randomized 

controlled trials and systematic reviews”, maar ze willen deze zien als slechts één van de vele 

mogelijke bruikbare manieren om de wereld te begrijpen en gezondheid en sociale diensten te 

creëren (Glasby & Beresford, 2006, p. 281). Zowel ervaring en expertise van praktijkwerkers en als de 

ervaringsdeskundigheid van de personen met een beperking en hun families zijn hier deel van. Ook 

Rinaldi liet binnen haar pedagogy of listening al heel jonge kinderen actief meedenken. Terwijl 

anderen er zelfs nog niet aan dachten kleuters te betrekken in dergelijke gesprekken, ondervond 

Rinaldi dat ook deze kinderen een bijdrage konden leveren (Schiller & Einarsdottir, 2009). Dit idee 

van een pedagogy of listening, waarbinnen iedereen ongeacht leeftijd of vermogen, betrokken wordt 

en geacht wordt zo’n bijdrage te kunnen leveren, wou ik eveneens vooropstellen bij mijn onderzoek, 

maar is eveneens wat recente ontwikkelingen binnen zowel beleid als onderzoek voorop stellen. De 

ervaring en expertise van ook personen met een beperking doen er toe en het is op basis van hun 
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noden en behoeften dat een vraaggestuurde zorg moet worden opgebouwd (cf. context, onder meer 

P2020). 

Spiderman: “Dat ik kan tonen wat ik gewerkt heb”  

In de verschillende luisterbeurten kwam naar voren dat de jongeren duidelijk heel wat kennis over 

zichzelf hebben en waartoe ze wel of niet in staat zijn. Daarenboven is het voor hen belangrijk dat 

anderen op de hoogte zijn van deze kennis en hen hierin erkennen. De jongeren hebben wel eens het 

gevoel dat ze hier alsnog voor moeten opkomen. Zo zou Spiderman erg graag “die map dat ik 

gemaakt heb” willen meenemen naar huis. Deze map is een verzameling van reken- en 

leesoefeningen die hij gemaakt heeft bij ons op de ziekenhuisschool. Gezien Spiderman bij de start 

van zijn opname ten gevolge van een ernstige trauma nauwelijks nog kon lezen, schrijven of rekenen, 

heeft Spiderman tijdens de (meestal individuele) lessen op de ziekenhuisschool een enorm 

vooruitgang kunnen maken. Hierop is hij (terecht) erg trots en zou daarom graag zijn map 

meenemen, zodat “ik dan kan tonen wat ik gewerkt heb” vertelt hij me. Voor Spiderman is het 

belangrijk dat zijn mama en andere mensen uit zijn omgeving dit kunnen zien. Dit komt overeen met 

wat Corring (2002) vond die naging hoe personen met psychische problemen hun “Quality of Life” 

beschreven. De resultaten toonden ondermeer dat “the need to feel worthwhile” voor deze personen 

erg belangrijk is (Corring, 2002, p.252). In de toekomstverhalen van de jongeren zie je duidelijk 

dergelijke behoeftes terugkomen. Voornamelijk de behoefte om erkend en bevestigd te worden in 

hun kunnen en de behoefte om hun tijd zinvol en waardig te kunnen doorbrengen, komt duidelijk 

aan het oppervlak. 

Het is rond deze noden en behoeften die deze jongeren zelf aangeven, dat men naar mijn mening de 

ondersteuning aan deze jongeren zou moeten uitbouwen. Dit is eveneens wat de recente 

ontwikkelingen naar een vraaggestuurde zorg aangeven maar die alsnog niet voor iedere doelgroep 

doorgetrokken lijkt (cf. context). In onze hulpverlening krijg je wel eens het idee dat mensen met een 

duidelijk verhaal, of liever een eenduidige diagnose het best geholpen worden (Schreurs, 2011) en 

veelal blijkt dit voor personen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische 

problemen niet het geval. Met deze verschillende luisterbeurten merk ik echter hoeveel je kan halen 

uit ieders verhaal, hoe onsamenhangend of ambivalent het ook bij je kan overkomen. Door open en 

diepgaand te luisteren, zoals beschreven in het theoretisch kader, geloof ik dat men voor ieder 

individu een gepaste, vraaggestuurde zorg of ondersteuning  kan opzetten. Rinaldi (2001) beschrijft 

luisteren als een actief werkwoord, ik hoop dat dit luisteren daarnaast nog kan leiden tot actie. 

Ryan: “Ja. Maar ik zit hier al lang hé”  

Uit de toekomstverhalen van de jongeren leerde ik niet enkel iets over hoe de jongeren zijn toekomst 

zouden inrichten, maar eveneens hoe we onze zorg en ondersteuning zouden kunnen inrichten. 

Naast de empowerende gevolgen voor het individu of de groep (cf. theoretisch kader), stelde 

onderzoek vast dat Life story research eveneens de praktijk kan bewegen om personen met een 

beperking meer gelegenheden te geven hun verhaal te vertellen (Atkinson, 2004). Zo kwam in de 

verhalen van de jongeren duidelijk de boodschap naar voor dat hun residentiële psychiatrische 

opname te lang duurt. Zowel beleid als het wetenschappelijk discours stellen tegenwoordig heel wat 

vragen bij de residentiële psychiatrische opname (cf. context). Vragen waar deze jongeren beslist een 

antwoorden op zouden willen geven. De opname was in hun ogen dan wel te lang, maar ze geven 

wel aan er allen iets aan gehad te hebben. Zo  zou Miley gerust nog terug komen: “Ja, maar niet voor 

10 maanden!”. Evenzo stelt Ryan: “Ik ben blij dat we weg mogen hé”. Hierbij valt me tijdens deze 
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luisterbeurt opnieuw nog eens het gebruik van het woord “mogen” op. Waarmee dit niet alleen 

opnieuw verwijst naar hoe de jongeren hun relatie met professionelen zien (cf. 3e luisterbeurt) maar 

eveneens hoe dit aansluit bij hun context. Een context waar datgene wat wetenschappers of zoals 

Ryan zelf aangeeft: “de dokters zeggen” altijd het laatste woord krijgen. Opnieuw lijkt deze 

wetenschappelijke en “objectieve” kennis veel meer door te wegen dan de subjectieve beleving van 

de jongeren (Glasby & Beresford, 2006; Koekkoek et al., 2006). 

Ryan: “Ja dat is moeilijk hé.”  

Deze jongeren kijken aldus erg uit naar hun “eigen plekje”, een plek waar ze zich de rest van hun 

leven gelukkig zien. Het vinden van zo’n vaste, stabiele woonplaats blijkt echter niet evident. Dit was 

eveneens wat ik tijdens deze vierde luisterbeurt terugvond in de verhalen van de jongeren. Ryan 

bijvoorbeeld is zich erg bewust van zijn situatie. Hij verblijft al zes jaar in De Meander vertelt hij me, 

en hij weet dat het moeilijk is om een definitieve plaats te vinden voor hem. Hij weet: “Als ze geen 

plaats vinden, gaan ze een plaats zoeken voor effekes”. De blijvend zoekende, doorverwijzende, 

wisselende hulpverlening met wachtlijstenproblematiek, die eveneens beschreven werd in de 

context van dit onderzoek, lijkt in het geval van Ryan zeker niet te sterk uitgedrukt. 

Daarnaast heeft Ryan een duidelijk verlangen om te “gaan voetballen in een club”. Dit blijkt een 

voorbeeld van het verlangen waar Deleuze overschrijft, een desire “to be more than how society 

would represent and constrain us” (O’Shea, 2002, p. 931). Ryan zou dit erg graag doen, maar hier 

heeft hij voorlopig nog geen kans toe gekregen. Verschillende mensen uit zijn omgeving blijken dit 

alsnog geen goed idee te vinden omwille van Ryan’s “probleem”. Deze luisterbeurt zette als laatste 

dus niet alleen de moeilijke zoektocht naar een geschikte woonplaats voor Ryan in de kijker, maar 

stelt evenzeer vragen bij het huidige aanbod aan vrijetijdsbesteding voor Ryan. De huidige kloof 

tussen wat beleidsdocumenten of conventies over gelijkwaardige rechten veronderstellen en wat 

jongeren zoals Ryan ervaren in de praktijk, blijken vele jongeren met een beperking al eens te 

frustreren (Hughes et al., 2005). In een samenleving waar “consumer lifestyle is central to identity, 

particularly amongst young people (Miles, 2000 in Hughes et al., 2005, p. 8) is het niet kunnen 

deelnemen aan vrije tijd of consumptiemogelijkheden sociaal erg nadelig. 
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Terugkoppeling naar onderzoeksvragen 

Onderzoeksvraag 1: Hoe zien de jongeren hun eigen toekomstverhaal? Hoe verwachten ze dat 

die er zal uitzien en wat vinden ze hierin belangrijk? 

Deze eerste onderzoeksvraag liep eigenlijk doorheen deze volledige masterproef en is bijgevolg 

onmogelijk in een kernachtige conclusie te gieten. Bovendien zou dit mijn eigen uitgangspunt om  

het individu in zijn context te laten zien en niet de doelgroep of het label, enigszins tenietdoen. Toch 

kan ik, na het luisteren naar de verhalen van deze jongeren, wel een belangrijke conclusie trekken 

over hoe de jongeren hun toekomstverhaal zelf zien. De jongeren lijken dan wel ingedeeld te zijn in 

een doelgroep die, zoals in de literatuur beschreven (cf. context) en in de praktijk gebleken (zie 

bijvoorbeeld de dreigende sluiting van De Meander), zich wel eens in een vrij penibele en onzekere 

situatie bevindt. De jongeren lijken daarnaast zich eveneens bewust van hun situatie en erkennen dat 

ze het niet altijd gemakkelijk hebben zowel in het heden als in het verleden. Toch is het opmerkelijk 

hoe positief de toekomstverhalen van deze drie jongeren kleuren. Hierbij was er een zeker mate van 

jeugdige onstuimigheid en de gedachte “waarom niet!?” vrij courant aanwezig. Hoewel deze 

herkenbaar is bij vele jonge mensen die vertellen over hun toekomstverhalen, heeft deze mij 

meermaals verwonderd. Deze verwondering werd vermoedelijk beïnvloedt door mijn aanwezigheid 

op de MDO’s (i.e. multidiscplinair overleg) of bij de overlegmomenten met school en bijgevolg door 

de confrontaties met de complexiteit van hun situatie en/of problematiek mee (cf. het verhaal van 

de onderzoeker). Bij het luisteren naar de toekomstverhalen van de jongeren, kwam duidelijk naar 

voren hoe hard ze uitkijken naar wat er in de toekomst voor hen in het verschiet ligt en hoe ze 

unaniem overtuigd zijn dat deze iets moois voor hen zal brengen. Een optimisme waar we zeker van 

kunnen leren en die bij de zorg en ondersteuning van deze jongeren erg belangrijk is om voor ogen te 

blijven houden. Maar evenzeer voor zowel de orthopedagogiek als handelingswetenschap als voor de 

orthopedagogiek als praktijk, lijkt het mij cruciaal om ditzelfde optimisme en deze positieve kijk mee 

te nemen. 

Hierbij mogen we deze verlangens of de toekomstverhalen van de jongeren niet altijd meteen gaan 

klasseren als ondenkbaar, onmogelijk of onrealistisch. We mogen ze zowel als praktijkwerker of als 

wetenschapper niet meteen gaan bestempelen als “dromen”, die altijd bij dromen zullen blijven. 

Deze verlangens zouden we beter zien zoals Deleuze zijn concept desire omschrijft: als een positieve, 

productieve kracht (Zembylas, 2007). Een kracht waarin we de energie kunnen vinden om de 

toekomst die deze jongeren voor ogen te hebben te gaan realiseren, ook wanneer deze binnen 

bestaande grenzen of normen misschien niet altijd realistisch lijken (De Schauwer, 2011). Binnen een 

pedagogy of desire krijgt men de kans “to become all you cannot be” (Massumi, 1992 in O’Shea, 

2002, p.930). Binnen een pedagogy of desire wordt de mogelijkheid gecreëerd tot verzet of 

verandering van hoe iemand zichzelf en de wereld rondom hem ziet, zonder beperkt te zijn door 

bepaalde, eerder repressieve discoursen (Zembylas, 2007). Om het in de woorden van de jongeren 

zelf te zeggen: ze weten wat ze “willen” maar ze hebben wel eens het gevoel dat ze dit niet 

“kunnen”of “mogen”. 

Wat er verder nog uitdrukkelijk aanwezig is in alle deze toekomstverhalen, is de relatie met familie. 

Deze moet zeker vernoemd worden met betrekking tot deze onderzoeksvraag, maar sluit eveneens 

aan bij de tweede onderzoeksvraag. De centrale plaats van familie kan ik daarnaast verbinden met 

een ander vrij opvallende vaststelling. Algemeen zag ik dat de toekomstverhalen van deze jongeren 
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eigenlijk sterk in relatie staan met hun verleden en de levensstijl waarmee ze opgegroeid zijn. 

Wanneer we praten over de toekomst merk ik dat veel jongeren terug zouden willen gaan naar waar 

ze opgegroeid zijn om de leefomgeving en -stijl die ze altijd gekend hebben, terug op te pakken. Zo 

beschrijft Ryan zijn toekomstige woning “gelijk bij mijn papa” en wil hij wonen in de stad waar hij 

opgegroeid is. Opvallend was voor mij hoe zeer iemands toekomstbeeld, naast de huidige relaties en 

huidige context (zie respectievelijk onderzoeksvraag 2 en 3), eveneens sterk bepaald is door zijn/haar 

verleden, door waar iemand vandaan komt en in opgegroeid is. Dit vond ik zowel terug in de 

verhalen van de jongeren, als in mijn eigen reflecties (cf. het verhaal van onderzoeker J.). Onze 

ideeën over de toekomst, lijken eigenlijk dicht aan te leunen bij je eigen verleden, bij hoe het “altijd 

geweest” is, vertelt Ryan. De Schauwer (2011, p.217) beschreef het verlangen van Deleuze als: 

“Desire pushes you and leads you to new and positive futures”.  Deze positiviteit is zeker terug te 

vinden in alle toekomstverhalen maar misschien brengt dit desire je niet noodzakelijk altijd naar iets 

nieuw. Wat iemand beschouwt als “positief” blijkt meestal toch niet zo “nieuw”. Mensen waarderen 

voornamelijk wat ze (al) kennen. 

Onderzoeksvraag 2: Welke plaats krijgen de relaties met zowel hun niet-professionele als hun 

professionele (zorg)netwerk binnen het toekomstverhaal van de jongeren? 

Met betrekking tot deze onderzoeksvraag kan ik, aansluitend bij de eerste onderzoeksvraag,  stellen 

dat de relaties met hun (zorg)netwerk (zowel professioneel en niet-professioneel) een centrale en 

cruciale plaats innemen in de toekomstverhalen van deze jongeren. De jongeren geven aan dat ze 

hun toekomstverhaal alleen niet zien te verwezenlijken. Relaties zijn belangrijk voor moeilijke 

momenten in de toekomstverhalen van de jongeren, zo stelt Spiderman “dan loop kik liever met 

iemand bij mij”. Maar tevens worden er in ieder toekomstverhaal relaties opgenoemd wanneer ik 

vraag naar wat er hen in de toekomst echt blij of gelukkig zal maken.  

Het natuurlijk (zorg)netwerk  

Uit de resultaten blijkt dat er in de toekomstverhalen van deze jongeren beslist plaats is voor 

professionele (dan vooral medische) hulp, maar de plaats van hun natuurlijke netwerk is in 

vergelijking veel meer afgetekend. Elke jongere noemde de relatie met familie(leden) in zijn/haar 

toekomstverhaal de allerbelangrijkste. Deze hebben een grote invloed op hun welbevinden en dit is 

consistent met wat Wolman et al. (1994) in hun onderzoek vonden. Of het nu om adolescenten met 

of zonder chronische aandoeningen ging, “family connectedness was positively associated with 

adolescents’ emotional well-being” (Wolman et al., 1994, p. 202). Eveneens in recenter onderzoek 

naar de Kwaliteit van Bestaan bij personen met een beperking of een chronische ziekte ziet men dat 

de deze in de eerste plaats steevast steun zoeken bij familie, zowel voor praktische problemen, 

emotionele of psychische problemen als onverwachte problemen. Ook voor een goed gesprek 

antwoorden 56% van de participanten terecht te kunnen bij familie (Van Hove et al., 2010). Deze 

bevinding wordt tevens bevestigd in internationaal onderzoek (Gilad et al., 2009 in Van Hove et al., 

2010).  

Van hun (zorg)netwerk verwachten de jongeren in mijn onderzoek vooral dat ze nabij zijn en naar 

hen luisteren. Zo vindt Ryan dat hij gerust alleen kan wonen, zolang er maar iemand is die dicht bij 

hem “in de blok” woont. De nabijheid van anderen is echt wel van belang illustreren de uitspraken 

van Miley en Spiderman die de aanwezigheid van begeleiding als “een veilig gevoel” omschrijven. In 

de toekomst zien de jongeren hun netwerk klaarstaan bij moeilijkheden met bijvoorbeeld 
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huishoudelijke taken of geldzaken. Voor deze hulp werd in alle toekomstverhalen het natuurlijk 

netwerk als primaire ondersteuner naar voor geschoven. De beschikbaarheid van natuurlijke 

ondersteuning (zoals o.a. familie, vrienden, collega’s) bleek reeds in onderzoek een significante 

impact te hebben op Kwaliteit van Bestaan (Claes et al., 2012) en dit is tevens een kenmerkend 

aspect van het ondersteuningsparadigma (Van Puyenbroeck et al., 2001). Dit laatste is een 

paradigma dat, zeker in onderzoek en beleid (cf. context), stilaan de plaats van het medisch 

zorgparadigma lijkt in te nemen. 

Relatie met professionele (zorg)netwerk  

Toch lijkt het medisch zorgparadigma doorheen de toekomstverhalen van de jongeren zeker nog niet 

verdwenen. Zo krijgt de relatie met een dokter in alle toekomstverhalen een duidelijke plaats 

toegewezen. Aangezien het in deze relatie aan de dokters is om hen te vertellen wat wel en niet kan 

of mogelijk is, sluit deze aan bij het medische model. Zo stelt Spiderman dat hij bepaalde dingen niet 

mag van de dokter. Wanneer ik hem vraag waarom, antwoordt hij “omdat ik dat niet mag”. Ook 

Ryan’s uitspraak “de dokters zeggen dat ik dat nooit ga kwijt raken” illustreert hoe de jongeren deze 

relatie zien. Deze uitspraak is echter niet alleen herkenbaar voor de relatie met dokters, maar 

evenzeer hoe de jongeren de relatie met professionelen in het algemeen zien. De jongeren geven 

aan deze relatie wel eens als één van “moeten” en “mogen” te ervaren, maar ze geloven wel dat de 

begeleiding inderdaad mag vertellen wat ze wel en beter niet doen. Spiderman gaat hierin nog 

verder: Hij vindt het jammer als “jongeren niet luisteren naar de begeleiders“. Hij vindt dat “de 

jongeren moeten zwijgen en luisteren”. 

Toch schuilt er, naast deze erkenning van de kennis van de professionelen, in de toekomstverhalen 

van de jongeren wel een vrij sterk verlangen om (later) wat meer hun eigen ding te kunnen (en 

mogen) doen, op hun eigen tempo en zonder de drukte van veel andere mensen/cliënten. Dit kwam 

voornamelijk naar voor in de derde luisterbeurt. Gezien de menselijke ontwikkeling steeds optreedt 

in relatie tot anderen en ons idee over ons zelfbeeld zodoende onlosmakelijk verbonden is met deze 

relaties (Spencer, 2000 in Gilligan et al., 2003), kunnen eveneens de ik-gedichten heel wat vertellen 

over hoe de jongeren deze relaties zien. Zo zag ik in deze luisterbeurt inderdaad hoe de jongeren 

zichzelf voorlopig nog “onder” de professionelen plaatsen, “ik denk dat ze gaan kijken voor een 

gewone dokter ook” vertelt bijvoorbeeld Miley. 

Tegelijk kwam er in deze luisterbeurt misschien wel nog duidelijker naar voor hoe welwetend de 

jongeren zichzelf voelden tijdens het vertellen van hun toekomstverhaal. Hierin was zelfs een 

evolutie te zien, waarbij het vertrouwen groeide dat ze hun toekomstverhaal effectief voor mekaar 

zullen krijgen. Zo besluit Miley op het einde van het interview “ik zie mijn toekomst goed”. Dit kwam 

mogelijks door de relatie die ik op dat moment met hen aanging, een relatie met een onderzoeker 

die oprecht geïnteresseerd en erg gemotiveerd naar hen zat te luisteren (zie tevens 1e luisterbeurt – 

verhaal van onderzoeker). Zoals in het theoretisch kader van dit onderzoek uiteengezet, kan 

dergelijke relatie, maar evenzeer iedere ontmoeting, beïnvloeden hoe iemand over zichzelf en zijn 

toekomst denkt. Ryan gaat zelfs letterlijk vernoemen hoe zijn toekomstverhaal tijdens één van onze 

interviews beïnvloedt was door het gesprek dat hij enkele dagen daarvoor had gehad met  E., de 

psychologe. Zo startte hij één van zijn antwoorden met “Ik heb met E. gesproken. Over mijn 

toekomst. En (…)”.  
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Uit de ik-gedichten bleek aldus dat de relaties met het professionele netwerk een rol spelen bij hoe 

de jongeren hun identiteit opbouwen, maar opnieuw bleek dat de relaties met familie hier evenzeer 

een enorme rol in spelen. De relaties met familieleden hebben duidelijk een grote invloed op het 

zelfbeeld van de jongeren en daarmee ook op hun toekomstverhaal. Zo citeert Spiderman “Omdat ze 

mij graag zien.”. Net zoals in onderzoek van Paradis et al. (2011) beweerd wordt, blijken de relaties 

met familie cruciaal voor hun welzijn. De jongeren zien hen als steun en houvast om hun eigen 

toekomstverhaal te verwezenlijken. Familie is daarenboven voor deze jongeren een constante die er, 

in tegenstelling tot andere eerder onstandvastige hulpverlening of onvoorspelbare vriendschappen 

en verliefdheden, altijd al geweest is en daarom er in de toekomst ook altijd zal zijn. Zo weet Ryan, 

die na de dood van zijn vader (die overleed tijdens de maanden van mijn stage en onderzoek) nu 

voornamelijk opgevangen wordt door zijn oma, dat wanneer ook zij er niet meer zal zijn zijn broers 

en nicht zullen klaarstaan voor hem: “Mijn oma heeft gezegd: “Als ik niet meer leef, wil ik dat je Ryan 

opvangt.” McAnarney (1985) merkt in zijn studie naar de sociale ontwikkeling van adolescenten met 

een beperking of een chronische ziekte, dat deze op het einde van hun adolescentie voor de ultieme 

uitdaging van hun onafhankelijkheid staan. Dit is immers het moment dat ze hun eigen weg opgaan, 

weg van hun familie (evt. letterlijk door te verhuizen). Dit is een uitdaging waar alle jongeren voor 

staan, maar die voor jongeren met een beperking mogelijks nog groter is. Deze jongeren zijn namelijk 

veel meer afhankelijk van hun familie, zowel voor financiële als voor persoonlijke bijstand 

(McAnarney, 1985). Hoewel de jongeren in mijn onderzoek door hun verblijf in De Meander en 

andere voorgaande voorzieningen zich al min of meer “weg” van hun familie bevinden, lijkt deze 

uitdaging voor hen misschien nog eens groter. 

Dieren als  (zorg)netwerk  

Het antwoord op de onderzoeksvraag met betrekking tot de plaats die het (zorg)netwerk in het 

toekomstverhaal van de jongeren inneemt, verschilt natuurlijk wel wat van persoon tot persoon 

maar toch is er nog één relatie die hierbij zeker vernoemd moet worden. In de toekomstverhalen van 

de jongeren is het namelijk opmerkelijk hoe sterk er een plaats voor (huis)dieren is voorbehouden. 

Alle drie de jongeren willen huisdieren en Spiderman en Ryan zouden daarenboven later willen 

werken met dieren. Uit verschillend onderzoek blijkt dat dieren reeds decennialang een belangrijke 

plaats innemen in het leven van mensen en dat ze in onze hedendaagse gejaagde samenleving alleen 

nog maar aan belang zullen winnen (Walsh, 2009). Eveneens in de toekomstverhalen in dit 

onderzoek werd al heel snel de centrale plaats van (huis)dieren onderlijnd. De jongeren in dit 

onderzoek voelen zich dan wel niet klaar voor kinderen of geven aan geen kinderen te willen 

opvoeden, allen kiezen ze er wel voor om later te zorgen voor een huisdier. Zo wil Miley een konijntje 

“omdat ik daar dan mee kan spelen. Kan vastpakken in de zetel.” Spelende interacties met dieren 

brengen Miley een zorgeloos moment. Dat de dieren in de toekomstverhalen van de jongeren zo’n 

centrale plaats krijgen, zou volgens de studie van Walsh (2009) in verband gebracht kunnen worden 

met onze hedendaagse samenleving. Gezien onze levens erg stressvol zijn en de dagen wel eens 

lijken voorbij te razen, kunnen mensen vandaag de dag veel meer nood hebben aan dergelijke 

momenten met dieren. Momenten die Walsh (2009, p.470) beschrijft als: “a comforting respite from 

life’s storms”. Belangrijk volgens hem daarbij is: “Pets greet their human companions enthusiastically 

on the worst days; they do not notice bad hair, they forgive mistakes; and they do not need to talk 

things through.” (Walsh, 2009, p.471) 

Daar deze jongeren in menselijke relaties reeds in aanraking kwamen met onbetrouwbaarheid, 

verwaarlozing of zelfs misbruik, blijken ze het gemakkelijker te vinden om een relatie op te bouwen 



69 
 

met dieren dan met mensen, een bevinding die eveneens in onderzoek terug te vinden is (Walsh, 

2009). Walsh (2009) vermeldt hierbij dat huisdieren liefde, loyaliteit en toewijding bieden die 

onvoorwaardelijk, niet veroordelend en consistent is. In moeilijkere tijden bieden dieren deze 

jongeren een enorme steun. Naast verschillende positieve gevolgen voor het lichaam, zoals een 

lagere bloeddruk of bij het verloop van ontwikkelings- en psychische stoornissen, concludeerde 

Walsh (2009) dat dier-mens-interacties angst, depressie en eenzaamheid verminderen en zodoende 

het algemene welbevinden. Dit is tevens wat ik terugvond in de toekomstverhalen van de jongeren. 

Zo geeft Spiderman die zich wel eens durft onveilig te voelen aan dat hij later niet alleen honden wil 

omdat hij ze graag ziet en omdat hij ermee kan spelen, maar tevens omdat “ze dan waken op u”. 

Onderzoeksvraag 3: Wat kunnen we uit deze verhalen leren voor beleid en praktijk? Hoe 

kunnen we als samenleving beter tegemoet komen aan de noden en behoeften van deze 

jongere(n)? 

“Medische” interventies verliezen in de toekomstverhalen van de jongeren zeker niet hun erkenning, 

maar naast deze medische kijk zou er wat meer mogen gekeken en geluisterd worden naar de 

persoon achter het label (Williams & Heslop, 2005). De jongeren blijken immers een goed beeld te 

hebben van wat ze wel of niet kunnen en bijgevolg wel of niet (in de toekomst) nodig hebben. Deze 

jongeren hoeft men aldus niet zien als passieve verbruikers van onze hulpverlening, maar ze kunnen 

ons, wanneer ze de kans krijgen actief mee te denken, beslist helpen met kwesties waar het huidig 

beleid en de praktijk alsnog blijft mee sukkelen. Net zoals Rinalidi (2001) beschrijft met haar 

“pedagogy of listening” en net zoals reeds in verschillend onderzoek aan bod kwam, zouden beleid 

en praktijk wat meer moeten luisteren naar de ervaringen en expertise van deze personen (Glasby & 

Beresford, 2006; Koekkoek et al., 2006; Laerenbergh, 2009). 

Door te luisteren naar de toekomstverhalen kon ik niet alleen veel leren over hoe de jongeren hun 

leven willen inrichten, maar evenzeer over hoe ik dat van mij zou inrichten (cf. 1ste luisterbeurt – Het 

verhaal van de onderzoeker). Verder leerde ik hoe onze samenleving is ingericht, maar tevens hoe 

we onze samenleving zouden kunnen inrichten. Hiervoor is het echter noodzakelijk te gaan luisteren, 

zoals een pedagogy of listening vooropstelt. Voorwaarde is “the courage to abandon yourself to the 

conviction that our being is just a small part of a broader knowledge” (Rinaldi 2000 in 

Vandenbussche, 2009, p.11). Iedere persoon of ieder verhaal kan bijdragen tot kennis over hoe de 

wereld ineen zit en hoe we gezondheid(szorg) kunnen realiseren (Glasby & Beresford, 2006). Binnen 

een pedagogy of listening krijgt samenleven en denken steeds vorm in een ontmoeting met de ander 

en de wijdere omgeving (Dahlberg & Moss, 2006). Net daarom zou ik via deze toekomstverhalen 

willen pleiten om evenveel waarde te gaan hechten aan ervaringskennis dan aan kennis die 

meetbaar en uiterlijk waarneembaar is, de  zogenoemde kennis van de wetenschappers (Van Haaster 

& Van Wijnen, 2005 in Laerenbergh, 2009). Aan deze laatste wordt in onze maatschappij duidelijk 

nog steeds het grootste gewicht toegekend.  

Maar daarnaast pleiten deze toekomstverhalen eveneens voor een alternatieve benadering van 

verschil. In onze huidige samenleving, waar zoals beschreven autonoom en verantwoord 

burgerschap de norm is, wordt verschil in eerste instantie nog steeds beschouwd als “deviantie van 

de gestandaardiseerde norm” (Vandekinderen, 2012, p.176). Zodoende is de voornaamste taak van 

de orthopedagogiek mensen begeleiden bij het heropbouwen van een “normaal” leven 

(Vandekinderen, 2012). De toekomstverhalen van de jongeren lijken inderdaad opgebouwd via 
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dergelijke normen en waarden die onze neoliberale samenleving van ons verwacht, een samenleving 

waarin iedereen zelf verantwoordelijk is voor eigen succes of falen (Verhaeghe,2012). De jongeren 

kennen inderdaad het verlangen om zelf de touwtjes wat meer in handen te nemen en de zaken op 

hun eigen tempo aan te pakken. Dit ligt in lijn met het empowermentsgedachtegoed waarbij 

personen met een beperking zelf de controle in handen krijgen en beslissingen kunnen nemen over 

het eigen leven (Grealish et al., 2011). De kritieken op deze benadering hierop zijn tweezijdig. Langs 

de ene kant gaat het uit van een individuele benadering waarin het de personen zelf zijn die actieve 

en onafhankelijke burgers moeten worden en ligt de focus aldus op hun gedrag eerder dan op de 

structuren in onze samenleving (Dowse, 2009). Langs de andere kant heeft dergelijke benadering het 

gevolg dat eens professionelen hen “empowerd” hebben, deze personen - die als autonome burgers 

zelf in hun noden en behoeften kunnen voorzien - nog weinig middelen, zorg of ondersteuning nodig 

hebben (Roets et al., 2012; Vandekinderen, 2012). 

Deze kritieken zag ik in de toekomstverhalen van deze jongeren bevestigd. De jongeren willen beslist 

meer gehoord en begrepen worden, zelf de controle in handen krijgen en meer betrokken worden bij 

beslissingen over hun eigen leven. Dit is overeenkomstig met het onderzoek naar de interpretatie 

van empowerment bij jongeren met psychoseproblematiek van Grealish et al. (2011). Maar de visie 

van deze jongeren sluiten, net zoals de jongeren in de studie van Dowse (2009), eveneens niet aan bij 

hoe professionelen of onze samenleving empowerment gaan benaderen. De jongeren zien dit 

namelijk nooit alleen voor mekaar te krijgen, empoweren gaat niet zonder de steun van hun 

netwerk. De plaats die aan dit netwerk, voornamelijk het natuurlijke netwerk, in de 

toekomstverhalen van de jongeren toegekend wordt en de hulp en steun die ze van hen verlangen is 

te prominent aanwezig om bij dergelijke benadering van empowerment te vergeten. Zonder deze 

relaties, geloven de jongeren het niet gedaan te krijgen en denken ze daarbij niet gelukkig te worden.  

Met betrekking tot de tweede kritiek zien de jongeren de ondersteuning en (medische) zorg als iets 

blijvend, het blijft van belang ook wanneer de jongeren op hun eigen benen zouden staan. Zo wil 

Miley blijven een dokter zien, ook als is het “gewoon voor te tonen dat het goed gaat”. 

In een samenleving waar autonoom en verantwoord burgerschap de norm blijkt, dreigen personen 

die niet meekunnen en zich bijgevolg distantiëren van deze norm, wel eens verstoten te worden 

(Vandekinderen, 2012). In plaats van dergelijke normatieve benadering van verschil, zou men ook 

een alternatieve benadering van verschil kunnen hanteren, een benadering van verschil als “een 

opening voor potentieel” (Vandekinderen, 2012, p.176). Binnen zo’n benadering krijgt 

orthopedagogiek bijgevolg een andere invulling. De vraag naar een menswaardig bestaan voor elke 

burger in onze samenleving komt dan centraal te staan (Vandekinderen, 2012).  Dit is tevens de 

benadering die in de toekomstverhalen van de jongeren erg sterk naar voor komt en het is ook zo dat 

de jongeren hun toekomstige ondersteuning zien. Ze erkennen weldegelijk hun “problemen” of 

beseffen in bepaalde zaken “beperkt” te zijn, maar zouden hun leven niet willen veranderen naar 

wat “normaal” is. Aan de orthopedagogiek zoals in de eerste benadering, één die mensen begeleidt 

bij het heropbouwen van dergelijk “normaal” leven, zullen ze zich bijgevolg veel minder in vinden. Ze 

willen vooral een orthopedagogiek die hen helpt een toekomst uit de bouwen zoals zij dit zien en 

belangrijk daarbij is dus dat er in de eerste plaats naar hun verhalen, noden en behoeften geluisterd 

wordt. 

Dergelijke orthopedagogiek vindt inspiratie bij Rinaldi’s pedagogy of listening waarin gepleit wordt 

voor een open houding ten aanzien van verschil en waarin men de waarde van een ander zijn 
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perspectief en zijn interpretatie gaat erkennen (Rinaldi, 2001). Maar evenzeer in Deleuzes pedagogy 

of desire is deze openheid tot verschil cruciaal (De Schauwer, 2011). Daarbij gaat deze pedagogy of 

desire niet alleen over deze continue openheid tot verschil, maar tevens over het vermogen op dit 

verschil te gaan reageren en in te spelen (O’Shea, 2002). Naar deze desire van de jongeren, die 

misschien wel verder reiken dan wat de huidige samenleving voor hen mogelijk acht, moeten we als 

professionelen en als beleidsmakers evenzeer gaan luisteren. Het is via dergelijke pedagogie dat 

vanzelfsprekendheden over wat wel of niet zegbaar of zichtbaar zou zijn, eens in vraag kunnen 

worden gesteld (Zembylas, 2007). Zoniet dreigen we te vervallen in wat een individuele benadering 

van empowerment met zich meebrengt: een te sterke focus op het gedrag van de personen zelf 

zonder de context of de rol van het heersende discours in rekening te brengen. 

Door met dergelijk kader in het achterhoofd te luisteren naar de toekomstverhalen van de jongeren, 

kunnen niet alleen de constructies rond hun beperking, maar evenzeer rond hun opgebouwde 

identiteit en toekomstverhalen bloot gelegd worden. Het zijn deze constructies die in Disability 

Studies naar de voorgrond komen en het zijn ook dergelijke constructies die in de toekomstverhalen 

van de jongeren duidelijk een rol blijken te spelen. Net zoals een pedagogy of desire de sociale en 

politieke constructie van “desire” in de kijker wil zetten (Zembylas, 2007) en net zoals Rinaldi met 

haar pedagogy of listening hamert op de invloed van ontmoetingen en relaties met de ander en je 

context (Dahlberg & Moss, 2006), viel het bij dit onderzoek doorheen de vier luisterbeurten op hoe 

zeer de relaties met je omgeving en de ruimere context waarin je je bevindt, een invloed hebben op 

je toekomstverhalen.  

Beleid, wetenschap of de (orthopedagogische) praktijk zou zich daarom niet alleen moeten 

openstellen voor het verschil of voor het waarderen van een ander zijn interpretatie (pedagogy of 

listening). Hiernaast zouden ze moeten openstellen voor alle noden, behoeften of verlangens, ook 

degene die huidige grenzen, normen of discoursen lijken te overstijgen (pedagogy of desire). Hierbij 

mag de expertise en kennis van deze jongeren en hun netwerk meer erkent en betrokken worden bij 

onderzoek, beleid en praktijk (empowerment). Waarbij het tot slot evenzeer van belang is dat ook de 

sociale barrières die deze jongeren met een beperking dagelijks lijken te trotseren eens worden 

aangepakt, gezien deze “the root causes of much of the mental distress faced by young people with 

intellectual disabilities” blijken te zijn (Williams & Heslop, 2005, p.242). Dit is evenzeer waar Disability 

Studies op hamert; om de problemen of beperkingen van deze jongeren veel meer in verband te 

brengen met de cultuur of de maatschappij waarin ze zich bevinden (Gabel, 2005). Verhaeghe  (2012, 

p.197) stelt dit nog harder: “Mentale stoornissen zijn in de overgrote meerderheid geen ziektes, maar 

bio-psycho-sociale uitingen bij het individu van ruimere maatschappelijke problemen”. 

Bij het luisteren naar dergelijke (toekomst)verhalen is het voor onderzoek, politiek en praktijk 

daarom cruciaal om niet alleen open te staan voor het verschil of een ander zijn perspectief, maar 

om tegelijk blijvend bewust te zijn en kritisch te staan tegenover de bredere politieke en sociale 

processen waarin deze (toekomst)verhalen tot stand komen. Daarnaast toonde dit onderzoek dat 

niet enkel die bredere processen maar evenzeer iedere kleine individuele ontmoeting of gebeurtenis, 

deze verhalen mee bepalen. Net zoals de beschreven motivatie voor de keuze van vier verschillende 

luisterbeurten, net zoals het geloof van Disability Studies in de troeven van een “reflective 

practioner” en net zoals de actieve houding bij beide partijen die een pedagogy of listening 

veronderstelt, benadrukken de resultaten van dit onderzoek hoe elke ontmoeting, elk verhaal, elke 

stem en zelfs elk woord iets kan teweegbrengen of veranderen. Een verlangen voor de toekomst of 
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een desire ontstaat en krijgt steeds invulling in zowel een ontmoeting van de jongere met iemand 

(inclusief met mij als onderzoeker), als met zijn netwerk en de bredere sociale, culture, politieke 

context (Zembylas, 2007). Door al deze factoren in rekening te brengen, creëer je de bril die  

Disability Studies hanteert om naar een beperking te kijken. Een bril die zoals gezegd wel eens een 

caleidoscopisch beeld kan opleveren, maar die ik ten zeerste zou willen aanbevelen om te hanteren  

zowel in de orthopedagogiek als wetenschap als in de orthopedagogische praktijk. 

Alleen al in deze drie toekomstverhalen zag ik via het geschepte theoretisch kader hoeveel je kan 

leren over hoe je tegemoet kan komen aan de noden en behoeften van deze personen. Ik ben niet 

enkel overtuigd geraakt van de positieve gevolgen die dit luisteren voor de personen zelf kan 

hebben, maar eveneens hoe ze hierdoor meer vat kunnen krijgen op hun eigen situatie en hun 

omgeving. Hiernaast kunnen wij via dit luisteren als samenleving misschien ook meer “vat krijgen” op 

de noden en behoeften van deze jongeren. Ik geloof dat je enkel zo, door te luisteren naar elk 

individu of verhaal, het maatschappelijke streven naar een vraaggestuurde zorg voor iedere 

doelgroep of individu adequaat kan gaan omzetten in de praktijk.  

In tegenstelling tot spreken, ga je wanneer je gaat luisteren eerder iets bijleren over wat je nog niet 

wist. Bij het “luisteren naar toekomstverhalen” leerde ik niet enkel iets bij over het zelf- of 

toekomstbeeld van een ander, maar tevens over dat van mezelf. Ik leerde daarbij niet alleen iets over 

de relaties of de context van de jongere, maar tevens over die van mezelf. Ik leerde uiteindelijk niet 

enkel iets over de processen in de leefwereld van de jongere, maar evenzeer over de 

maatschappelijke processen en aldus over onze samenleving in zijn geheel. Zoals Disability Studies 

aanbracht, kan ik op het eind van mijn onderzoek concluderen dat men door persoonlijke verhalen 

met het maatschappelijke te verbinden, ongetwijfeld deze subjectieve belevingen kan gebruiken om 

beleid en ondersteuning in te vullen. Ik wil daarom zowel de orthopedagogiek als wetenschap en als 

praktijk, maar misschien wel iedere individu aanmoedigen wat meer te “luisteren”. Als beleid, 

praktijk en de samenleving beter wil tegemoet komen aan de noden en behoeften van deze 

jongeren, maar evenzeer er in wil slagen iedere burger een menswaardig bestaan te laten leiden, dan 

moet men zoals Miley stelt, in de eerste plaats “een beetje veranderen in…Dat ze toch eerst luisteren 

naar je”. 
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Spanningen en uitdagingen in dit onderzoek 
“Behind the act of listening there is often a curiosity, a desire, a doubt, an interest, there is always an 

emotion” (Rinalidi, 2006 in De Schauwer, 2011, p.259). Zoals beschreven in mijn theoretisch kader 

moet je luisteren zien als een emotie: het vindt zijn oorsprong in emotie en het wordt gestimuleerd 

door emoties (Rinaldi 2006). Bij het luisteren naar de toekomstverhalen kon ik eveneens moeilijk 

neutraal blijven. Of nog sterker, ik heb de constructie van de verhalen misschien mee vorm gegeven. 

Een pedagogy of desire benadrukt eveneens die invloed van de ander, van de relatie van de jongere 

met zijn omgeving en de ruimere context (Zembylas, 2007). Het was belangrijk om voor ogen te 

houden dat dergelijke toekomstverhalen ontstaan en invulling krijgen in een ontmoeting van de 

jongere met een ander (en zo ook dus met mij), met zijn natuurlijk en professionele netwerk en tot 

slot de bredere sociale, culture, politieke context. Dit was één van de drijfveren om te kiezen voor de 

Voice-Centered Relational Method als methode van data-analyse, een methode die ruimte houdt 

voor de eigen antwoorden, interpretaties en ervaringen van de onderzoeker. Maar gezien dit 

“luisteren” een actieve participatie inhoudt van zowel de verteller als de onderzoeker (Gilligan et al., 

2003) bracht dit eveneens een spanning met zich mee. Hoewel deze invulling en interpretatie van de 

onderzoeker expliciet gemaakt werd, blijft het een uitdaging om te stellen wat nu “het 

toekomstverhaal” van deze jongeren is. Deze verhalen zijn namelijk steeds een relationele 

constructie. 

 

Een eerste spanningsveld zit aldus in de ontmoeting tussen onderzoeker en participant, in de invloed 

die de onderzoeker uitoefent op het verhaal van zijn participant. Zorgen omtrent de validiteit van 

data afkomstig uit interviews direct met de personen met een beperking worden nog regelmatig in 

onderzoek gesteld (Rodgers, 1999). Er zijn dan wel verschillende methodes om deze validiteit te 

verzekeren, maar toch denk ik dat je als onderzoeker moeilijk kan garanderen dat je effectief een 

goed beeld kan scheppen van de levens, ervaringen en visies van de personen zelf. Atkinson (1999 in 

Rodgers, 1999) suggereert dat het bijvoorbeeld nuttig kan zijn als de interviewer de participant al 

kent, zodat de persoon zich sneller op zijn gemak voelt en vlotter kan praten over zijn ervaringen en 

belangrijke of moeilijke dingen. Gezien ik tijdens mijn stage dagelijks in contact kwam met deze 

jongeren, kende ik hen ook al voor mijn interviews vrij goed. Anderzijds bracht dit ook wel een 

uitdaging met zich mee. Gezien ik al heel wat voorkennis had en ervaringen met hen had gedeeld, 

dreigden verschillende van mijn reacties en vragen wel eens voort te vloeien uit die voorgeschiedenis 

(cf. De onderzoeker als stagiair). 

 

Het was dan ook belangrijk om deze ervaringen, interpretaties en de positie van mezelf als 

onderzoeker expliciet te maken. Het “in leven houden van” de stemmen en de perspectieven van je 

participanten maar tegelijk het erkennen van de rol van de onderzoeker in het vormgeven aan het 

onderzoeksproces, is geen evident evenwicht. Doucet & Mauther (2008) ervaarden dezelfde 

uitdaging en pastten daarom de Listening Guide-benadering toe. Deze meerlagige, interpretatieve 

benadering, die ik in dit onderzoek toepaste via de Voice-Centered Relational Method, biedt een 

manier om op reflexieve wijze aan de slag te gaan met zowel de inzichten die de onderzoeker 

verwierf uit de theorie, als degenen die hij/zij haalt uit de verhalen van de betrokkenen in de praktijk 

(Doucet & Mauthner, 2008). Deze benadering erkent aldus de invloed van de onderzoeker in de data-

analyse en maakt deze expliciet. Uiteraard kan je hiermee de invloed op het ontstaan en de invulling 

van de toekomstverhalen van de jongeren moeilijk voorkomen. Opnieuw blijkt “het  luisteren naar 

toekomstverhalen” enorm onder spanning te staan. 
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De tweede beperking zit daarmee in de data-analyse, maar verder zit er natuurlijk ook één in het 

verslag ervan. Gezien ik de jongeren als experts beschouwde en me als onderzoeker positioneerde 

als iemand die iets van hen kan leren, zou je kunnen stellen dat dit collaboratief onderzoek is (Knox 

et al., 2000). Na de interviews heb ik deze jongeren echter niet meer kunnen betrekken in het 

verdere onderzoeksproces, waardoor er van een samenwerking nog moeilijk sprake kan zijn. Niet 

alleen na de interviews maar tevens ervoor - bij de start, de opzet of de doelstelling van dit 

onderzoek - zijn deze jongeren nauwelijks betrokken kunnen worden. Je kan je aldus afvragen hoe dit 

onderzoek de stem van deze doelgroep naar voren kan brengen, als het geschreven en uitgegaan is 

van iemand buiten de doelgroep? 

 

Bridges (2001) beschreef dergelijke kritiek op wat hij noemt “outsideronderzoek”. 

“Outsideronderzoek” neemt dan wel de ervaringen van een zogenaamde “disempowered group” als 

vertrekpunt, deze worden uiteindelijk wel geïnterpreteerd en weergegeven door onderzoekers die 

zelf niet tot de doelgroep behoren, de zogenaamde “outsiders”. Men maakt echter de bedenking of 

niet enkel “insiders” in staat zouden zijn om een adequate ervaring van deze doelgroep weer te 

geven (Bridges, 2001)? Ook bepaalde onderzoekers binnen Disability research zijn van deze mening. 

Volgens critici zou het meeste onderzoek niet representatief zijn voor de ervaringen en kennis van 

mensen met een beperking (Kitchin, 2000). Alleen mensen met een beperking kunnen weten hoe het 

is om een beperking te hebben en kunnen zodoende als enige deze data interpreteren en weergeven 

(Kitchin, 2000). Deze kritiek is door te trekken op dit onderzoek, dat voortkwam uit de motivatie van 

een “outsider” en eveneens geïnterpreteerd en neergeschreven is door een “outsider”. Kunnen de 

toekomstverhalen van de jongeren wel gevat worden door iemand die niet in dezelfde situatie zit en 

hun beperking zelf ervaart? Bridges (2001) bracht hier tegen in dat, hoewel het voor individuen die 

behoren tot een bepaalde groep het inderdaad wel makkelijker is om dergelijke ervaringen te vatten, 

dit geen reden is om te stellen dat zij daarom als enige beslag kunnen leggen op een goede 

representatie ervan. Sterker nog, door te stellen dat een outsider niet in staat is deze ervaringen te 

brengen, ga je er dan niet vanuit dat er dan slechts één ervaring is om met dergelijke beperking om 

te gaan en dat de ervaring weergegeven door een insider dan ook dé ervaring bij uitstek is (Bridges, 

2001)? Zelfs in dit onderzoek, waar slechts drie toekomstverhalen van jongeren naar voren kwamen, 

trof ik al zoveel  verschillen en diversiteit aan, dat je onmogelijk kan stellen dat dit dé ervaring of “de 

toekomstverhalen van jongeren met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische 

problemen” zijn. 

 

Hierop kom ik op een volgende beperking van mijn onderzoek. Met slechts drie toekomstverhalen, 

kan ik onvoldoende de enorme diversiteit die aanwezig is binnen deze doelgroep weergeven. Wat we 

uit deze toekomstverhalen leren, kan je bijgevolg onmogelijk veralgemenen voor de hele 

“doelgroep”. Daarbij kan je de vraag gaan stellen wat die doelgroep nu precies is? Voor deze 

doelgroep gaat het daarbij niet alleen om het label “verstandelijke beperking”, maar tevens om die  

“bijkomende psychische problemen”. Door mijn onderzoek te houden in De Meander bleek dat voor 

dit eerste label het criterium “IQ lager dan 70” gehanteerd werd (hoewel  ook dit weer in vraag te 

stellen is). Voor het tweede deel bleek het echter nog veel minder duidelijk. Williams & Heslop 

(2005) duiden dat iedereen wel eens momenten van emotionele problemen of spanning ervaart. 

Gezien veel van die emotionele problemen snel toegeschreven worden aan de beperking, is het vaak 

pas totdat deze psychische problemen resulteren in grensoverschrijdend gedrag dat deze worden 

erkend en psychische ondersteuning als noodzakelijk wordt gezien (Williams & Heslop, 2005). De 
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jongeren in dit onderzoek zijn slechts deel van een bredere groep van “jongeren met een 

verstandelijke beperking en bijkomende psychische problemen”. Met name een deel waarvan de 

psychische problemen reeds erkend zijn en de hulp ervoor in werking getreden is. Dit zal niet alleen 

hun toekomstverhalen kleuren, maar evenzeer de gedeelde ervaring van een residentiële 

psychiatrische opname van deze jongeren speelt mee. Dit onderzoek vond daarenboven plaats 

binnen dergelijke setting, wat opnieuw de resultaten meebepaalt. Tot slot vond dit onderzoek ook 

nog plaats tijdens een periode van onzekerheid over het voortbestaan van De Meander, wat 

opnieuw een enorme invloed gekend heeft op dit onderzoek. Niet in het minst omwille van de 

aandacht voor de toekomst van deze jongeren vanuit het netwerk, waar ik als onderzoeker en 

stagiair deel van was. Omwille van al die factoren, is het opnieuw moeilijk te stellen wat nu “de 

toekomstverhalen” deze jongeren zijn. En zelfs wanneer je stelt dat dit niet dé toekomstverhalen van 

deze doelgroep, maar de toekomstverhalen van deze jongeren zijn, blijft er een andere beperking in 

dit onderzoek meespelen. De toekomstverhalen waar hier naar geluisterd werd, zijn zoals voldoende 

benadrukt in de discussie en evenals het theoretisch kader, voortdurend in beweging. In dit 

onderzoek gaat het slechts om een momentopname, ook al waren de interviews verspreid over een 

tijdsperiode van oktober 2013 tot februari 2014. Zelfs in deze tijdsperiode kon ik al menige variaties 

waarnemen en daarom is het belangrijk om die relativiteit nog eens voldoende te benadrukken. 

Tot slot wil ik nog een laatste beperking aankaarten, namelijk de discrepantie tussen wat in deze 

masterproef beschreven staat en wat de jongeren mij verteld hebben. Dit gaat, zoals eerder gesteld, 

niet enkel over de persoonlijke verwerking of interpretatie van de onderzoeker maar tevens over wat 

je verliest wanneer je gesprekken gaat omzetten in een schriftelijk verslag. Een verslag waarin slechts 

een deel van de genoemde zaken aan bod konden komen, waarin slechts een deel van hun woorden 

neergeschreven kunnen worden en waarin vele niet-verbale uitdrukkingen in verloren dreigen te 

gaan. Deze laatste beperking is voor mij nogmaals een reden om met dit onderzoek mensen aan te 

moedigen om vooral zélf te gaan luisteren, zelf een ontmoeting aan te gaan, ook met wie dit niet 

altijd evident lijkt of met wie het verschil te groot zou zijn. Daarnaast wil ik aanmoedigen om bij dit 

luisteren al je zintuigen te gebruiken. Met je ogen alleen ben je dan wel het verslag van deze 

masterproef aan het lezen, met je ogen alleen mis je zoveel meer.  
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Aanbevelingen voor verder onderzoek 
In het voorgaande erkende ik zeker de verschillende spanningen die met dit “outsideronderzoek” 

kunnen gepaard gaan (cf. 1ste luisterbeurt – De onderzoeker en haar onderzoeksdoelgroep). Daarmee 

wil ik echter niet stellen dat een zogenaamde outsider daarom niet een interpretatie van deze 

ervaringen zou kunnen ontwikkelen en representeren of, nog sterker, dat deze interpretatie daarom 

waardeloos zou zijn. Daarbij is het cruciaal dat dergelijke perspectieven van insiders aan bod komen 

in onderzoek, een wereld waar zij zich nog veelal de outsiders voelen. Ook Schwandt (1994) 

benadrukte dat deze subjectieve belevingen cruciaal zijn om de ervaringen van mensen met een 

beperking te  kunnen begrijpen (Knox et al., 2000).  

Daarnaast is het van belang om toch zoveel mogelijk te vertrekken van het perspectief van de 

mensen zelf. Zo toonden deze toekomstverhalen aan hoe verschillend en dus verrijkend het 

perspectief van de jongeren kan zijn. Zo bijvoorbeeld zien deze jongeren zichzelf in de toekomst 

zeker werken, maar hoe ze dit zien, stemt niet noodzakelijk overeen met wat wij of de maatschappij 

voor hen in gedachten hebben. Dit is consistent met wat Mitchell (1999) vond. Hij stelde in 

verschillende studies het tekort aan werkgelegenheden en -mogelijkheden voor jongeren met een 

beperking vast, maar merkte hierbij dat men in diezelfde studies alsook in de maatschappij meestal 

een te enge interpretatie hanteerde voor “werk”. Een interpretatie die niet noodzakelijk dezelfde is 

als die van de jongeren met een beperking zelf. Ook ik merkte bij het luisteren naar de 

toekomstverhalen dergelijke verschillen in interpretaties. Toekomstig onderzoek zou daarom wat 

meer mogen starten bij wat personen met een beperking zelf aangeven, bij hun interpretaties en niet 

bij wat onderzoekers meestal al van bij de start van hun onderzoek voor ogen hebben.  

In dit onderzoek werd naast de familierelaties en het persoonlijk netwerk van de jongere, evenzeer 

de aandacht gevestigd op de opmerkelijke relatie die de jongeren hebben met dieren. In de literatuur 

is er evenzeer een overvloed aan bewijs te vinden van zowel de centrale plaats die dieren over 

verschillende eeuwen en op verschillende plaatsen in de samenleving krijgen, als voor de 

therapeutische meerwaarde in de gezondheidszorg (Walsh, 2009). Ondanks de diepe betekenis van 

deze relaties doorheen onze levensloop, is onderzoek naar het belang en de betekenis van deze 

relaties vanuit het perspectief van mensen zelf nog vrij schaars (Walsh, 2009). Vaak wordt de impact 

van zo’n band wel onderzocht maar zijn er weinig kwalitatieve onderzoeken naar de subjectieve 

beleving van deze relaties. Een subjectiviteit die, zoals dit onderzoek aantoont, net veel meer in de 

aandacht zou moeten komen. Er kwam naar voor dat dieren deze jongeren zowel plezier, relaxatie, 

affectie en een standvastige loyaliteit bieden. Een veilig gevoel en een zekerheid waar deze jongeren, 

maar evenzeer zoveel mensen in onze snel evoluerende samenleving nood aan hebben. Walsh (2009, 

p.476) concludeert dat dieren bijdragen tot “een gezonder, gelukkige en zelfs langer leven.” 

 

Daarbij zijn deze relaties, in tegenstelling tot de meeste andere menselijke relaties, veel minder 

gecompliceerd. Walsh (2009, p.471) stelt: “With animals, you see what you get”. Dat relaties in onze 

samenleving wel eens complexer of fluctuerend geworden zijn, blijkt mede onder invloed van de vele 

sociale veranderingen in onze samenleving (Hughes et al., 2005). Relaties zijn daarenboven veel 

minder afhankelijk van nabijheid, gezien het internet en GSM’s nieuwe netwerken en 

gemeenschappen voortbrengen (Castells, 1996 in Hughes et al., 2005). Internet en sociale media 

geven bijgevolg een andere betekenis aan relaties en spelen evenzeer een rol in hoe een jongere 

zichzelf en zijn toekomst ziet (Morimoto & Friedland, 2011). Ook hier is het belangrijk om opnieuw 
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de subjectiviteit van deze betekenisverlening niet over het hoofd te zien. Alvorens er vanuit de 

wetenschap alweer een definitie op te plakken, vertrekt men beter bij de omschrijving van de 

mensen zelf. Mijn onderzoek heeft deze relaties niet kunnen uitdiepen, maar het lijkt mij niet alleen 

boeiend maar tevens noodzakelijk om ook bij beleving van jongeren met een beperking omtrent deze 

(sociale) media stil te staan. Zoals Morimoto & Friedland (2011) beschrijven, is media cruciaal in hoe 

jongeren vandaag de dag hun zelfbeeld, en bijgevolg toekomstbeeld vormgeven. 

Verder toont dit onderzoek dat niet enkel de woonplaats of de ondersteuning van deze doelgroep 

nader onderzocht moet worden, maar dat tevens het aanbod aan vrijetijdsbesteding wat meer onder 

de loep genomen mag worden. Voor jongeren is het enorm belangrijk om mee te kunnen 

“consumeren” in onze samenleving, dit consumeren bepaalt vandaag de dag mee hun identiteit 

(Hughes et al., 2005). Onderzoek naar het vormen van een eigen identiteit en de overgang naar de 

volwassenheid durft al eens een bepaalde groep in de samenleving buiten beschouwing te laten: de 

groep van jongeren met een beperking (Hughes et al., 2005). Ik hoop echter dat ook hun perspectief 

in de toekomst wat meer opgenomen wordt in dergelijke studies. 

Met dit onderzoek wou ik luisteren naar de jongeren vanuit de idee dat zij mij iets konden vertellen 

wat ik nog niet weet maar wel graag zou willen weten. Op die manier gaat de “power to the 

participant” (Gilligan et al., 2003). Het vertrekpunt van dergelijk onderzoek en zijn onderzoeksvraag 

is dan de nieuwsgierigheid van de onderzoeker en het is dergelijk standpunt dat ik zou willen 

aanbevelen voor verder onderzoek. Wanneer men in verder onderzoek wat meer zou starten bij dit 

niet-weten en bij het geloof dat participanten je helpen jouw vraag te beantwoorden, kan men mijn 

inziens veel dichter komen bij de beleving of het verhaal van deze personen zelf. Graag wil ik daarom 

eindigen met een quote van Lyman Steil, de stichter van de International Listening Association: 

When we talk we learn what we already know, 
When we listen, we have a chance to learn something new. 

 

 

 

 

  



78 
 

Referenties 
Atkinson, D. (2004). Research and empowerment: involving people with learning difficulties in oral 

and life history research. Disability & Society, 19(7), 691-702. 

Bhaumik, S., Tyrer, F. C., McGrother, C. (2008, november). Psychiatric service use and psychiatric 

disorders in adults with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 

52(11), pp.986 –995. doi: 10.1111/j.1365-2788.2008.01124.x  

Bohlmeijer, E. T. (2007). De verhalen die we leven, narratieve psychologie als methode. Amsterdam: 

Uitgeverij Boom. 

Bos M., Kool-Goudzwaard, N., Gamel C. J., Koekkoek, B. & Van Meijel, B. (2012, augustus). The 

treatment of ‘difficult’ patients in a secure unit of a specialized psychiatric hospital: the 

patient's perspective. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Vol. 19,(6),pp.528–

535. doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01827.x 

Burstein, K., Bryan, Y., Chao, P., Berger, K. & Hirsch, D. (2005). Communication patterns of primary 

care pediatricians, parents, and children with and without special health care needs. Journal 

of Developmental and Physical Disabilities 17(3), pp.249–262. 

Breeze, J.A. & Repper, J. (1998). Struggling for control: the care experiences of ‘difficult’ patients in 

mental health services. Journal of Advanced Nursing, Vol. 28(6), pp.1301–1311. 

Bridges, D. (2001). The ethics of outsider research. Journal of Philosophy of Education, 35(3), 371-

386. 

Chaplin, R. (2004, January). General psychiatric services for adults with intellectual disability and 

mental illness. Journal of Intellectual Disability Research, Vol. 48(1), pp.1-10 

Claes, C., Van Hove, G., Vandevelde, S., van Loon, J., & Schalock, R. (2012). The influence of supports 

strategies, environmental factors, and client characteristics on quality of life-related personal 

outcomes. Research in developmental disabilities, 33(1), 96-103. 

Claes, L., Roets, G., Coene, G., & Van Hove, G. (2011). Recht op geestelijke gezondheidszorg voor 

personen met een verstandelijke beperking: onnodig controversieel? Ethiek & Maatschappij, 

13(4), 79–98. 

Corring, D. J. (2002). Quality of life: perspectives of people with mental illnesses and family members. 

Psychiatric Rehabilitation Journal, 25(4), 350-358. 

Cozijns, S. (2009) Nota IVA Inspectie WVG van 3 september. "Nota in verband met het verdrag inzake 

de rechten van Personen met een Handicap". 



79 
 

Dahlberg, G. & Moss, P. (2006). Introduction: Our Reggio Emilia. In C. Rinaldi, In dialogue with Reggio 

Emilia, listening, researching and learning (pp. 1-22). London - New York: Routledge Taylor & 

Francis Group. 

De Schauwer, E. (2011). Participation of children with severe communicative difficulties in inclusive 

education and society. Ghent University, Department of Special education, Ghent, Belgium 

Gabel, S. (2005). Disability Studies in Education: Readings in Theory and Method. Peter Lang 

Publishers, New York. 

Gao, J. (2013). Deleuze's Conception of Desire. Deleuze Studies, 7(3), 406-420. 

Geldhof M. & Van Lancker H. (z.j.) "Werken met toekomstbeelden" Syllabus bij Basiscursus NME 

2011". Geraadpleegd op 5 februari via www.lne.be/themas/natuur-en-mileueducatie  

Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken - 

Vlaanderen (2010). Geraadpleegd op 10 maart 2013 via http://www.psy107.be  

Gilligan, C., Spencer, R., & Weinberg, M. K. and Bertsch, T.(2003) “On the Listening Guide: A Voice-

Centered Relational Method”. Qualitative research in psychology: expanding perspectives in 

methodology and design, 157-172. 

Glasby, J., & Beresford, P. (2006). Commentary and Issues: Who knows best? Evidence-based practice 

and the service user contribution. Critical Social Policy, 26(1), 268-284.  

Goodley, D., Lawthom, R., Clough, P. & Moore, M. (2004). Researching life stories: Method, theory 

and  analyses in a biographical age. London: Routledge Falmer 

Goodley, D., & Runswick-Cole, K. (2012). Reading Rosie: The postmodern disabled child. Educational 

and Child Psychology, 29(2), 53. 

Goodley, D., & Van Hove, G. (Eds.). (2005). Another disability studies reader? People with learning 

difficulties and a disabling world. Garant.  

Grealish, A., Tai, S., Hunter, A., & Morrison, A. (n.d). Qualitative Exploration of Empowerment from 

the Perspective of Young People with Psychosis. Clinical Psychology & Psychotherapy, 20(2), 

136-148  

Heijkoop, J. (2003). Vastgelopen: Anders kijken naar begeleiding van mensen met een verstandelijke 

handicap met ernstige gedragsproblemen. Uitgeverij H. Nelissen B.V. 

Herps, M., Buntinx, W., & Curfs, L. (2012). Individual support planning: perceptions and expectations 

of people with intellectual disabilities in the Netherlands. Journal Of Intellectual Disability 

Research: JIDR. doi: 10.1111/j.1365-2788.2012.01598.x. 

http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf
http://www.psy107.be/SiteFiles/Vlaanderen.pdf%20def.pdf


80 
 

Howitt D. (2010). Introduction to qualitative methods in psychology.  In Van Hove, G. & Claes, L. 

(2011) Qualitative research and educational sciences: A reader about useful strategies and 

tools: Narrative analysis. (312-336) Essex: Pearson.  

Hughes, B., Russell, R., & Paterson, K. (2005). Nothing to be had ‘off the peg’: consumption, identity 

and the immobilization of young disabled people. Disability & Society, 20(1), 3-17. 

Iacono, T., & Davis, R. (2003). The experiences of people with developmental disability in Emergency 

Departments and hospital wards. Research In Developmental Disabilities, 24(4), 247-264. 

Jooren, M. (2008), Hoe verlopen samenwerkingsprojecten tussen Geestelijke Gezondheidszorg en 

Gehandicaptenzorg? Een exploratief onderzoek via een sterkte-zwakteanalyse. Niet-

gepubliceerde scriptie tot het behalen van graad van licentiaat in de Pedagogische 

Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, Faculteit Psychologie & Pedagogische 

Wetenschappen, Universiteit Gent. 

Kaptein, S., Jansen, D. E. M. C., Vogels, A. G. C. & Reijneveld, S. A. (2008, februari). Mental health 

problems in children with intellectual disability: Use of the Strengths and Difficulties 

Questionnaire. Journal of Intellectual Disability Research, Vol.52(2), p. 125-131. 

Kerker, B.D., Owens, P.L., Zigler, E., Horrowitz, S.M. (2004). Mental health disorders among 

individuals with mental retardation: challenges to accurate prevalence estimates. Public 

Health Reports(Washington, D.C.: 1974) 119,pp.409–417   

Kitchin, R. (2000). The Researched Opinions on Research: disabled people and disability research. 

Disability & Society, 15(1), 25-47. 

Knox, M., Mok, M. & Parmenter, T.R. (2000). Working with the Experts: collaborative research with 

people with an intellectual disability. Disability & Society, 15(1), 49-61. 

Koekkoek B., van Meijel B. & Hutschemaekers G. (2006). ‘Difficult patients' in mental health care: a 

review. Psychiatric Services 57,pp.795–802. 

Koekkoek, B., van Meijel, B., van Ommen, J., Pennings, R., Kaasenbrood, A., Hutschemaekers, G., & 

Schene, A. (2010). Ambivalent connections: a qualitative study of the care experiences of 

non-psychotic chronic patients who are perceived as `difficult’ by professionals. BMC 

Psychiatry, 1096-106. doi:10.1186/1471-244X-10-96  

Krch-Cole, E. L., Lynch, P. P., & Ailey, S. H. (2012). Clients with intellectual disabilities on psychiatric 

units: care coordination for positive outcomes. Journal Of Psychiatric & Mental Health 

Nursing, 19(3), 248-256. doi:10.1111/j.1365-2850.2011.01775.x 



81 
 

Laerenbergh, V. (2009) Sociaal-emotionele gevolgen van een visuele beperking : een narratief 

onderzoek met enkele ervaringsdeskundigen. Niet-gepubliceerde scriptie tot het behalen van 

graad van licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting Orthopedagogiek, 

Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent.  

Latka, M. (2013). Een exploratieve studie naar de werking van en ervaringen van de 

levensverhaalinterventie Wie ben ik? ontwikkeld voor mensen met psychiatrische 

problematiek en een verstandelijke beperking. Niet-gepubliceerde scriptie tot het behalen 

van graad van Master in de Psychologie, Faculteit der Gedragswetenschappen, Universiteit 

Twente. 

McAnarney, E. R. (1985). Social maturation: A challenge for handicapped and chronically ill 

adolescents. Journal of Adolescent Health Care, 6(2), 90-101. 

McGee, J.J. & Menolascino, F.J. (1991) Beyond Gentle Teaching:  A Nonaversive Approach to Helping 

Those in Need. Springer. 

Mauthner, N., & Doucet, A. (1998). “Reflections on a voice-centred relational method.” Feminist 

dilemmas in qualitative research, 119-46.  

Meininger, H. P. (2006). Narrating, writing, reading: life story work as an aid to (self) advocacy. British 

Journal Of Learning Disabilities, 34(3), 181-188. doi:10.1111/j.1468-3156.2006.00416.x 

Mitchell, W. (1999). Leaving special school: the next step and future aspirations. Disability & Society, 

14(6), 753-770.  

Mitchell, W. A. (2012). Making choices about medical interventions: the experience of disabled young 

people with degenerative conditions. Health Expectations, 17, 254–266. doi: 10.1111/j.1369-

7625.2011.00752.x 

Morimoto, S. A., & Friedland, L. A. (2011). The lifeworld of youth in the information society. Youth & 

Society, 43(2), 549-567.  

O’Shea, A. (2002). Desiring Desire How Desire makes us Human, all too Human. Sociology, 36(4), 925-

940. 

Paradis, A. D., Giaconia, R. M., Reinherz, H. Z., Beardslee, W. R., Ward, K. E. and Fitzmaurice, G. M. 

(2011), Adolescent Family Factors Promoting Healthy Adult Functioning: A Longitudinal 

Community Study. Child and Adolescent Mental Health, 16,30–37. doi: 10.1111/j.1475-

3588.2010.00577.x 

Patton, M. (2002). Qualitative research & evaluation methods / Michael Quinn Patton. London : 

SAGE, cop. 2002. 



82 
 

Parkes, C., Samuels, S., Hassiotis, A., Lynggaard, H., & Hall, I. (2007). Incorporating the views of 

service users in the development of an integrated psychiatric service for people with learning 

disabilities. British Journal Of Learning Disabilities, 35(1), 23-29. doi:10.1111/j.1468-

3156.2006.00419.x  

Rinaldi, C. (2001). The pedagogy of listening. Children in Europe, 1(1), 2-5. 

Rinaldi, C. (2006). In Dialogue with Reggio Emilia. Listening, researching and learning London - New 

York: Routledge Taylor & Francis Group, 2006.  

Rodgers, J. (1999). Trying to Get it Right: undertaking research involving people with learning 

difficulties. Disability & Society, 14(4), 421-433. 

Roets, G., Roose, R., De Bie, M., Claes, L., & van Hove, G. (2012). Pawns or Pioneers? The Logic of 

User Participation in Anti-poverty Policy-making in Public Policy Units in Belgium. Social 

Policy & Administration, 46(7), 807-822. 

Rosenthal, G. (2003). The Healing Effects of Storytelling: On the Conditions of Curative Storytelling in 

the Context of Research and Counseling. Qualitative Inquiry, 9(6), 915-933.  

Rusch F. R. & Pfeiffer D. (2003). Rethinking Disability: The Emergence of New Definitions, Concepts 

and Communities. Garant. 

Saaltink, R. R., MacKinnon, G. G., Owen, F. F., & Tardif-Williams, C. C. (2012). Protection, Participation 

and Protection through Participation: Young People with Intellectual Disabilities and Decision 

Making in the Family Context. Journal Of Intellectual Disability Research, 56(11), 1076-1086. 

doi: 10.1111/j.1365-2788.2012.01649.x  

Schiller, W., & Einarsdottir, J. (2009). Special Issue: Listening to young children’s voices in research–

changing perspectives/changing relationships. 

Schreurs H. (2011). Narratieve storytelling in de hulpverlening. Den Haag: Boom.  

Stone, E. & Priestley, M. (1996). Parasites, Pawns and Partners: Disability Research and the Role of 

Non-Disabled Researchers. The British Journal of Sociology, 47(4), 699-416. 

Taggart, L. L., McMillan, R. R., & Lawson, A. A. (2010). Staffs' knowledge and perceptions of working 

with women with intellectual disabilities and mental health problems. Journal Of Intellectual 

Disability Research, 54(1), 90-100. doi:10.1111/j.1365-2788.2009.01211.x  

Van Deurzen, J. (2010, 9 juli). Perspectief 2020: Nieuw ondersteuningsbeleid voor personen met een 

handicap. Geraadpleegd op 7 april 2013 via www.ministerjovandeurzen.be 



83 
 

Van Deurzen, J. (2014, 7 mei). Conceptnota: Persoonsvolgend financiering voor personen met een 

handicap. Geraadpleegd op 17 mei 2014 via www.ministerjovandeurzen.be  

Vandekinderen, C. (2012). Mapping encounters: tracing otherness and chasing humanness: a critical 

disability studies perspective on mental health care realities and constructions. Department 

of Special education, Ghent, Belgium.  

Vandenbussche, H. (2009). Steeds in het midden, zonder begin; over rizomen en vluchtlijnen: Een 

Deleuziaanse bijdrage aan de relationele orthopedagogiek. Niet-gepubliceerde scriptie tot het 

behalen van graad van licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting 

Orthopedagogiek, Faculteit Psychologie & Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent. 

Van Hove, E, Vandevelde, S., Claes, C., van Loon, J., Verschelden, G., & Van Hove, G. (2010). 

Behoefteonderzoek naar personen met een handicap en personen met een chronische ziekte 

in Gent. 

Van Puyenbroeck, J., Vanderveken, K., Van Driessche, C., Boone, M., Maes, B., & Van Hove, G. (2001). 

Een kader voor de organisatie van vraaggestuurde ondersteuning voor mensen met een 

handicap en hun omgeving. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Fonds voor 

Sociale Integratie Van Personen met een Handicap. Universiteit Gent en Katholieke 

Universiteit Leuven. 

Verbeek G. (2010) “Uw eigen leefplan”.  Brochure van Artemea i.s.m. LOC Zeggenschap in zorg. 

Geraadpleegd op 7 november 2013 via http://loc.nl/kenniscentrum/leefplan-zorgleefplan-

behandelplan 

Paul Verhaeghe (2012). Identiteit. Amsterdam: De Bezige Bij. 

Walsh, F. (2009). Human‐Animal Bonds I: The Relational Significance of Companion Animals. Family 

process, 48(4), 462-480.  

Williams, V. & Heslop, P. (2005). Mental health support needs of people with a learning difficulty: a 

medical or a social model? Disability & Society, 20(3), p.231-245. 

Winn, S., & Hay, I. (2009). Transition from school for youths with a disability: issues and challenges. 

Disability & Society, 24(1), 103-115. 

Wolman, C., Resnick, M. D., Harris, L. J., & Blum, R. W. (1994). Emotional well-being among 

adolescents with and without chronic conditions. Journal of Adolescent Health, 15(3), 199-

204.  

Zembylas, M. (2007). Risks and pleasures: a Deleuzo-Guattarian pedagogy of desire in education. 

British Educational Research Journal, 33(3), 331-347.  



84 
 

Bijlagen 
 

1. Informed consent deelnemers 

2. Informed consent ouder-voogd 

3. Begeleide brief ouder-voogd-afdeling 

4. Interviewguide eerste afname 

5. De sluiting van de Meander in De Standaard 29/11/’13 

 

 

  



85 
 

 

Bijlage 1 

 



86 
 

Bijlage 2 

 

 

 



87 
 

Bijlage 3 

 

 

 



88 
 

 

 

 

  



89 
 

Bijlage 4:  

Interviewguide eerste afname 

AFNAME 1: SCHETSEN VAN EEN EIGEN UNIEK TOEKOMSTBEELD 

Eerst: 

- introductie (wie/wat/wanneer) 

- doel eerste gesprek 

- hoelang zal het ongeveer duren 

- benadrukken wat in informed consent sta (steeds stoppen, enkel zeggen wat wil, mogen 

steeds vragen stellen als ze iets niet begrijpen) 

- mag zoveel en zolang vertellen als je wil, leuker en duidelijker voor mij 

- ik zal ook soms dingen bijvragen, als ik iets niet begrijp of wat extra informatie wil 

- ik zal het opnemen zodat ik niet hoef te zitten schrijven en achteraf beluisteren wat gezegd is 

Interview gids afname 1: 

Wonen 

• Waar zou je wonen? ( Bv. welke gemeente of aan de kust/stad/op den buiten 

• Hoe ziet je woonomgeving eruit? ( Bv: Studio, appartement, studentenwoning, kamer, balkon, 

tuin,) 

• Met wie woon je allemaal daar? (Bv: alleenstaande, gehuwd, met je partner, 

vriend(en)/vriendin(nen) of andere familieleden) 

• Met je kind(eren)? 

Geld 

• Wat doe je in het dagelijkse leven? ( Werk/opleiding ) 

 Hoe kom je aan geld (zelf verdienen, krijgen van ouders, samen leggen met vrienden, uitkering) 

Sociaal netwerk 

 Wat doe je in je vrije tijd? ( Bv: sporten, knutselen, in een band spelen of zingen) 

  Wie zijn de belangrijkste mensen in je omgeving? (vrienden, familie, liefde)  

Verwachtingen 

 Wat zal je blij maken? Lachen? 

 Wat zal je moeilijk  vinden, zullen er dingen moeilijk lopen, waar kan je in de toekomst last mee 

hebben? 

Afsluiten 

- Nog eens kort herhalen wat gehoord. 

- Vragen of ze nog dingen willen toevoegen 

- Ervaring bevragen, hoe vonden ze het zelf 

- Volgende keer: niet gewoon babbelen, aan het werk gaan 

- Bedanken, koetjes-kalfkes babbelen, evt nog even mee naar de leefgroep.. 
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Bijlage 5 
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