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SAMENVATTING  

 

Deze masterproef beschrijft een onderzoeksproces waarbij de ondersteuning van de relatie 

van jongeren in de bijzondere jeugdzorg met hun broers/zussen onder de loep wordt 

genomen. Over brussen (contaminatie van ‘broers en zussen’) van kinderen met een 

stoornis (zoals ADHD, autisme,…) is reeds veel onderzoek gedaan, maar informatie over 

de relatie van kinderen in de bijzondere jeugdzorg met hun brussen ontbreekt.  

Hoewel het contextueel werken binnen de bijzondere jeugdzorg sinds de laatste 

jaren een erg grote vooruitgang kent, focust zich dit voornamelijk op (groot)ouders of 

andere opvoeders en de school, en worden de broers/zussen van de kinderen in kwestie uit 

het oog verloren. Nochtans betekent de relatie met broers/zussen een prominente rol in het 

leven van een kind en heeft de mate waarin deze relatie goed of slecht verloopt een grote 

invloed op het latere leven. 

 

Het onderzoek werd gerealiseerd door het bevragen van jongeren en begeleiders. Deze 

respondenten werken of verblijven in drie begeleidingstehuizen binnen de bijzondere 

jeugdzorg in Vlaanderen. Acht begeleiders en negen jongeren (tussen twaalf en achttien 

jaar) namen deel aan dit onderzoek. De gesprekken zijn gebaseerd op semi-

gestructureerde interviews en werden opgenomen. Achteraf werden de interviews uitgetypt 

en vervolgens gecodeerd met behulp van thematische analyse en Nvivo. In deze studie 

wordt gerefereerd volgens de APA-normen (APA, 10th edition).  

De resultaten worden weergegeven op basis van de coderingen die voortkwamen uit 

de thematische analyse en Nvivo en worden onder andere weergegeven aan de hand van 

citaten van de deelnemers. Uit de resultaten blijkt dat men het allemaal eens is over het 

belang van de brusrelatie en de nood aan ondersteuning. Verder geven de jongeren aan 

dat ze het gevoel hebben niet erg te worden ondersteund in deze relatie. Begeleiders laten 

weten dat ze het gevoel hebben hier wel in te ondersteunen maar dat het toch nog een stuk 

beter kan. 

Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Zo werden er slechts acht begeleiders 

en negen jongeren geïnterviewd. Daarnaast is het gehele onderzoek enkel gebaseerd op 

semi-gestructureerde vragenlijsten.  
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Ondergetekende, Jolien Vanderdeelen, geeft toelating tot het raadplegen van deze 

masterproef door derden. 
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INLEIDING 
 

Ik kwam voor het eerst in aanraking met dit thema tijdens mijn eerste stage. Deze liep ik in 

een Medisch-Pedagogisch Instituut (MPI) voor kinderen met een fysieke beperking. Ik had 

het geluk dat ik tijdens deze stage deel mocht uitmaken van de ‘brussendag’. Dit was een 

dag waarbij de broers en zussen van de opgenomen kinderen gedurende een hele dag 

naar de instelling mochten komen en aan verschillende activiteiten mochten deelnemen 

samen met hun broer of zus uit de voorziening. Ook in een bepaalde les waarbij een 

gastspreker over het concept ‘brussen’ kwam praten, werd mijn interesse hierrond 

geprikkeld. Mijn laatstejaarsstage liep ik in een begeleidingstehuis voor kinderen in een 

problematische opvoedingssituatie waar ik besefte dat deze doelgroep me heel erg 

aansprak. Deze twee aspecten (brussen en bijzondere jeugdzorg) samengenomen 

maakten voor mij duidelijk in welke richting ik zou gaan werken omtrent mijn masterproef.  

 

Eén van de eerste stappen in mijn onderzoek bestond uit het deelnemen aan een 

supervisie waarin met kleine groepjes aan de slag gegaan werd rond o.a. ‘brussen in de 

bijzondere jeugdzorg’. Dit was een ideale start om het schrijven van deze masterproef mee 

te beginnen. Hoewel het slechts één voormiddag duurde had ik het gevoel heel wat meer te 

weten gekomen te zijn over het belang van dit onderwerp. 

Wanneer ik voor het eerst overging naar het effectief beginnen schrijven van deze 

masterproef bleek dat dit heel wat minder evident was dan verwacht. Dit voornamelijk door 

een gebrek aan informatie over mijn specifieke onderwerp. Ik werd me ervan bewust dat er 

rond ‘brussen in de bijzondere jeugdzorg’ nog erg weinig onderzoek verricht is. Wel is het 

een onderwerp dat alsmaar meer ‘leeft’ in de bijzondere jeugdzorg zelf, waardoor er 

weldegelijk nood is aan onderzoek en informatie hieromtrent. Het feit dat dit een zeldzaam 

supervisieonderwerp is en er toch heel veel volk is komen opdagen, wilt zeggen dat er 

vraag is naar antwoorden, duidelijkheid of meer informatie omtrent dit thema.  

 

Ik begon met het zoeken naar relevante literatuur in de bibliotheek Zuid te Gent. Wanneer ik 

me toespitste op de bijzondere jeugdzorg zelf, constateerde ik dat er heel wat uitgebreide 

informatie over te vinden is, ondermeer over de geschiedenis van de jeugdhulpverlening, de 

rechten van ouders en jeugdigen, kindertelefoon, straathoekwerk, pestgedrag binnen een 

instelling, enzoverder… 

Met andere woorden, bijna alles… behalve brussen. Gelukkig liepen de zaken na 

een tijdje heel wat vlotter en slaagde ik er alsmaar beter in relevante literatuur te vinden die 

me op weg hielp. 
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Deze Masterproef bestaat uit vier grote delen.  

 

Het eerste deel bevat het theoretisch luik. In het eerste hoofdstuk staat de literatuurstudie 

beschreven. Het begrip ‘siblingrelatie’ krijgt een duidelijke invulling mede doordat 

eigenschappen hiervan en problemen hierbinnen worden besproken. Achtereenvolgens 

wordt de bijzondere jeugdzorg van dichterbij bestudeerd en worden de siblings binnen dit 

kader bekeken. Binnen dit theoretisch luik wordt ook dieper ingegaan op de 

probleemstelling en onderzoeksvragen, welke terug te vinden zijn onder de categorie 

‘Vraagstelling’. 

 

Het tweede luik van deze masterproef omvat het praktisch gedeelte. Dit bestaat ten eerste 

uit de uiteenzetting van de onderzoeksgroep. De selectiecriteria, manier van contactname, 

de respons en respondenten worden hierin toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op de 

dataverzameling. Hierin wordt verduidelijkt welk soort onderzoek deze masterproef omvat 

en waarom. Ook wordt de methode van informatievergaring beschreven. Ten derde wordt 

ingegaan op de dataverwerking, deze bevat het gebruik van thematische analyse en Nvivo. 

Ook de resultaten worden in dit luik beschreven, dit op basis van de clusters die het 

resultaat zijn van de coderingen door thematische analyse en Nvivo. Hierna wordt ingegaan 

op het ethisch aspect. Tenslotte wordt de mate van validiteit en betrouwbaarheid nader 

onderzocht. 

 

Het derde deel betreft de discussie omtrent deze masterproef. Hierin worden de resultaten 

kritisch besproken en wordt gekeken welke beperkingen dit onderzoek kent. Dit wordt 

opgevolgd door een aantal suggesties voor verder onderzoek. 

 

In het vierde en laatste deel volgt het algemeen besluit. 
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DEEL 1: THEORETISCH LUIK 

 

In wat volgt staat de theoretische omkadering uitgeschreven. Hierin wordt ten eerste de 

literatuurstudie uitgeschreven, welke wordt gevolgd door de vraagstelling. In de 

literatuurstudie worden concepten besproken zoals siblings/brussen, relaties binnen 

bijzondere jeugdzorg, conflictrelaties,... De vraagstelling bestaat enerzijds uit de 

beschrijving van de probleemstelling en wordt aangevuld en gespecificeerd door de 

uiteenzetting van verschillende onderzoeksvragen.  

Het grootste deel van de hier neergeschreven literatuurstudie komt voort uit het lezen, 

analyseren en samenvatten van wetenschappelijke artikels uit verschillende landen. Zoals 

ik reeds vermeld heb is er echter weinig onderzoek te vinden over de brusrelaties in de 

bijzondere jeugdzorg waardoor ik me bij mijn literatuuronderzoek ben gaan toespitsen op 

enerzijds de brusrelatie in het algemeen, anderzijds op de bijzondere jeugdzorg op zich. 

LITERATUURSTUDIE 

Broers en zussen worden binnen de hulpverlening ook wel ‘siblings’ of ‘brussen’ genoemd. 

Het woord ‘sibling’ zou volgens de Angelsaksische taal betekenen dat beide 

familieleden dezelfde ouders hebben en er een relatie is met een mate van intimiteit 

(Sanders, 2004). De dag van vandaag verwijst het concept ‘siblings’ meestal naar een 

broer-zusrelatie die ruim geïnterpreteerd kan worden. Kinderen die door sociale 

veranderingen in een situatie terechtkomen, bijvoorbeeld in een nieuw samengesteld gezin 

of pleeggezin, worden ook beschouwd als siblings.  

‘Brussen’ is een term die veelal gebruikt wordt om broers en zussen van personen 

met een beperking of problematiek weer te geven. 

 

1. EIGENSCHAPPEN VAN SIBLINGRELATIES 

 

De zogenaamde siblings zijn binnen de hulpverlening van extreem belang. Dit uit zich onder 

andere in de verschillende instellingen die contextgericht werken. Dit werken vond zijn 

adem in de contextuele theorie van Böszörmenyi-Nagy en moest als vervanger komen voor 

de systeemtherapie. Het basisidee van Nagy is dat de mens op zoek is naar een balans in 

geven en ontvangen. Nagy heeft het over een ‘ethische dynamiek’ in menselijke relaties, 

die veel te maken heeft met ‘rechtvaardigheid’ en ‘billijkheid’ (Dillen, 2006). Hij verwijst 
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hiermee naar de dynamische verbondenheid van een persoon met zijn significante relaties 

over verschillende generaties heen.  

Ook spelen begrippen als loyaliteit, verplichtingen en vertrouwensrelaties een 

belangrijke rol in zijn theorie. Nagy bekijkt de onderlinge verhoudingen tussen mensen en 

het lot van de enkeling binnen het netwerk dat verschillende generaties vormen. Daarin 

zoekt hij mogelijkheden tot herstel van wat is scheef gegroeid of misgegaan (I. Boszormenyi 

Nagy, Erven van toekomst : interview met Ivan Boszormenyi Nagy, 1986). Vandaar dat het 

werken met de context van de cliënt van groot belang is.  

 

Jammer genoeg blijft deze context vaak beperkt tot een focus op de ouders of andere 

opvoeders en de school. Nochtans is het erg belangrijk de relatie met de broer(s) en/of 

zus(sen) niet over het hoofd te zien.  

Een siblingrelatie is noch een horizontale relatie noch een verticale relatie. We 

spreken van een horizontale relatie wanneer het gaat om een verworven loyaliteit. Deze 

loyaliteit ontwikkelt zich in gekozen relaties en is in principe symmetrisch en wederkerig, 

zoals het geval is bij partners. Een verticale relatie bevat een existentiële, hiërarchische 

loyaliteit. Deze is asymmetrisch: het kind is in eerste instantie gerechtigd meer te ontvangen 

dan te geven in die balans en de ouder heeft in die balans meer verantwoordelijkheid voor 

het kind dan andersom (Oele & van den Eerenbeemt, 1984). 

Voor de band met broers en zussen kan men niet kiezen, bijgevolg is deze dus niet 

horizontaal. Maar het is ook geen hiërarchische relatie aangezien deze relatie niet 

asymmetrisch hoort te zijn, dus van een verticale loyaliteit kunnen we ook niet spreken. 

Vandaar dat de siblingrelatie bestempeld wordt als een diagonale relatie, net zoals vermeld 

werd in een gastcollege van Leen Poppe over brussen dat plaatsvond in het kader van de 

lessen ‘Orthopedagogische contextgerichte hulpverlening’ in het eerste semester van de 

eerste master Orthopedagogiek. Hier wordt de broer-zusrelatie beschreven als een 

‘gegeven’, langstdurende, dynamische, rechtvaardige en symmetrische relatie. Een ‘brus-

relatie’ krijgt dezelfde kenmerken met uitzondering van de rechtvaardige en symmetrische 

aspecten. M.a.w. wordt een relatie tussen een persoon met een stoornis of problematiek en 

zijn/haar broer/zus beschreven als een diagonale relatie waarbij langdurig, dynamisch en 

‘gegeven’ essentiële kenmerken zijn. 

 

De mate waarin een siblingrelatie goed of slecht verloopt heeft invloed op de verdere 

ontwikkeling van het kind. Zo beweert Kramer (2005) enerzijds dat een uitgesproken conflict 

tussen siblings een verhoogd risico geeft op gedragsproblemen en antisociaal gedrag in 

adolescentie en jongvolwassenheid. Pike (2005) spreekt er anderzijds over dat een 
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positieve siblingrelatie een beschermende factor kan zijn voor een gezonde ontwikkeling op 

persoonlijk en relationeel vlak. Het heeft dus niet alleen invloed op het welbevinden van de 

kinderen, ook hun sociale ontwikkeling wordt erdoor beïnvloed en dit gedurende alle 

levensfasen van de kinderen.  

 ‘Tot de sociale ontwikkeling behoren zowel het vormen van de identiteit als het 

oefenen van rolpatronen. Aan de hand van trial en error en sociale feedback in een 

gezonde en stimulerende gezinscontext krijgen siblings de mogelijkheid om rollen te 

creëren. Door middel van deze rolpatronen wordt er binnen een gezin duidelijk gemaakt wat 

de posities en verantwoordelijkheden zijn.‘ (Kiebooms, 2006) 

 

De relatie tussen broers en zussen wordt gezien als een emotioneel geladen relatie, waarin 

conflicten en rivaliteit hand in hand gaan met liefde en steun. De structuur van de broer-

zusrelatie is stabiel (het aantal broers en zussen verandert niet). De relatie met 

leeftijdsgenoten wordt beïnvloed door de kwaliteit van relaties met broers/zussen. 

Ervaringen uit de siblingrelatie nemen ze mee naar relaties buiten het gezin. Een positieve 

broer-zusrelatie kan leiden tot: hoge sociale competentie, positief zelfbeeld en bescherming 

tegen probleemgedrag (Slot & van Aken, 2010). Ook versterkt dit het zelfwaardegevoel van 

een jongere. Dit brengt met zich mee dat deze relatie zeer belangrijk is bij het vormen van 

identiteit. Bij gebrek aan wederkerigheid of bij afwijzing tussen siblings bestaat het risico op 

zowel externaliserende als internaliserende problemen in de adolescentie. (Dunn, 1994 ; 

Branje, 2004). Deze negatieve invloed loopt van het oudste naar het jongste kind. Jongeren 

die een oudere zus/broer hebben met probleemgedrag hebben een grotere kans dit ook te 

vertonen (Slot & Van Aken, 2010). 

 

 

2. BEÏNVLOEDENDE FACTOREN SIBLINGRELATIE 

 

Zoals reeds vermeld is het belangrijk oog te hebben voor verschillende aspecten wanneer 

we willen kijken welke factoren beïnvloedend zijn voor siblingrelatie(s). Deze aspecten gaan 

van de aard van de partnerrelatie van de ouders en de ouder-kindrelatie over 

omgevingsfactoren tot specifieke kindfactoren zoals temperament en gehechtheid. We 

beginnen met een uiteenzetting van de link tussen eigenschappen van het kind en de 

siblingrelatie.  
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2.1  Kindfactoren 

 

Siblings hebben gemiddeld vijftig procent hetzelfde genetisch materiaal. Toch zijn er vaak 

opmerkelijke verschillen te zien wat betreft temperament en persoonlijkheids-kenmerken. 

Temperament en hechting zouden de belangrijkste kindfactoren zijn in de kwaliteit van de 

siblingrelatie (Brody, 1998). 

 

Temperament verwijst naar bepaalde persoonlijkheidskenmerken van een persoon die 

reeds blijken in de vroegste kinderjaren. Het behoort tot de aanleg van een individu en is tot 

op zekere hoogte erfelijk maar wordt medebepaald door omgevingsfactoren. Om die reden 

zou het met beperkte wijziging standhouden voor de rest van het leven.  

Het temperament blijft doorheen de ontwikkeling een impact hebben op de kwaliteit 

van de siblingrelatie (Kiebooms, 2006). Conflicten en gevoelens binnen de broer-zusrelatie 

kunnen beïnvloed worden door de mate van ‘moeilijkheid’ van een temperament. Een 

temperament kan tot op een bepaalde hoogte aangepast worden door o.a. relaties met 

anderen en door het aanleren van sociale vaardigheden. Daarom hoeft een moeilijk 

temperament niet per se garant te staan voor een stroef lopende siblingrelatie. Een moeilijk 

temperament (impulsief, actief, makkelijk uiten van negatieve gevoelens,…) verhoogt 

doorgaans de conflicten en zorgt voor minder positieve gevoelens binnen de siblingrelatie. 

De ouders kunnen dit gedrag reeds vroeg opmerken aan de hand van de reacties op de 

geboorte van een sibling. Deze reactie zal bij kinderen met een moeilijk temperament 

dikwijls aan de negatieve kant zijn. Ook zal de zelfbeheersing en het prosociaal gedrag 

moeizamer verlopen bij kinderen met een moeilijk temperament. Deze factoren zijn 

belangrijk in het aangaan van relaties (Brody, 1998). 

De combinatie van verschillende soorten temperament kunnen elkaar beïnvloeden. 

Enerzijds kan er zich een ‘versterkend effect’ voordoen, hierbij neemt een sibling een 

bepaald gedrag over. Anderzijds kan er sprake zijn van een ‘contrasteffect’ waarbij een 

sibling tegengesteld gedrag laat zien (Kiebooms, 2006). Ook de leeftijd speelt hierbij een 

belangrijke rol. Een oudere sibling met een rustig temperament kan een positieve invloed 

hebben op een jongere, actieve sibling terwijl een jonge rustige sibling negatief kan 

beïnvloed worden door een oudere sibling met een moeilijk temperament (Brody, 1998; 

Stocker, 1989). 

 

Een tweede belangrijke kindfactor is de mate van gehechtheid. Hechting verwijst naar de 

dimensie van een duurzame, liefdevolle relatie tussen kind en opvoeder. Bowlby (1956) 

benadrukt het belang van een goede interactie tussen hen om een goede hechting tot stand 
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te laten komen. Hij gelooft dat met name een sensitieve houding van de moeder voor de 

signalen van het kind een veilige hechting tot stand liet komen. De wijze waarop de 

hechting tot stand komt, heeft volgens hem een voorspellende waarde voor de emotionele 

ontwikkeling van een kind op latere leeftijd 

Siblings met een goede hechting zullen een positievere reactie hebben ten opzichte 

van de geboorte van een broer of zusje. Een goede hechting brengt positieve gevolgen met 

zich mee voor siblings op verschillende gebieden. Zo zullen veilig gehechte kleuters o.a. 

competenter zijn op sociaal vlak (Kiebooms, 2006). 

 

2.2 Gezinsfactoren 

 

Zoals reeds vermeld spelen niet enkel de kindfactoren een rol, ook factoren van het gezin in 

het algemeen hebben invloed op sibling(s)(relaties). Hiermee verwijzen we enerzijds naar 

de partnerrelatie van de ouders, anderzijds naar de ouder-kindrelatie. Ook gezinstype, 

gezinsgrootte, geboortevolgorde, leeftijd en geslacht komen aan bod.  

 

Ouderrelatie 

 

Het is al lange tijd bewezen dat de kwaliteit van de relatie tussen de ouders een significante 

rol speelt voor (de relatie tussen) de kinderen. Dit heeft te maken met zowel genetische als 

omgevingsfactoren. Doordat kinderen gedurende lange tijd getuige zijn van conflicten zullen 

zij automatisch leren om in een stresssituatie op dezelfde manier te reageren. Ook is 

echtelijk conflict gerelateerd met een moeilijke ouder-kindrelatie en is er een 

onrechtstreekse invloed op de siblingrelatie (Boer, 1994; Dunn, 1999). 

 

Ouder-kindrelatie 

 

Een belangrijke correlatie is ook te zien tussen de ouder-kindrelatie en later 

probleemgedrag en negativiteit in de siblingrelatie. Volgens Sergeant (2011) worden 

negatieve ouder-kindrelaties geassocieerd met meer vijandige en conflictueuze broer-

zusrelaties, terwijl warme en positieve relaties tussen kind en ouder gelinkt worden aan 

postieve broer-zusrelaties. Dunn (2000) merkt hierbij op dat het hier niet gaat over 

eenrichtingsverkeer maar dat er sprake is van wederzijdse invloeden tussen beide relaties. 

Ook zou, volgens Kretschmer en Pike (2009), een warme ouder-kind relatie gerelateerd zijn 

aan een hogere kwaliteit van de broer-zusrelatie.  
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Verder heeft moederlijke genegenheid vaker warmte en steun als resultaat bij siblings maar 

ook de graad van negativiteit die moeders beschrijven in relatie met hun kinderen en het 

negatief gedrag van de kinderen zelf zijn gecorreleerd. Het verband hiertussen is 

bidirectioneel, conflicten en vijandigheid tussen siblings leiden tot conflicten tussen ouders 

en kinderen en vice versa (Boer, 1994; Dunn, 1999; Kiebooms, 2006). 

De manier waarop ouders interveniëren bij conflicten, de mate van rechtvaardigheid 

en gelijkheid is van groot belang in de intensiteit van competitie en conflict tussen siblings. 

Verder speelt de mate van beschikbaarheid van de ouders voor de kinderen een grote rol. 

Kinderen van ouders met emotionele problemen hebben zelf een groter risico op 

emotionele problemen en problemen met een sibling (Brody, 1987; Brody, 1998; Dunn, 

1998; Dunn, 1999; Kiebooms, 2006; Sigal, 1988). 

 

De mate van steun die kinderen krijgen van ouders is een belangrijke indicator voor 

antagonisme en prosociaal gedrag. Ook de mate van betrokkenheid kan beïnvloedend zijn. 

Een grote betrokkenheid zal vaker leiden tot een positieve omgang tussen siblings, terwijl 

weinig betrokkenheid meer tot ruzie zal leiden.   

 

Tenslotte zouden kinderen erg gevoelig zijn voor verschillen in behandeling door de ouders. 

Kinderen vergelijken het gedrag van hun ouders tegenover hun broers en zussen met het 

gedrag van hun ouders tegenover zichzelf. Die verschillende opvoedingsstrategieën 

hebben een invloed op de kwaliteit van de relatie tussen broers en zussen (Sergeant, 2011). 

Brody (1998) merkt hierbij op dat een verschillende behandeling kan gerechtvaardigd 

worden door een verschil in leeftijd, persoonlijkheid of speciale noden. Wanneer deze 

verschillende behandeling als rechtvaardig beschouwd wordt, zal de siblingrelatie positief 

zijn (Brody G. H., 2004; Brody G. ,McHale, Updegraff, Jackson-Newsom, Tucker, & Crouter, 

2000). Zo ervaren sommige broers en zussen van een kind met een beperking een 

differentiële behandeling als rechtvaardig en eerlijk (Schuntermann, 2007). 

 

Gezinstype 

 

Boer (1994) en Dunn (1998) geven aan dat de kwaliteit van een siblingrelatie niet los kan 

gezien worden van het gezinstype. Een complex samenspel van factoren heeft een grote 

invloed binnen de verschillende gezinstypes. De onafhankelijke invloed van elke factor op 

de siblingrelatie in kaart brengen is niet eenvoudig, wel zijn er een aantal conclusies te 

trekken.  
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Zo zouden kinderen uit éénouder- en stiefgezinnen een hoger risico op emotionele en 

gedragsproblemen hebben in vergelijking met kinderen uit traditionele gezinnen. In niet-

traditionele gezinnen is er meer kans op een verstoorde partnerrelatie en/of ouder-

kindrelatie. Deze factoren op zich geven een groter risico op negatieve siblinginteracties. 

Voor één-oudergezinnen bleef er een verhoogd risico op probleemgedrag of prosociaal 

gedrag (Dunn, 1998; Summer, 1993). Gezinstypes met ontwrichte familierelaties zijn een 

onafhankelijke risicofactor voor negatieve siblinginteracties. 

 

De invloed van ouderlijke (echt)scheiding op kinderen en hun broers/zussen kan twee 

richtingen uit. Ten eerste is het aannemelijk dat deze kinderen vaker ruzie maken dan 

kinderen uit intacte gezinnen, doordat ze streven naar ouderlijke liefde en aandacht wat kan 

uitmonden in competitie en rivaliteit (Hetherington, 1989). Anderzijds zou een echtscheiding 

ertoe kunnen leiden dat de kinderen de relatie met de ouders ervaren als onbetrouwbaar en 

onstabiel, waarbij ze zich eerder tot elkaar gaan wenden bij het zoeken naar troost en steun. 

(Hetherington, 1989). Broers en zussen doen dan dienst als een bron van steun en troost 

voor het omgaan met stressvolle gebeurtenissen. 

 

Gezinsgrootte 

 

De invloed van de gezinsgrootte op de broer-zusrelatie is niet eenvoudig na te gaan. Wel 

zouden kleinere gezinnen meer bevorderlijk zijn voor de algemene ontwikkeling van het 

kind aangezien het kind dan meer kans heeft op ouderlijke aandacht en financiële middelen.   

 

Newman’s (1999) onderzoek mondde uit in twee tendensen. Ten eerste is het zo dat er in 

grote gezinnen meer concurrentie is tussen de siblings, zowel voor materiële als emotionele 

zaken, waardoor er meer kans ontstaat tot conflict.  Ten tweede zouden broers en zussen 

uit grote gezinnen vaker een zorgende rol op zich nemen waardoor er meer emotionele 

nabijheid ontstaat. Wel zouden deze positieve bevindingen zich eerder voordoen op latere 

leeftijd, wanneer er minder dagelijkse contacten zijn tussen de siblings. 

 

Verder zijn er opmerkelijke verschillen in gezinsprocessen tussen grote en kleine gezinnen. 

In grote gezinnen bestaat de kans dat er zich ‘kliekjes’ of subsystemen voordoen doordat 

bepaalde broers/zussen samentrekken. Oudere kinderen zouden een sterkere band 

hebben met hun ouders, jongere siblings zouden meer naar elkaar toe trekken omdat zij 

hun rol als ‘niet-eerstgeborene’ met elkaar moeten delen. (Newman, 1999). In grote 
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gezinnen is er, met andere woorden, meer kans op intense broer-zusrelaties dan in kleine 

gezinnen.  

 

Geboortevolgorde  

 

Volgens Punch (2008) zou ook de geboortevolgorde de ervaringen van en tussen broers en 

zussen doen variëren. Jongere siblings zouden meer het gevoel hebben dat ze opgevoed 

en gedomineerd worden terwijl oudere siblings meer het gevoel hebben op te voeden en 

dominant te zijn (Buhrmester & Furman, 2010). Verder zou er een asymmetrie heersen in 

de gevoelens die oudere en jongere broers en zussen voor elkaar voelen. Volgens 

Sergeant (2011) kijken de jongeren op naar oudere siblings en waarderen ze de interacties 

hiermee, terwijl deze oudere siblings de interacties als vervelend ervaren. Verder zou een 

kleiner leeftijdsverschil resulteren in meer gekibbel, discussies en dominantie in de 

siblingrelatie terwijl een groot verschil vaker neerkomt op opvoeden, affectie en prosociaal 

gedrag. 

Deze factor zou echter een minder grote impact hebben dan factoren zoals 

temperament en hechtheid.  

 

Leeftijd 

 

Er is een onderscheid te maken tussen oudere en jongere siblings. Zo zullen, kort door de 

bocht, oudere broers en zussen meer initiatief nemen terwijl de jongere het gedrag van de 

ouderen eerder zullen imiteren. (Abramovitch, 1979 ; Corter, 1982 ). Wanneer het 

leeftijdsverschil groot is zal het proces van ‘modelling’ (de één is rolmodel voor de ander) 

zich sneller voordoen. De relaties tussen siblings worden meer symmetrisch naarmate ze 

ouder worden. (Dunn, 1992 ; Stoneman, 2001). Ook is het van belang dat de siblings in het 

gezin de mogelijkheid krijgen tot differentiatie (de-identificatie). Hierdoor krijgen ze een 

eigen deel van de ouderlijke aandacht en liefde wat met zich meebrengt dat er minder 

competitie en meer warmte zal zijn. 

Gedurende de kleutertijd en basisschoolperiode zijn de interacties tussen broers en zussen 

frequent en intens (Dunn, 1994; Stocker, 2002). De interacties worden minder frequent 

gedurende de adolescentie maar zijn daarom niet minder belangrijk. (Dunn, 1992; Dunn, 

1999; Tucker, 2001). Met andere woorden, een broer of zus betekent een referentiepunt 

doorheen het leven en kan een grote invloed hebben op iemands identiteit en 

zelfbewustzijn. 
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Verder beweren verschillende onderzoekers dat kinderen die elkaar kort opvolgen in leeftijd 

meer met elkaar zullen botsen omdat zij vaker hetzelfde territorium moeten delen (Boer, 

1994; Bank, 1995).  

 

Geslacht 

 

De onderzoeksresultaten rond de invloed van geslacht op de siblingrelatie zijn niet 

eenduidig.  

Volgens het onderzoek van Boer (1994) en Leung (1991) zou er zich meer rivaliteit 

voordoen tussen siblings van hetzelfde geslacht. Dit in tegenstelling tot het onderzoek van 

Furman en Buhrmester (1985), volgens hen hebben siblings met hetzelfde geslacht een 

intensere relatie. Andere onderzoeken die deze resultaten staven tonen aan dat zussen erg 

prosociaal zijn terwijl broers meer agressie zouden tonen.  

 

2.3  Externe factoren 

 

Aangezien siblingrelaties niet voorkomen in een vacuüm is het belangrijk om naast de kind- 

en gezinsfactoren, ook de omgevingsfactoren een belangrijke rol toe te kennen. Deze 

omgevingsfactoren bevatten de sociaal-economische situatie, de invloed van het model van 

Bronfenbrenner en de effecten die levenservaringen kunnen hebben op de siblingrelatie.  

 

Sociaal-economische situatie 

 

Onderzoek van Toon Vanotterdijk (2010) wees uit dat de mate van financiële druk die een 

gezin ervaart, samengaat met de gemiddelde score op prosociale en antagonistische 

omgang van de kinderen. 

 

Kiebooms (2006) geeft aan dat de invloed van de factor ‘socio-economische situatie’ (SES) 

moeilijk na te gaan is aangezien er hierbij met verscheidene andere factoren (bijvoorbeeld 

gezinsstructuur, ouderlijke zorg, ...) rekening moet worden gehouden. Het is wel zo dat 

kinderen die minder financiële mogelijkheden hebben onder meer stress staan, wat een 

rechtstreekse invloed heeft op de siblingrelatie. Er is dan meer concurrentie voor dezelfde 

beperkte middelen. Ook is er een onrechtstreekse invloed omdat een ongunstige SES het 

welbevinden van ouders negatief beïnvloedt (partnerrelatie, ouder-kindrelatie). In 
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stiefgezinnen en één-oudergezinnen is SES, relatief gezien, van groter belang voor de 

sibling-relatie (Dunn, 1999).  

 

Ruimere context 

 

Het ecologisch systeemmodel van Bronfenbrenner (1986) gaat ervan uit dat de ontwikkeling 

van een kind wordt beïnvloed door mensen, gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 

omgeving (zie Figuur 1). Bronfenbrenner onderscheidt hierbij vijf niveaus die een invloed 

uitoefenen op het kind.  

 

Figuur 1. Ecologische theorie van Bronfenbrenner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De siblingrelatie kan binnen dit model bekeken worden in het microniveau. Dit niveau slaat 

op de mensen en instellingen waarmee een kind direct contact heeft. De andere vier 

niveaus kunnen een invloed uitoefenen op deze broer-zusrelatie. Volgens dit model dient 

men bij het bestuderen van de siblingrelatie rekening te houden met het meso-, exo-, 

macro- en chronosysteem.  
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Het mesosysteem bevat de relaties tussen de microsystemen. Ten tweede bevat het 

exosysteem de invloed van groepen in instituties op de siblings waar deze niet direct mee in 

contact staan. Vervolgens heeft ook het macrosysteem een invloed. Hierbij gaat het om 

culturele perspectieven en belangrijke gebeurtenissen. Tenslotte kan ook het 

chronosysteem,  ofwel de verandering of continuïteit over de tijd heen, een indirecte invloed 

uitoefenen (Bronfenbrenner, 1986). 

 

Effecten van levenservaringen 

 

Enerzijds biedt een siblingrelatie vaak emotionele steun, warmte en intimiteit. Dit 

voornamelijk in moeilijke omstandigheden of bij negatieve levenservaringen, bijvoorbeeld bij 

een echtscheiding (Boer, 1994). In dergelijke situaties kunnen kinderen elkaar tot steun zijn. 

Ook wanneer de ouderlijke zorg afwezig is kunnen ze een zorgende rol op zich nemen.  

Verder zullen broers en zussen meer op elkaar aangewezen zijn wanneer het netwerk rond 

het gezin kwetsbaar is (Bank, 1995). Volgens Dunn (1988) zullen contextfactoren, zoals 

hierboven beschreven, van grotere invloed zijn op de siblingrelatie naarmate het gezin meer 

onder stress staat.  

Er is een link te leggen naar de gezamenlijke geschiedenis met gedeelde kennis, tijd en 

ruimte die broers en zussen hebben. Punch (2008) spreekt hierbij van een intense 

emotionele betrokkenheid tussen de siblings. 

 

Anderzijds zijn er ook negatieve effecten vast te stellen. Siblings kunnen soms op extreme 

manieren (verliezen van zelfcontrole, agressief gedrag,…) reageren doordat ze volledig 

zichzelf kunnen zijn bij elkaar. Vormen van geweld tussen siblings worden echter door de 

samenleving als de meest normale vorm van huiselijk geweld gezien. Het wordt meer 

geaccepteerd dan fysiek geweld buitenshuis (Punch, 2008). 
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3. SIBLINGS MET EEN PROBLEMATIEK/BRUSSEN 

 

Eén van de belangrijkste factoren binnen een siblingrelatie waarvan minstens één van de 

kinderen een beperking of problematiek heeft is dat het symmetrische en rechtvaardige 

aspect wegvalt binnen deze relatie. Het is als een strijd met ongelijke wapens. De balans 

van geven en nemen is binnen deze relatie veel minder vanzelfsprekend dan die met broers 

en zussen zonder beperking of problematiek. Toch wordt de relatie tussen een kind met 

een beperking of problematiek en zijn sibling gemiddeld positiever ervaren dan 

siblingrelaties tussen ‘gewone’ kinderen (Stoneman, 2001). Het ontbreken van de 

symmetrie speelt hierbij een belangrijke rol. De gezonde kinderen passen zich bij 

gezamenlijke activiteiten aan de beperkingen van de sibling aan, betekenen een grote 

steun voor de sibling met problematiek en beïnvloeden hun ontwikkeling in positieve zin 

(Kiebooms, 2006). De relatie hiertussen is bidirectioneel, beide kinderen kunnen veel voor 

elkaar betekenen. 

 

In het gastcollege van Leen Poppe (2012) kwamen de verschillende rollen naar voor die 

een brus op zich kan nemen. Ten eerste kan men optreden als een ‘zorgende brus’. Deze 

rol wordt meestal vertolkt door het oudste kind en dit is meestal een meisje. Deze brus staat 

als het ware naast de ouders en neemt de verzorging voor een deel op zich. Deze rol wordt 

door de ouders vaak opgehemeld en gewaardeerd maar is tegelijk een erg zware opdracht 

aangezien er een grote druk rust op de schouders van deze brus. De ‘perfecte brus’ 

probeert het onevenwicht ten gevolge van de beperking of problematiek van zijn/haar broer 

of zus te compenseren en zal dus proberen uit te blinken op alle vlakken. Ook dit is een 

zware last voor de brus. Vervolgens kan de brus ook regelmatig weg van huis zijn en de 

taak van de ouders hierdoor proberen te verlichten. In dit geval spreekt men over een 

‘afwezige brus’. Een vierde mogelijkheid is de ‘verzorgde brus’. Hij/zij vecht voor erkenning 

en aandacht van de ouders door het stellen van probleemgedrag.  

 

Verder is de plaats van een kind met een beperking of problematiek binnen de kinderrij van 

belang. Deze beperking of problematiek ‘verstoort’ de kinderrij, zeker wanneer het kind 

ouder is dan zijn broer(s) en/of zus(sen). Het kind zal namelijk worden voorbijgestoken op 

verschillende vlakken door jongere brussen waardoor het kind met een beperking als het 

ware de jongste wordt. Dit is verwarrend en confronterend voor de ouders. Vaak brengt dit 

met zich mee dat de ouders hoge verwachtingen hebben ten opzichte van de ‘gezonde’ 

brussen en rekenen op een compensatie ten aanzien van het kind met een beperking. 
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Ook hebben brussen een groter risico op internaliserende problemen, externaliserende 

problemen, leermoeilijkheden en sociale isolatie. Zij verdienen bijzondere aandacht van 

hulpverleners (Dunn, 1988; Dunn, 1992; Kiebooms, 2006; Stoneman, 2001). De wijze 

waarop de moeder omgaat met de gezinssituatie is van groot belang, voornamelijk het 

evenwichtig verdelen van aandacht en zorg tussen het zieke kind en andere kinderen in het 

gezin. Niet enkel de moeder maar ook de vader en gezonde siblings nemen de zorg voor 

de andere kinderen over. Dit kan een positief gevolg hebben voor beiden maar wanneer te 

extreme verwachtingen gesteld worden kan het leiden tot problemen bij de gezonde brus 

zelf en binnen de siblingrelatie. 

 
 

4. SIBLINGRELATIES BINNEN DE HULPVERLENING 

 

Volgens Kramer (2006) kan de siblingrelatie op twee manieren in de hulpverlening aan bod 

komen. Ten eerste kan de zorg van de ouders over de wijze waarop hun kinderen met 

elkaar omgaan een reden tot aanmelding zijn. Ten tweede is het belangrijk oog te hebben 

voor broers en zussen van aangemelde kinderen, o.a. omdat deze een verhoogd risico op 

eigen moeilijkheden lopen. 

 

Om dieper in te gaan op het eerste; het is een feit dat elke broer-zusrelatie gekenmerkt 

wordt door zowel conflict en rivaliteit als genegenheid en samenspel. Het vinden van een 

gezonde balans hiertussen is belangrijk. Conflicten zijn een leerschool voor het ontwikkelen 

van probleemoplossende vaardigheden en sociaal begrip. Om tot een inschatting te komen 

of het conflict behoort tot het normale sociale leerproces of het een probleem is moet men 

verschillende aspecten in rekening brengen (Kramer 2006). Deze aspecten kunnen zowel 

een vertrekpunt zijn voor een professionele tussenkomst als inzicht geven in de ernst van 

problemen in de broer-zusrelatie.  

Het is belangrijk in te schatten of de negatieve aspecten behoren tot het sociale 

leerproces of dat er toch weldegelijk sprake zou kunnen zijn van een probleem. Hier een 

onderscheid tussen maken kunnen ouders niet altijd op zichzelf en zij hebben daarbij de 

hulp van professionelen nodig. Het is de taak van de hulpverlener om na te gaan in welke 

mate de balans tussen conflict en harmonie verstoord is en hulp op maat aan te bieden. 

 

Het is een belangrijk signaal wanneer een conflict tussen broers/zussen een negatieve 

invloed heeft op het welzijn van één van hen. Wanneer dit het geval is of wanneer er een 

andere reden tot zorg is moet men proberen om de relationele dynamiek beter te begrijpen 
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aan de hand van het in kaart brengen van het geheel van kind- en omgevingsfactoren. Zo 

kan men komen tot gepaste therapeutische interventies. (Kiebooms, 2006) 

 

Het is vaak belangrijk te informeren naar de broer-zusrelatie wanneer een kind aangemeld 

wordt. Verschillende voorzieningen zijn zich hiervan bewust en geven dit dan ook een 

plaats binnen de vaste structuur bij de aanmelding van een kind. Dit is o.a. het geval bij het 

dagcentrum Bijzondere Jeugdzorg Vzw De Totem.  

 

Zoals reeds aangegeven is het navragen van de siblingrelaties belangrijk om twee redenen. 

Ten eerste kan de siblingrelatie een rol spelen in de problematiek van een kind. Ten tweede 

hebben siblings van aangemelde kinderen een hoger risico op eigen problematiek.  Ten 

slotte kunnen preventieve programma’s of specifieke hulpverlening voor siblings van 

kinderen binnen de hulpverlening soms aangewezen zijn. Zo bewees Brotman (2005) aan 

de hand van een studie dat een preventief programma voor siblings van jongens met een 

gedragsstoornis een gunstig effect kan hebben.  

 

5. BIJZONDERE JEUGDZORG 

 

De bijzondere jeugdbijstand of jeugdzorg richt zich tot kinderen en jongeren van nul tot 

achttien jaar. Opname in en begeleiding door een voorziening of deelname aan een project 

of dienst kan enkel op basis van een verwijzing door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg 

(CBJ) of via de Jeugdrechtbank. Normaliter duurt dit hulpaanbod tot de jongere de leeftijd 

van achttien jaar heeft bereikt. Wel kan hij/zij vanaf achttien jaar voortgezette hulpverlening 

vragen aan het CBJ. De jongere kan deze voortgezette hulp krijgen tot twintig of 

eenentwintig  jaar wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 

 

Kinderen,  jongeren en hun gezinnen komen soms in een moeilijke situatie terecht. 

Wanneer jongeren zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden (POS) wordt er 

door de hulpverlening binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg (BJZ) tegemoet gekomen 

aan de noden van deze jongeren en hun ouders. De hulpverlening van de BJZ kan ook 

worden opgestart of verdergezet wanneer de jongere een als misdrijf omschreven feit 

(MOF) pleegde.  

 

Binnen de Bijzondere Jeugdzorg wordt een onderscheid gemaakt tussen 'vrijwillige' en 

'gedwongen' hulpverlening. De bijzondere jeugdzorg omvat de regelgeving over de 

vrijwillige hulpverlening in problematische opvoedingssituaties. De regelgeving over de 
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gedwongen of gerechtelijke hulpverlening wordt toegepast bij het gerechtelijk optreden bij 

een POS, de opgave en uitvoering van afdwingbare pedagogische maatregelen in een POS 

of de uitvoering van afdwingbare pedagogische maatregelen ten aanzien van jongeren die 

een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd.  

 

Op 1 maart 2014 gaat de start van het Decreet integrale jeugdhulp in. Dit heeft als gevolg 

dat de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg zullen ophouden te bestaan. In Oost-Vlaanderen, 

de voorstartregio, is dat nu reeds het geval. Daar is een Ondersteuningscentrum Jeugdzorg 

opgericht. Verder is er een intersectorale toegangspoort opgericht die toegang geeft tot het 

jeugdhulpaanbod met een hoge frequentie, intensiteit of duur. De toegangspoort zorgt er 

ook voor dat de dringendste hulpvragen voorrang krijgen. 

 

5.1  Begeleidingstehuizen 

 

Binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg worden negen categorieën van private 

voorzieningen onderscheiden. Daarnaast zijn er ook tal van projecten, twee 

gemeenschapsinstellingen en twee federale centra. Tot categorie 1 (zie Figuur 2) binnen de 

private voorzieningen behoren de ‘begeleidingstehuizen’, op welke deze masterproef zich 

focust. Deze begeleidingstehuizen begeleiden tijdelijk uitsluitend minderjarigen in 

residentieel verband. 

 

Een begeleiding in deze voorzieningen kan enkel opgestart worden na tussenkomst van het 

Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of door de Jeugdrechtbank. 
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Figuur 2. Categorieën private voorzieningen in de Bijzondere Jeugdzorg. 
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6. BEPALING LEEFTIJDSGRENZEN  

 

De leeftijdsgrenzen die in deze masterproef getrokken worden met betrekking tot de 

minderjarige respondenten hebben een minimum van twaalf jaar en een maximum van 

achttien jaar. 

 

De reden waarom gekozen werd voor deze minimumgrens is enerzijds om op deze manier 

de respondentengroep niet te breed te maken waardoor de betrouwbaarheid van de 

resultaten vergroot wordt. Anderzijds heb ik me bij het trekken van deze grens gericht op 

het Decreet betreffende de Rechtspositie van de Minderjarige in de Jeugdhulp (DRP).  

Zo zou een jongere vanaf de leeftijd van twaalf jaar verondersteld worden in staat te 

zijn tot een redelijke beoordeling van zijn belangen (Decreet Rechtspositie, artikel 4). Een 

minderjarige vanaf deze leeftijd zou in de samenleving als een volwaardige partner kunnen 

handelen.  

Dit betekent dat een jongere vanaf de leeftijd van twaalf jaar weet waarover hij 

spreekt, wat van belang is in mijn onderzoek. 

 

De maximumgrens van achttien jaar voor deelnemers aan dit onderzoek is een logisch 

gevolg van het feit dat de residentiële opname in begeleidingstehuizen normaal gezien 

stopt op achttienjarige leeftijd.  
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VRAAGSTELLING 

 

1. PROBLEEMSTELLING 

 

Het onderwerp ‘de brusrelatie van jongeren in de bijzondere jeugdzorg’ is een breed maar 

tegelijk vaag subject. Het is zo dat er zowel in de sociale sector in het algemeen, als 

specifiek in de wereld van de bijzondere jeugdzorg tot nu toe niet veel concreet uitgewerkte 

onderzoeken en literatuurstudies uitgevoerd zijn omtrent de brusrelatie in de bijzondere 

jeugdzorg en er dus zeker geen overvloed aan informatie te vinden is.  

Hoewel er de laatste jaren erg veel vooruitgang geboekt is wat betreft het 

contextgericht werken in de bijzondere jeugdzorg, bevat deze nog steeds voornamelijk het 

werken met de ouders of andere opvoedfiguren, en worden de broers en zussen vaak over 

het hoofd gezien. Ook in de meeste opleidingen, zoals bijvoorbeeld orthopedagogiek en 

sociaal werk is het belang van de brusrelatie een thema dat vaak over het hoofd wordt 

gezien. Nochtans is het al meermaals bewezen dat de brussen een prominente rol spelen 

in elkaars leven. Deze band en loyaliteit mag dan ook niet onderschat of over het hoofd 

gezien worden binnen de bijzondere jeugdzorg. 

Het werken met brussen is een steeds meer opkomend thema binnen de bijzondere 

jeugdzorg wat met zich meebrengt dat sommige voorzieningen er reeds mee aan de slag 

zijn gegaan, terwijl anderen er slechts weinig over weten. Daarom hoop ik dat ik door het 

maken van deze masterproef een aanzet zou kunnen geven in het werken met brussen. Ik 

koos ervoor me toe te spitsen op zowel de beleving van de kinderen in de bijzondere 

jeugdzorg zelf, als de ervaring van begeleiders die in de bijzondere jeugdzorg tewerk 

gesteld zijn.  

 
2. ONDERZOEKSVRAGEN 

 

Hetgeen ik wil bereiken met deze masterproef kan eigenlijk ontleed worden in twee delen 

die leiden tot kernvragen die aan de basis van dit onderzoek liggen.  

Ten eerste: 

Hoe staan jongeren en begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg ten opzichte 

van de huidige ondersteuning die gegeven wordt met betrekking tot de 

brusrelatie? 

Anderzijds ben ik op zoek gegaan naar de wenselijke situatie hieromtrent.  

Beschouwen de jongeren en begeleiders de ondersteuning van de brusrelatie 

als noodzakelijk? 
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Ik wou te weten komen wat er zowel voor de jongeren in de bijzondere jeugdzorg, als voor 

de begeleiders een ideale situatie zou zijn wat betreft de ondersteuning van de brusrelatie.  

 

Deze twee onderzoekspistes houden eigenlijk verband met de vraag of er de dag van 

vandaag in de bijzondere jeugdzorg weldegelijk sprake is van ondersteuning van de 

brusrelatie. Dit kan heel breed bekeken worden. Daarom is het interessant om deze te 

deconstrueren in, hieronder neergeschreven, deelonderzoeksvragen. 

 

Een eerste deelonderzoeksvraag is er één naar de ervaring van de jongeren. Hoe ervaren 

zij de ondersteuning die ze krijgen met betrekking tot hun relaties met broers/zussen? Zijn 

zij hier eigenlijk wel mee bezig? Ervaren zij hier werkpunten of vinden ze de actuele 

ondersteuning die ze krijgen voldoende?  

Een volgende deelonderzoeksvraag is er één die hier nauw bij aansluit. Hebben de 

jongeren weldegelijk nood aan ondersteuning van de begeleiders uit bij hun brusrelaties? 

Vinden zij dat er bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de relatie tussen zichzelf en hun 

broers/zussen? Misschien is dit helemaal niet zo, misschien willen de jongeren dat de 

begeleiders zich hiermee niet inlaten. Het is dus van groot belang ook dit aspect te 

onderzoeken.  

Vervolgens wordt er in deze masterproef gepeild naar de perceptie van de 

begeleiders die tewerkgesteld zijn in de bijzondere jeugdzorg. Wat denken zij over de 

ondersteuning van de brusrelatie. Achten zij de brusrelatie belangrijk? Vinden de 

begeleiders dat dit over het algemeen goed verloopt? Wat vinden ze van zichzelf 

persoonlijk met betrekking tot het geven van ondersteuning aan de jongeren op dat vlak?  

 

Een belangrijk aandachtspunt betreft het al dan niet bewust bezig zijn met aspecten zoals 

het krijgen van ondersteuning op dit vlak. Het kan goed zijn dat de jongeren aangeven hier 

niet mee bezig te zijn. Maar er is een belangrijk onderscheid te maken tussen er weldegelijk 

echt niet mee bezig zijn, of er gewoon niet mee bezig zijn omdat hen die kans nog nooit is 

aangeboden. Soms kan het duidelijk worden door in dialoog te gaan dat een jongere hier 

onbewust wel mee bezig is.  
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DEEL 2: PRAKTISCH LUIK 
 

Dit tweede deel begint met een toelichting van het onderzoeksopzet. In dit onderzoeksopzet 

komt enerzijds de onderzoeksgroep aan bod, deze wordt uitgebreid besproken aan de hand 

van onderverdelingen zoals selectiecriteria, contactname, respons en respondenten. 

Vervolgens komt het methodologisch kader aan bod en wordt het praktische verloop van de 

dataverzameling besproken. Aansluitend volgt een verduidelijking van de dataverwerking 

en data-analyse. Tot slot worden de resultaten in detail besproken en wordt er even stil 

gestaan bij een aantal belangrijke ethische basisregels enerzijds, en de mate van validiteit 

en betrouwbaarheid anderzijds. 

 

ONDERZOEKSGROEP 

 

De groep op wiens perspectieven en ervaringen dit onderzoek steunt, kan worden 

opgesplitst in twee deelgroepen.  

Ten eerste heb ik negen jongeren bevraagd, met een leeftijd tussen twaalf en achttien 

jaar, die momenteel in een begeleidingstehuis binnen de bijzondere jeugdzorg verblijven. 

Ten tweede heb ik acht begeleiders bevraagd die in dezelfde begeleidingstehuizen als 

de bevraagde jongeren tewerk gesteld zijn.  

 

1. SELECTIECRITERIA 

 

De selectiecriteria voor de jongeren bestaan uit het verblijven in een begeleidingstehuis in 

de bijzondere jeugdzorg, vervolgens moet de jongere op het moment van de bevraging 

tussen de twaalf en achttien jaar oud zijn en ten slotte moet de jongere broer(s) en/of 

zus(sen) hebben. 

 

2. CONTACTNAME 

 

Ik begon mijn zoektocht naar respondenten door het mailen naar alle begeleidingstehuizen 

in Vlaanderen. Deze heb ik gevonden op de site van Jongeren en Welzijn.1 Onder de 

categorie 'Onze hulpverlening' is er een lijst  te vinden van alle begeleidingstehuizen in 

Vlaanderen, dit zijn er 64. In de mail die ik stuurde naar deze voorzieningen gaf ik een 

                                                  
1
 Agentschap Jongerenwelzijn (2006 – 2013). Begeleidingstehuizen. Geraadpleegd in september 2013 

http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/onze-hulpverlening/private-voorzieningen/categorieen/begeleidingstehuizen/ 
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uiteenzetting van mijn onderzoek en stelde ik de vraag of zij, als voorziening, 

geïnteresseerd waren om mee te werken, wat betekende dat ik minstens drie jongeren en 

drie begeleiders zou interviewen.  

 

3. RESPONS 

 

Van de 64 begeleidingstehuizen waarnaar ik een bericht stuurde waren er zes bij wie het 

opgegeven e-mailadres niet correct was en waarvan ik geen alternatief e-mailadres kon 

vinden op hun website. 

Van de 58 begeleidingstehuizen naar wie het mailen lukte, hebben er vijftien 

gereageerd. Oorspronkelijk waren er acht die negatief reageerden. Redenen waarom ze 

niet deelnamen aan mijn onderzoek waren het gebrek aan tijd, respect voor privacy van de 

jongere, of ze namen reeds deel aan een onderzoek. 

Na verloop van tijd vielen er van de zeven die positief reageerden, uiteindelijk nog 

vier af doordat ze toch geen tijd konden vrijmaken of niet genoeg gegadigden konden 

vinden. 

Met de drie begeleidingstehuizen die uiteindelijk positief reageerden ben ik een 

samenwerkingsverband aangegaan omtrent mijn onderzoek.  

 

4. RESPONDENTEN 

 

De drie voorzieningen waarmee ik besloot samen te werken, zijn allen begeleidingstehuizen 

in de bijzondere jeugdzorg en worden hieronder van dichterbij bekeken. 

 

4.1  Vzw Onze Kinderen – Leefgroep Log-In 

Voorziening 

 

VZW Onze Kinderen, gelegen te Roeselare, beschrijft zichzelf als ‘een dienstencentrum 

binnen de bijzondere jeugdzorg’. De diensten die deze VZW aanbiedt, bestaan ten eerste 

uit gezinsbegeleiding. Deze kan verwezenlijkt worden door thuisbegeleiding of begeleiding 

in de dagcentra. Verder biedt de VZW ondersteuning bij het zelfstandig wonen. Deze wordt 

opgesplitst in enerzijds kamertraining, dat kinderen die nog veel te leren hebben en/of 

graag van dichtbij worden opgevolgd als doelpubliek heeft. Anderzijds is er de mogelijkheid 

tot begeleid wonen, voor degenen die al vrij zelfstandig zijn en/of nood hebben aan 

wekelijkse contacten. Ten derde beschikt VZW Onze Kinderen over verschillende verblijven, 
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waarin leefgroepen omvat zitten. Het begeleidingstehuis Log-In staat in voor de 

trajectbegeleiding, wat zich ook in Roeselare bevindt. 

Begeleidingstehuis Log-In richt zich tot jongeren tussen veertien en achttien jaar (vrijwillig 

verlengbaar tot 20 jaar) in een problematische opvoedingssituatie. Jongeren kunnen enkel 

opgenomen worden in Log-In na tussenkomst van het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of 

door de Jeugdrechtbank. Er wordt gekeken welke kansen er zijn, welke barrières de weg 

naar volwassen-worden versperren, welke stappen dienen genomen te worden en welke 

richting het best wordt uitgegaan, dit alles in samenspraak met de cliënt en de verwijzer. 

 

Elk kind dat wordt opgenomen in Log-In krijgt contextuele begeleiding, individuele 

begeleiding en ondersteuning van dagbesteding.  

Log-In gelooft in de krachten van de omgeving van het kind en gaat er vanuit dat er 

net daar handvatten te vinden zijn om te komen tot een andere manier van met elkaar 

omgaan, daarom krijgt de context een belangrijke plaats in de begeleiding.  

Individuele begeleidingscontacten met de jongere geven de mogelijkheid om even 

stil te staan en alles op een rijtje te zetten, vandaar dat men veel belang hecht aan 

individuele begeleiding.  

Soms zal moeten gezocht worden naar wat passend is op dat moment, naast het 

voor de hand liggende. Log-In ziet het als een uitdaging om het spectrum aan 

mogelijkheden te ontdekken. Er wordt dus steeds opnieuw gezocht naar een dagbesteding 

op maat. 

 

Respondenten 

 

In Log-In heb ik drie begeleiders en drie kinderen bevraagd. Twee van de drie begeleiders 

en twee van de drie jongeren zijn mannelijk. De eerste jongen was dertien jaar op het 

moment van bevraging, de tweede jongen en het meisje waren vijftien. Deze jongeren en 

hun brussen leefden op het moment van bevraging niet in dezelfde omgeving.  

. 
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4.2  Vzw De Steiger – Leefgroep Lenteweelde 

 

Voorziening 

 

Ook Vzw De Steiger, gevestigd in Lokeren, heeft een uitgebreid hulpverleningsaanbod. Zo 

zit er Trainingscentra voor Kamerbewoning (TCK) in omvat, wat enerzijds bestaat uit  

kamertraining, anderzijds uit Begeleid Zelfstandig Wonen. Ook beschikt Vzw De Steiger 

over een thuisbegeleidingsdienst welke tracht om maximum tweeëndertig gezinnen met 

kinderen tot achttien jaar te voorzien van mobiele en integrale begeleiding. Ten derde 

beschikt de VZW over verschillende homes, waarvan begeleidingstehuis Lenteweelde er 

één is.  

 

Lenteweelde staat in voor de residentiële opvang en begeleiding van maximum twaalf 

jongeren en hun context. Deze jongeren moeten bij het moment van opname een leeftijd 

hebben tussen drie en achttien jaar, maar hun verblijf kan verlengd worden.  

Lenteweelde heeft als doel om iedere jongere een huiselijke, warme en veilige 

leefomgeving te kunnen aanbieden. Vervolgens poogt de begeleiding om 

ontwikkelingsbevorderend te werken, dit door een individueel aangepaste begeleiding. 

Deze begeleiding wordt opgesteld door middel van het in relatie gaan met de 

kinderen/jongeren (in het dagelijkse leven en in individuele gesprekken) waardoor factoren 

worden geanalyseerd die storingen in de ontwikkeling van kinderen/ jongeren veroorzaken. 

Lenteweelde streeft naar het bevorderen van de relaties tussen de context en de 

jongere. Ook probeert het diens draagkracht te optimaliseren, dit door actief op zoek te 

gaan naar de krachten en hulpbronnen. 

 

Respondenten 

 

In Lenteweelde werden drie begeleiders en drie kinderen bevraagd. Twee van de drie 

begeleiders zijn vrouwelijk, twee van de drie jongeren zijn mannelijk. De eerste jongen was 

dertien jaar, de tweede vijftien en het meisje was twaalf jaar op moment van bevraging. De 

jongeren hadden alle drie één brus die in dezelfde leefgroep zat als zijzelf. 
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4.3  Vzw Hadron – Leefgroep de Betsberg 

 

Voorziening 

 

Vzw Hadron vertrekt vanuit een participatieve houding met en in de professionele en 

contextuele netwerken. Hierbij probeert het te komen tot realisatie van de doelstellingen van 

tweeëndertig cliëntsystemen waarbij op zoek gegaan wordt naar krachtbronnen. Hadron 

probeert interactief en blikverruimend te werk te gaan, via de weg van 

perspectiefontwikkeling en betekenisverlening in een samenleving die ons door haar 

dynamiek steeds weer langs nieuwe creatieve wegen stuurt. 

 

Net zoals de vorige twee besproken voorzieningen biedt ook deze Vzw verschillende 

werkvormen aan. Naast de traditionele werkvorm van de leefgroepwerking en het planmatig 

en doelgericht werken naar zelfstandigheid via kamertraining en begeleid zelfstandig 

wonen, zagen de afgelopen jaren nieuwe werkvormen het daglicht. Het gaat om 

projectwerking en om het CANO-model. Dergelijke differentiatie qua werkvormen maakt 

het, samen met een sterke individuele benadering, mogelijk om gericht in te gaan op de 

gestelde hulpvraag.  

  

Leefgroep De Betsberg is één van de twee leefgroepen die omvat zitten in Vzw Hadron. Het 

bevindt zich in Oosterzele en heeft een capaciteit van twaalf jongeren. De Betsberg biedt 

zowel kortlopende als langdurige opvang aan. Door een begeleiding van het cliëntsysteem 

op de verschillende probleemterreinen wordt gewerkt aan een mogelijke terugkeer naar het 

thuismilieu of naar zelfstandig wonen. 

 

Respondenten 

 

In De Betsberg werden twee begeleiders en drie kinderen bevraagd. De ene begeleider is 

mannelijk, de andere vrouwelijk. Alle drie de jongeren zijn mannelijk. Twee van de jongens 

waren zestien jaar op moment van bevraging, de derde zeventien. Deze jongeren en hun 

brussen leefden op het moment van bevraging niet in dezelfde omgeving. 
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DATAVERZAMELING 

 

Om een transparante en verantwoorde onderzoekspositie te kunnen bewerkstelligen, wordt 

in de volgende paragrafen stilgestaan bij de methode en de werkwijze die gehanteerd 

werden binnen het empirische onderzoek in deze masterproef (Jonker & Pennink, 2000).  

In de orthopedagogische wetenschappen probeert men een integratieve manier van werken, 

denken en handelen te realiseren. Dit wordt bewerkstelligd door het afwisselend gebruiken 

van verschillende onderzoeksmethoden, handelingen en theorieën (Broekaert, 2009). 

Daarom is het nuttig dat verschillende manieren van onderzoek worden gecombineerd en 

geïntegreerd. 

 

1. KWALITATIEF, EXPLOREREND BELEVINGSONDERZOEK 

 

Om complexe thema’s of sociale processen te onderzoeken waarbij het belangrijk is dat de 

persoonlijke werkelijkheid van de respondenten centraal staat, is een kwalitatief, 

explorerend belevingsonderzoek zeer toepasselijk. 

 

1.1 Kwalitatief en explorerend 

 

Op basis van de probleemstelling en de onderzoeksvragen koos ik binnen deze 

masterproef voor een kwalitatieve en explorerende onderzoeksbenadering.  

 

Het onderwerp dat ik aankaart in deze masterproef is relatief onontgonnen terrein. 

Aangezien er tot nu toe slechts één onderzoek te vinden is dat zich richt tot jongeren en 

hun brussen in de bijzondere jeugdzorg (Gesquiere, M. 1999), kunnen we concluderen dat 

een explorerende benadering noodzakelijk is. Hierdoor is er in dit onderzoek een gebrek 

aan een uitgebreide literatuurstudie m.b.t. de broer-zusrelatie in de bijzondere jeugdzorg en 

zijn er geen helder geformuleerde hypothesen voorhanden. In deze masterproef zal dan 

ook geprobeerd worden om opgestelde hypotheses te staven en om een bijdrage te leveren 

tot de theorievorming (Baarda, de Goede & Theunissen, 2005). 

 

Kwalitatief onderzoek verwijst naar “an umbrella concept covering several forms of inquiry 

that help us understand and explain the meaning of social phenomena with as little 

disruption of the natural setting as possible” (Merriam, 1998). Deze onderzoeksbenadering 

is holistisch, waarmee bedoeld wordt dat het onderzoeksonderwerp en de context ervan als 

één geheel moeten worden beschouwd. Ook Leedy en Ormrod (2005) zijn voorstander van 
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het bestuderen van fenomenen in al hun complexiteit. Vandaar dat we niet uit het oog 

mogen verliezen dat wetenschappelijk onderzoek steeds relatief is en dat er ontelbare 

individuele en structurele factoren meespelen die niet in rekening gebracht kunnen worden.  

 

Een kwalitatief onderzoek geeft de auteur een zekere vrijheid om data te verzamelen en de 

context zo breed mogelijk te bestuderen. Het doel van dit onderzoek is ook een poging om 

betekenisgeving en processen van acteurs in de diepte te begrijpen en niet louter te 

beschrijven. De kern van kwalitatief onderzoek is om als onderzoeker te proberen 

doordringen in de leefwereld van de onderzochte subjecten, in dit geval de acteurs. De 

opinies van deze acteurs staan dus steeds centraal, al is het besef groot dat je als 

onderzoeker ook zelf actief interpreteert en verwerkt. Het grote voordeel van deze 

werkwijze is dat je gedurende je onderzoekstraject je dataverzameling kan bijsturen 

(Mortelmans, 2007: 21-27). 

 

De onderzoeker speelt dus met andere woorden een belangrijke rol in kwalitatief onderzoek 

(Baarda et al., 2005; Boeije, 2005; Leedy et al., 2005; Levering et al., 2003; Maso et al., 

1998; Meyrick, 2006). De betrokkenheid van de auteur is een belangrijke indicatie is voor 

de kwaliteit van het onderzoek. Maso en Smaling (1998) benadrukken het belang van het 

vinden van een evenwicht tussen distantie en betrokkenheid.  

In eerste instantie ervaar ik als student eerder een afstand tussen mijzelf en de 

begeleiders die tewerkgesteld zijn in de bijzondere jeugdzorg. Mijn onervarenheid met 

betrekking tot het werkveld speelt hierbij zeker een rol.  

 

Baarda, De Goede en Teunissen (2005) menen dat de onderzoeker steeds met bepaalde 

ideeën en verwachtingen een onderzoek ingaat, wat een invloed zal uitoefenen op de 

gestelde vragen. De onderzoeker moet immers voortdurend keuzes maken met betrekking 

tot participanten, data, methode, analysetechnieken, enzovoort (Levering en Smeyers, 

2003). De onderzoeker draagt bij tot de constructie en reconstructie van een bepaalde 

realiteit (Baarda et al., 2005; Levering en Smeyers, 2003). De taak van de onderzoeker is 

dus niet zozeer het vaststellen van feiten, maar veeleer het zich verplaatsen in de positie 

van diegene die onderzocht worden. Om een sociaal fenomeen te kunnen begrijpen moet 

men zich richten op de betekenisverlening en de interpretatie (Boeije & Baarda, 2005). 
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1.2 Belevingsonderzoek 

 

Aangezien ik wil te weten komen hoe de jongeren de huidige ondersteuning omtrent hun 

broer-zusrelaties ervaren en wat hun wensen zijn hierbij, probeerde ik om vanuit het 

perspectief van de jongeren en hun begeleiders gevoelens, belevingen, ervaringen en 

betekenisverlengingen in kaart te brengen.  

Kwalitatief belevingsonderzoek valt onder de grotere noemer van kwalitatief 

beschrijvend onderzoek (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Van Gils (1996) beschrijft 

een belevingsonderzoek als volgt: Bij het belevingsonderzoek staan de mening, ervaring en 

beleving van de bevraagden betreffende hun omgeving centraal.  

Bij een belevingsonderzoek gaat het niet om het meten van objectieve feiten. Het 

gaat om de subjectieve beleving van een relatie die wordt aangegaan tussen twee 

personen. Dezelfde relatie kan op verschillende manieren worden ervaren. (Van Gils, 1996, 

p. 12). 

 Bij een belevingsonderzoek is het belangrijk zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de 

beleving van de kinderen. Daarom is het van belang de taal van de respondenten te 

gebruiken. 

 

 

2. SEMI-GESTRUCTUREERDE VRAGENLIJST 

 

Binnen de kwalitatieve onderzoeksstijl zijn er verschillende manieren om informatie te 

vergaren. Ik koos ervoor om de respondenten te interviewen aan de hand van 

richtinggevende, maar toch deels open vraagstelling. Volgens Baarda, de Goede & 

Theunissen (2005) is een interview immers geschikt om “erachter te komen wat mensen 

weten, denken, voelen en willen betreffende bepaalde onderwerpen, personen of 

gebeurtenissen”. Ook Bogdan & Biklen (1998, p.94) wijzen erop dat een interview geschikt 

is “to gather descriptive data in the subjects’ own words so that the researcher can develop 

insights in how subjects interpret some piece of the world”.  

 

Belevingen van kinderen zijn psychologische fenomenen. Er wordt hier best rechtstreeks 

naar gevraagd. Het is dan ook evident dat ik hier voor mondelinge face-to-face interviews 

opteer (Baarda et al., 2005). Baarda et al. (2005) wijzen erop dat een interview gebruikt 

wordt om erachter te komen wat mensen weten, denken, voelen en willen met betrekking 

tot bepaalde subjecten, personen of ervaringen. Een ander voordeel dat het mondeling 

afnemen van interviews met zich meebrengt, is dat deze gekenmerkt worden door een 
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grote mate aan flexibiliteit. Deze flexibiliteit is niet aanwezig bij schriftelijke interviews 

(Baarda et al., 2005). Een nadeel van schriftelijk interviewen is dat de respondenten over 

een zekere taalvaardigheid moeten beschikken, wat bij kinderen zeker niet vanzelfsprekend 

is. Volgens Van Gils (1992) is het ‘moeten opschrijven’ voor heel wat kinderen een 

behoorlijke drempel, want niet iedereen schrijft even vlot. 

 

De semi-gestructureerde interviews werden afgenomen doorheen oktober en november 

2013 en werden voorbereid in de vorm van een vragenprotocol, een lijst met in spreektaal 

uitgeschreven vragen.  De antwoorden van de verschillende interviews worden zo meer 

vergelijkbaar (Mortelmans, 2007). Ook waren er stellingen verwerkt in de vragenlijst waarbij 

de respondenten konden aangeven in welke mate ze hiermee akkoord gaan. Tijdens de 

interviews werd de vragenstructuur niet strikt gevolgd, maar werd rekening gehouden met 

het ritme van de proefpersonen. Ook Bogdan & Biklen (1998) geven aan dat het belangrijk 

is om ruimte te laten voor inbreng van de proefpersonen, zolang dit het gesprek niet te ver 

afleidt van de onderzoeksvraag. Via het protocol werd erop toegezien dat de voorziene 

onderwerpen in alle gesprekken aan bod kwamen. 

 

Een voordeel in het werken met semi-gestructureerde interviews is dat het intern flexibel is. 

De volgorde van de vragen kunnen steeds gewijzigd worden tijdens het interview zelf. Om 

meer diepte te creëren in het verhaal, kan de onderzoeker zich zoveel mogelijk aanpassen 

aan wat wordt aangebracht door de respondent (Mortelmans, 2007). 

 

Elk interview werd voorafgegaan door een beknopte uiteenzetting van de doelstelling van 

het onderzoek. Dit had als doel dat de respondenten hun bijdrage aan deze masterproef 

beter zouden kunnen kaderen. Ook tekende elke respondent bij aanvang van het interview 

de informed consent. 

 

Om de verkregen informatie zo goed mogelijk vast te kunnen leggen, werden de 

interviewmomenten ondersteund door opnameapparatuur (Maso & Smaling, 1998). 

Hiervoor werd voorafgaand aan elk interview aan zowel de begeleiders als de jongeren 

toestemming gevraagd en verkregen. Daarbij werd steeds duidelijk gemaakt dat de 

opnames strikt vertrouwelijk zijn en na afloop van het onderzoek vernietigd zullen worden.  
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DATAVERWERKING 

 

Zoals reeds vermeld nam ik elk interview op, waarna ik ze volgens het Verbatim-principe 

uitschreef. Met andere woorden, ze werden woord per woord uitgeschreven zoals het op de 

geluidsband stond (Mortelmans, 2007). Wel beperkte ik het uitschrijven van aarzelingen of 

‘euh’s’. Het woordelijk uitschrijven van de interviews levert een eerste bijdrage aan het zich 

verdiepen in de verzamelde data. Het vormt een eerste opstap naar een meer diepgaande 

analyse. 

Om de bekomen data te verwerken werd gekozen voor het werken met thematische 

analyse en Nvivo. Beiden zijn methodes voor kwalitatieve analyse van tekstuele informatie. 

Ze analyseren, classificeren en ordenen de informatie op basis van codes en categorieën. 

Het is een analyse die verder gaat dan louter de objectieve inhoud van teksten, een 

‘kwalitatieve inhoudsanalyse’. 

 

1. THEMATISCHE ANALYSE 

 

Volgens Howitt (2010) is één van de voordelen van het gebruik van thematische analyse 

dat de onderzoeksbevindingen begrijpbaar zullen zijn voor iedereen. 

 

Mijn eerste stap in het verwerken van de data was de interviews nu en dan herlezen, dit 

zorgde ervoor dat ik de rode draad en belangrijkste informatie in mijn achterhoofd hield. 

Vervolgens begon ik met de handmatig coderen van de interviews, welke ik per 

respondentengroep (jongeren en begeleiders) gescheiden hield. Dit coderen realiseerde ik 

door het geven van een betekenis per zin of tekstsegment,  wat de labels vormden. 

 

Kwalitatieve thematische inhoudsanalyse onthult patronen en thema’s die van belang zijn 

voor het begrijpen van de sociale werkelijkheid (Zhang & Wildemuth, 2009). Aan de hand 

van de gevonden labels ging ik op zoek naar overkoepelende coderingen en thema’s die 

uiteindelijk tot een boomstructuur leidden (de boomstructuren zijn te vinden in bijlage 4 en 

5). Dit is een beknopte, overzichtelijke weergave van de thema’s die een gedetailleerd 

beeld weergeeft van de structuur overheen de interviews van de deelnemers. Deze 

geclusterde structuur maakt de verhaallijn van het onderzoek duidelijk. Aangezien het 

labelen van zeventien interviews onbegonnen werk leek, heb ik me gebaseerd op vijf 

interviews van de jongeren en vier van de begeleiding, waarbij telkens minstens één 

interview per voorziening. Aan de hand van deze uitgebreide boomstructuur ging ik aan de 

slag met het computersoftwareprogramma Nvivo 10 om de resterende interviews te 
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coderen. Wanneer ik merkte dat er sommige nieuwe tekstfragmenten niet geplaatst konden 

worden onder een reeds bestaande codering, gaf ik hier een nieuwe codering aan. 

 

2. NVIVO 

 

Aan de hand van de resultaten, bekomen door het toepassen van de thematische analyse, 

werden zowel de reeds gecodeerde als de nog niet gecodeerde interviews in Nvivo 

geplaatst. Het softwareprogramma Nvivo is een veelgebruikt programma voor het 

verwerken van kwalitatieve data (Howitt, 2010). Het gebruik hiervan laat onderzoekers toe 

om de sociale werkelijkheid op een wetenschappelijke verantwoorde manier te begrijpen 

(Zhang & Wildemuth, 2009). 

Er werden twee aparte bestanden opgesteld, één per respondentengroep. Het 

geven van coderingen aan de interviews aan de hand van Nvivo zorgde ervoor dat het 

dataverwerkingsproces een stuk sneller verliep, dat alle stukken tekst met dezelfde code 

direct konden worden samen gezet.  

 

De  boomstructuur die het resultaat was van de thematische analyse, werd aangepast waar 

nodig aan de hand van nieuwe coderingen bij interviews die nog niet gecodeerd waren. Op 

die manier kwam ik tot coderingen zoals ‘betrekken/informeren brussen’, ‘initiatief door 

begeleiding’, enzovoort. 

De gecodeerde interviews dienden als vertrekpunt voor de bespreking van de 

resultaten. De resultaten leidden op hun beurt tot het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen. 
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RESULTATEN 

 

Door het samenleggen van de twee boomstructuren zag ik dat er verschillende 

overlappende onderdelen waren. Deze gemeenschappelijke onderwerpen nam ik samen bij 

de bespreking.  In wat volgt zijn er tabellen weergegeven die duidelijk maken in welke mate 

de correspondenten akkoord waren met gegeven stellingen. Deze tabellen zorgen voor een 

eerste beeld over wat de resultaten inhouden. 

 

1. CONTEXTUEEL WERKEN 

1.1   Contextueel werken 

 

Volgens de bevraagde begeleiders scoren de voorzieningen waarin zij tewerkgesteld zijn 

hoog wanneer het over contextueel werken gaat. De manier waarop dit tot uiting komt is 

onder andere de aanwezigheid van een apart contextteam. Ook het laagdrempelig zijn naar 

ouders toe, regelmatige huisbezoeken, de grote mogelijkheid tot contact met het thuisfront, 

verantwoordelijkheden die aan de ouders gegeven worden... zijn naar zeggen van de 

begeleiders zaken die de goede contextuele werking realiseren.  

 

“Dat uit zich in dat eigenlijk elke beslissing die er genomen besproken wordt en bekeken 

wordt in samenspraak met de ouders of dat die ermee akkoord gaan, wat die ervan denken. 

Als er een doktersbezoek of oudercontact is, in welke mate dat ze er mee aanwezig kunnen 

zijn.” (Begeleider) 

“Bij ons wordt er heel contextgericht gewerkt, wij zijn dan ook een CANO-voorziening. 

Momenteel is er een EMK
2
, dat is dat er een nieuwe integrale jeugdhulp is en wij zijn daar 

regio Gent… Oost-Vlaanderen is daarvoor de pilootregio en daarbij moet je u als voorziening 

eigenlijk opgeven. En wij zijn daarbij een intense contextgerichte voorziening. Dus wij 

moeten aan bepaalde contexturen komen om daar allemaal mee in orde te zijn. Dat zijn 

redelijk veel uren en ‘t is ook zo dat de contextbegeleiders minimum één keer per week op 

huisbezoek gaan.” (Begeleider) 

 

Dus wanneer het over het contextueel werken gaat vinden alle begeleiders dat hun 

voorziening hier voldoende op inzet. In de visies van de drie voorzieningen komt het belang 

van contextueel werken naar voor. Ook in hun missie beschrijven ze het realiseren van het 

werken op contextueel vlak als een na te streven doel. 

                                                  
2
 Experimenteel Modulair Kader 
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1.2   Inspraak cliëntsysteem 

 

De helft van de begeleiders (n = 4) gaf aan dat ze zoveel mogelijk trachten om de ouders 

inspraak te geven en te betrekken in het leefgroepsgebeuren.  

 

“Ik denk dat het zo is dat het doel van een begeleiding is dat ouders alles kunnen zeggen 

wat er op hun lever ligt en hoe ze naar de situatie kijken kunnen zeggen. Ik beschouw mijn 

taak als gezinsbegeleider dat zij uiteindelijk alles kunnen zeggen bij een samenkomst, op 

een moment dat ik dan niets meer moet zeggen vind ik dat mijn begeleiding goed gelopen is. 

Dat ik dat niet voor hen moet zeggen maar dat ze dat zelf kunnen en dat er naar hen 

geluisterd wordt.” (Begeleider) 

Andere begeleiders zijn van mening dat het geven van een stem en inspraak aan de ouders 

nog niet optimaal is. Ze beseffen dat dit nog zou kunnen verbeterd worden, bijvoorbeeld 

wanneer het gaat over het leefgroepsgebeuren op zich. 

 

"Ouders hebben weinig inspraak in hoe de voorziening marcheert, dat is wat ik wel 

 frustrerend vind. Die hebben eigenlijk zeer weinig inspraak als het gaat over hoe het hier in 

de leefgroep eigenlijk aan toe gaat." (Begeleider) 

 

Niet alleen hebben de ouders inspraak, ook de stem van de jongeren worden gehoord. Zo 

krijgen jongeren onder andere inspraak over wie wordt uitgenodigd op de contextdag. Dit is 

een halve of volledige dag waarbij de begeleiders een activiteit organiseren waarop de 

jongeren en zijn ruime context welkom zijn.  

Wanneer een jongere aangeeft geen contact te willen met iemand wordt dit dan ook 

gerespecteerd. Ook over het leefgroepsgebeuren op zich hebben de jongeren iets te 

zeggen. Wanneer ze het niet eens zijn met bepaalde zaken krijgen zij de kans om met 

nieuwe voorstellen te komen die door de begeleiding bekeken wordt. 

 

“De kinderen die hebben een huisraad, noemt dat bij ons, dat is wekelijks dat wij samen 

zitten met de gasten en daar kan eigenlijk alles besproken worden. Dat gaat ook met ups en 

downs. Soms zijn dat alleen de begeleiders die daar zitten. Maar we hebben toch wel zo een 

paar keer gehad dat er actie ontstond bij de bewoners en dat ze zo affiches gingen 

uithangen. Dat ging dan over dat ze een kameruur hebben van zeven tot acht uur 's avonds 

en dan moeten ze hun huiswerk maken. En er waren er twee, die waren wel iets slimmer dan 

de doorsnee, die beiden in de humaniora zaten en die wouden hun huiswerk maken als ze 

van school kwamen. Tussen zeven en acht wouden ze chillen. Ze zijn dan affiches in den 

home beginnen hangen en uiteindelijk is dat dan veranderd.” (Begeleider) 

De mate van inspraak van broers en zussen wordt in de delen hieronder besproken. 



35 

 

2. JONGEREN EN HUN BRUSSEN 

2.1 Belangen jongeren 

 

Uit de gesprekken met de jongeren kwam naar voor dat ze aan bepaalde zaken heel veel 

belang hechten. Naarmate het gesprek vorderde werd het duidelijk dat elke jongere veel 

betekenis geeft aan hun relatie met brussen, ook al komen sommige jongeren hier niet 

makkelijk voor uit. Wanneer ik hen vroeg of ze zich over het algemeen gelukkiger voelen 

wanneer het goed gaat tussen hen en hun brussen werd hier veelal positief op geantwoord. 

Elke jongere beseft dat, hoewel ze vaak ruzie hebben met brussen en het niet steeds even 

goed gaat tussen hen, hun brussen heel veel voor hen betekenen en ze hier veel aan 

(kunnen) hebben. 

 

“Ik ken haar al lang, ik ben al heel mijn leven samen, ik ben helemaal opgegroeid met haar. 

Dusja, das wel een groot deel van mijn leven, mijn zus.” (Jongere, 13 jaar) 

 

De relatie met brussen is niet het enige dat jongeren belangrijk achten. Ook het contact dat 

de jongeren met hun brussen hebben is voor hen erg belangrijk. Al strookt het effectief 

contact dat ze hebben met hun brussen vaak helemaal niet met het wenselijk contact, toch 

geven ze allen aan dat ze dit zeer belangrijk vinden. Zelfs jongeren die hun brussen maar 

om de paar jaar horen geven aan dat ze hen graag wekelijks of zelfs dagelijks zouden 

willen horen. Jammer genoeg is het zo dat dit vaak een onbeantwoord verlangen blijft. 

Hoewel het in realiteit vaak zo is dat jongeren veel meer contact hebben met vrienden of 

vriendinnen, is het zo dat ze allen meer belang hechten aan het hebben van contact met 

brussen dan aan het hebben van contact met deze vrienden of vriendinnen. 

 

 “Ik vind het belangrijk dat ik iedere dag mijn zussen hoor.” (Jongere, 12 jaar) 

 

“Ik wil die regelmatig zien. Toch wel elke week zeker twee of drie dagen. Tenzij dat 'k op 

kamp ben.” (Jongere, 16 jaar) 

 

Niet alleen de jongeren zijn er zich van bewust dat ze veel belang hechten aan 

bovenstaande aspecten, ook de begeleiders zijn overtuigd van het belang dat de jongeren 

hechten aan hun brusrelatie. De begeleiders zeiden dat ze dit op verscheidene manieren 

konden zien.  
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 Zo was het af te leiden aan het gedrag van de jongere, bijvoorbeeld dat een jongere 

slechtgezind is wanneer het niet goed gaat tussen hem/haar en zijn/haar brussen. Ook het 

feit dat de jongeren regelmatig vragen om eens te mogen bellen met hun brussen wijst erop 

dat ze hier veel belang aan hechten. Elke bevraagde begeleider (n = 8) gaf aan er zeker 

van te zijn dat de jongeren hier veel belang aan hechten. 

 

“Als er zo een keer een discussie is ofzo dan merk ik wel dat sommige broers en zussen wel 

echt voor mekaar trekken. Zo van, ‘ey das hier wel tegen mijn broer of tegen mijn zus’. Dus 

dan komt dat wel naar boven. ‘t is meestal als er een conflict is ofzo, dan is't in ene keer hé. 

‘K denk dat dat zo een beetje gelijk bij andere gezinnen is, beetje haat-liefderelatie.” 

(Begeleider) 

 

“Ik denk wel dat dat speelt. Ik denk ook dat als het niet goed gaat met broers of zussen, dan 

merk je dat ook. Dan zijn gasten daar bezorgd rond, ze hebben zo wel altijd dat zorgende, 

zowel voor broers en zussen van de gasten dat hier verblijven maar ook omgekeerd. Dat een 

gast ook nog altijd 't gevoel heeft van ‘oei ’t gaat niet goed’. Soms is dat zeer extreem, van 

‘Mijn zus heeft conflicten met den diene, ‘k ga daar keer gaan staan!’. Maar zo zie je wel dat 

dat voor hen heel belangrijk is dat dat toch goed gaat met die broers en die zussen en dat ze 

het toch opnemen voor hen.” (Begeleider) 

 

Ook gaven de begeleiders aan zelf de meerwaarde van de brusrelatie zeker niet te 

onderschatten en te geloven in het belang hiervan. Allen zeiden ze dat ze het andere 

voorzieningen zeker zouden aanraden om het belang van de brusrelatie niet uit het oog te 

verliezen.  

 

“Ik vind dat nodig omdat ik ervan uitga dat een instelling zichzelf moet overbodig maken. Ge 

moet uzelf niet nodiger maken of meer aanwezig stellen dan dat nodig is. Dus ik vind dat 

heel belangrijk dat die mensen hun broers en zussen hier over de vloer kunnen komen en 

dat dat contact blijft, dat die relatie blijft. Dat als ze dan later op BZW gaan en ze komen op 

een bepaald moment, dat wij der niet meer zijn, dat zij die mensen wel hebben. Ik vind dat 

zeer belangrijk, dat zij gehoord worden ook. Ook gewoon naar het gevoel in de context, dat 

zij niet machteloos zijn. Zeker als jongere geplaatst zijn door de jeugdrechtbank is dat vaak 

moeilijk. ‘t wordt allemaal boven hun hoofd beslist en ze worden zomaar losgerukt uit hun 

systeem dus ik vind dat wel heel belangrijk dat een instelling daar dan oog voor heeft.” 

(Begeleider) 
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2.2 Betekenis brussen voor jongeren 

 

Het clusteren van bepaalde tekstsegmenten leidde tot een samenvatting van hetgeen 

brussen (kunnen) betekenen voor elkaar. Dit kan worden opgesplitst in twee subthema's, 

'steun' en 'invloed'. 

Steun 

 

Bij vragen die al dan niet onrechtstreeks polsten of de jongeren vonden dat ze steun vinden 

bij hun brussen of omgekeerd kwamen meestal negatieve resultaten. Voor twee van de 

jongeren betekenden hun brussen niet echt een steun omdat ze nooit met hun problemen 

tot bij hen gingen. De ene hield zijn problemen en zorgen voor zichzelf terwijl de ander hier 

enkel mee naar een vriendin ging. Een derde jongere vond niet dat zijn brussen een steun 

betekenen voor hem doordat hij gewoonweg geen contact heeft met hen. Diezelfde persoon 

heeft wél contact met zijn pleegzus, deze betekent een grote steun voor hem.  

 

“Als er problemen zijn ofzo komt die direct naar mij en daar heb 'k wel een zeer goeie band 

mee. Dat is eigenlijk de persoon waar ik naartoe stap als er problemen zijn. Zij werkt als 

orthopedagoge denk'k in de CAW, dus ook een pleegzorgdienst.” (Jongere, 17 jaar) 

 

Bij de andere jongeren (n = 3) betekenen hun brussen geen steun doordat zij veel jonger 

zijn.  De twee laatste jongeren gaven daarentegen wel aan dat ze steeds bij hun brussen 

terechtkunnen en dat ze hen wel als een steun ervaren, en omgekeerd. 

 

“Dus als je het moeilijk hebt ofzo, kun je dan bij hem terecht? Gaat hij luisteren naar 

u?  

Ja, dan doet hij dat. Als ik vraag om efkes mee te komen om te luisteren enzo dan doet hij 

dat. 

En doet hij dat bij jou ook als hij het moeilijk heeft of als hij een beetje problemen 

heeft of ruzie heeft? 

Dan ga ik meestal bij hem, als ik zie dat hij het moeilijk heeft dan ga ik naar hem.” 

(Jongere, 12 jaar) 

 

Invloed 

 

De mate waarop een brus invloed heeft op een jongere hangt, volgens het perspectief van 

de jongere, grotendeels af van de leeftijd van de brus. Wanneer de brus jonger is dan de 
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persoon in kwestie werd deze niet als beïnvloedend beschouwd. Ook vonden sommige 

jongeren (n = 4) dat ook de oudere brussen geen invloed hadden op hen. Vier andere 

jongeren ervoeren wel een invloed van brussen, waarbij deze steeds als positief 

beschouwd werd. 

 

“Er was echt zo een tijd dat ik niet normaal stoned was, echt zo elke dag, en dan zei mijn zus 

van ‘ey, stop ne keer me smoren’. En dan probeerde ik dat wel.” (Jongere, 15 jaar) 

Ook omgekeerd werd soms een invloed vastgesteld, sommige brussen gaven aan invloed 

(proberen) uit te oefenen op, meestal jongere, brussen.  

 

“Als hij domme dingen doet dan wijs ik hem daarop en dan zeg ik van, ‘wilde gij hier 

belanden of daar belanden waar kik heb gezeten, das ni plezant ze manneke.’ En daar denkt 

hij dan wel over na.” (Jongere, 15 jaar) 

 

Invloed kan ook geïnterpreteerd worden als de mate waarin de relatie van een jongere met 

zijn/haar broers/zussen goed of slecht verloopt invloed heeft op de verdere ontwikkeling van 

het kind. Achter deze stelling schaarde elke begeleider (n = 8) zich.  

 

“Ik denk dat wel, ik denk dat als dat een positieve relatie is, dat dat sowieso een positieve 

ontwikkeling zal zijn en als dat een negatieve relatie is zal die ontwikkeling waarschijnlijk 

moeilijker verlopen. Maar ik denk dat dat over het algemeen, alé dat je dat ook wel kunt 

veralgemenen. Als je het gevoel hebt van alleen te staan omdat je in conflict komt met alle 

mensen rondom u ga je u ook wel minder positief ontwikkelen” (Begeleider) 

 

Verder zijn de begeleiders van mening dat het brus-zijn een invloed zou hebben op het 

vormen van identiteit, en daarmee samenhangend, het zelfwaardegevoel. Hierbij 

vermeldden sommige begeleiders dat dit niet als enige of meest doorslaggevende factor 

mag gezien worden, maar het speelt zeker en vast wel een rol.  

 

“Ja, nu op dit moment is er zeker eentje die overduidelijk hunkert naar een goeie relatie met 

haar zus en die er heel veel wilt op steunen. En de zus wijst haar eigenlijk nog wel wat af. En 

die ziet daar echt wel vanaf, ja. Dat is echt wel een beetje schrijnend nu. “ (Begeleider) 

 

Begeleiders geven aan dit te merken doordat sommige jongeren die door brussen worden 

afgewezen zich heel wat onzekerder gaan voelen. Ook merken ze een invloed van de 

brusrelatie bij het vormen van identiteit. Sommige brussen willen zich distantiëren van hun 

brus waardoor ze zich anders gaan opstellen en gedragen. Ook het feit dat brussen een 
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andere manier van reageren en verwerken hebben kan voor spanningen zorgen en draagt 

bij tot de identiteitsvorming.  

 

“Bij één van ons casussen is het eens fout gelopen, dat een zus zei van ‘neen ge moet niet 

meer komen’. Dan merk je wel in zijn weken die daarop volgen dat die persoon niet goed 

loopt, dat die boos is, dat die daar helemaal niet over wilt praten. Dus ik denk dat dat wel kan 

aansluiten bij het welzijn van het kind. Ik denk dat als het niet goed gaat, dat een serieuze 

deuk op de identiteit kan hebben. Ik denk dat we daar soms eens bij onszelf moeten over 

nadenken, van wat als ’t niet goed gaat met u broer of zus, dat ge u daar zelf ook niet goed 

bij voelt.” (Begeleider) 

 

2.3 Onderscheid ‘soort’ brussen 

 

De meningen van de jongeren omtrent het maken van een onderscheid tussen brussen van 

dezelfde ouders en stief-, half- of pleegbrussen lopen uiteen. Uit de gesprekken kwam naar 

voor dat dit het meest afhankelijk is van de mate van contact en soort relatie dat ze met hun 

brussen hebben, wat wilt zeggen dat dit sterk afhankelijk is van situatie tot situatie. Daaruit 

kunnen we concluderen dat het al dan niet maken van onderscheid bij het hechten van 

belang aan verschillende soorten brussen voornamelijk afhankelijk is van situatie tot situatie 

en niet echt van het feit over welk soort brussen het juist gaat. 

 

 “Mijn echte zus is nog belangrijker dan mijn stiefbroers.” (Jongere, 13 jaar) 

 

“Nee voor mij, half- of echte zussen.. Als ge familie zijt van mij is dat hetzelfde.” (Jongere, 17 

jaar) 

 

Ook uit de interviews met de begeleiders bleek dat ze bijna allen vonden dat hier geen 

onderscheid in gemaakt kon worden (n = 8). Of het nu gaat om half-, stief, pleeg- of 

biologische brussen betekent voor hen geen verschil in de manier waarop zij naar de 

brussen kijken. Het betekent volgens hen geen verschil in de manier waarop de jongeren 

naar hun brussen kijken en het betekent geen verschil in de manier van werken met de 

brussen. In sommige situaties kan er echter wel sprake zijn van een verschil maar dit is niet 

te wijten aan het ‘soort’ brus-zijn, maar eerder aan factoren zoals de mate van contact, het 

karakter van de jongere en de brus en de familiale omstandigheden. Eén begeleider vond 

dat er, als het er écht op aankomt, misschien wel een verschil te merken zal zijn, dit in het 

voordeel van de biologische brussen wat volgens hem samenhangt met de ‘Nagyiaanse 

theorie’. Deze contextuele theorie van Böszörmenyi-Nagy verwijst naar de dynamische 
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verbondenheid van een persoon met zijn significante relaties over verschillende generaties 

heen.  

 

“Ik denk dat wij daar niet veel onderscheid in maken omdat het  hier meestal gaat om stief- 

en halfzussen, meer wel als om volwaardige broers en zussen. Als ik kijk bij ons hier dan 

denk ik van ja, dat zijn allemaal halfbroers of –zussen. Ze hebben of een andere mama of 

een andere papa.” (Begeleider) 

    

2.4 Verandering brusrelatie sinds opname 

 

Volgens ongeveer de helft van de jongeren (n = 4) is de relatie met (bepaalde) brussen 

verbeterd is sinds hun opname. Niet alleen brussen die samengeplaatst werden, maar ook 

degene die gescheiden leefden waren van deze mening. Volgens de ene was dit omdat er 

meer contact was sinds hun opname, terwijl de ander juist van mening was dat de relatie 

verbeterd is doordat ze niet voortdurend meer op ‘elkaars kap zitten’.  

 

“De band met mijn zussen is sterker geworden door hier te zitten. En mijn broers ja, dat is 

eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Ja, omdat ik nu ja, meer bij mijn zussen ben dan bij mijn 

broers.” (Jongere, 15 jaar) 

 

Vier andere jongeren gaven aan dat hun opname niets veranderd heeft aan de relatie met 

hun broers en zussen. Verder was er één meisje die op het moment van bevraging samen 

met haar brus in de leefgroep zat, maar vond dat hun relatie verminderd was sinds ze in die 

voorziening zaten, dit doordat ze vaak ruzie hebben.  

 Of de opname in een voorziening een invloed heeft op de brusrelatie en of deze 

invloed positief of negatief is,  hangt dus af van kind tot kind. 

 

2.5 Contact jongere en brussen 

 

Bij deze cluster viel er een onderscheid te maken tussen het effectief contact dat er was op 

het moment van bevraging en het contact dat de jongere graag zou hebben met zijn/haar 

brussen, het wenselijk contact. 

 

Eén van de jongeren had veel contact met één van zijn brussen doordat die brus vroeger in 

dezelfde leefgroep had gezeten en af en toe nog langskwam, met de andere vier had hij 

geen contact. Een andere jongere heeft zes brussen die allen geplaatst zijn. Met vijf van de 
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zes brussen had hij zelden of geen contact en wist hij niet waar ze op dat moment woonden 

of verbleven. 

De brussen die samen in de leefgroep zitten zien elkaar, uiteraard, bijna dagelijks. 

Maar ook twee van hen hebben een brus die ze nog nooit in het echt zagen. Een andere 

jongere had dan wel weer regelmatig contact met al zijn brussen. 

 

Over het contact dat ze graag zouden hebben met hun brussen hadden ze unaniem 

dezelfde mening. Allen waren ze van oordeel dat ze graag regelmatig contact zouden willen 

hebben met hun brussen (voor degenen bij wie dit nog niet zo was). Regelmatig betekent 

voor de meesten wekelijks, of zelfs dagelijks. 

 

“Ik zou graag regelmatig contact hebben met hen. Regelmatig is voor mij toch wel zeker dat 

ik ze zeker wekelijks zie. Waarom dat ik dat wil, omdat ik van oordeel ben dat eigenlijk de 

band met u familie de basis is van alles, dat dat belangrijk is dat ge elkaar kunt steunen in 

goede en slechte dagen en ik denk dat u familie dan het eerste aanspreekpunt is als het 

moeilijk gaat ofzo. En dan zeker mijn broers en zussen omdat die ook mijn leeftijd ongeveer 

hebben.” (Jongere,  17 jaar) 

 

Eén van de jongeren had zijn zus al zeven jaar niet meer gezien. Ze stuurden elkaar wel 

nog steeds om de paar maand een berichtje om te horen hoe het met elkaar gesteld is. Dit 

maakt nog maar eens duidelijk hoe belangrijk de jongeren het contact met hun brussen 

achten. 

 

3. ONDERSTEUNING VAN DE BRUSRELATIE 

3.1 Gesprekken over brusrelatie 

 

Tot mijn grote verbazing kreeg ik te horen dat gesprekken met de jongere over zijn/haar 

broers en zussen helemaal niet zo ingebed is als verwacht. Het leek mij vanzelfsprekend 

dat de begeleiders af en toe eens vragen aan de jongeren hoe het is met hun broers en 

zussen, of ze er veel contact mee hebben en dergelijk. Na het bevragen van de jongeren 

hierover bleek dat gesprekken over de brusrelatie eerder een uitzondering zijn dan de regel.  

 

Bepaalde jongeren (n = 5) antwoordden dat ze het met hun begeleider(s) bijna nooit 

hadden over hun broer en zussen. Het bleek zelfs dat sommige jongeren het nog nooit met 

hun individuele begeleider hadden gehad over het onderwerp ‘broers en zussen’, terwijl dat 

deze individuele begeleider normaal gezien dé vertrouwenspersoon zou moeten zijn voor 
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een jongere en dat de jongere met deze persoon over alles zou moeten (kunnen) praten. 

Eén van de jongeren vertelde zelfs dat sommige van de begeleiders niet eens de naam van 

zijn brussen kennen. 

 

“Die kennen die niet! Ik zit hier nu een paar jaar en die kennen die niet! ‘K ging naar de 

bureau onlangs omdat ik mijn zus wou bellen. Ik zeg  ‘k wil naar S. bellen, ze vroeg ‘wie is 

S.?’. Ze wist ni eens dat dat mijn zus was.” (Jongere, 17 jaar) 

 

Een andere jongere gaf aan dat hij soms wel over zijn brussen sprak, maar dat dit meestal 

kwam doordat zijn brussen terloops in een gesprek over zijn moeder aan bod kwamen. In 

de situatie van deze jongen vraagt de individuele begeleider voornamelijk naar zijn moeder, 

waardoor zijn broers en zussen af en toe ook vermeld worden, maar waarbij dat dit niet het 

originele onderwerp van het gesprek was. 

 

Wel mag ik hen niet allen over dezelfde kam scheren en moet ik ook zeggen dat bepaalde 

jongeren (n = 4) aangaven dat hun individuele begeleider (IB) wél vroeg naar hun broers 

en/of zussen en dat ze hier regelmatig gesprekken over hadden. Één jongere gaf aan dat 

hij ‘vree veel’ praatte met zijn IB over zijn brussen en dat dit komt doordat de IB er zelf 

meestal over begint. 

 

“Ja, meestal zo met de poppetjes, dan moet ik één pop pakken, dat ben ik. één pop mijn 

mama, één pop mijn oma en één pop nemen voor mijn broer en dan moet ik die plaatsen 

over hoe ik denk hoe ver dat ze van elkaar staan.” (Jongere, 15 jaar) 

 

De jongeren die samen met hun brus in dezelfde leefgroep zitten, vertelden dat het bijna 

nog nooit gebeurd was dat ze eens samen met hun brus een gesprek hadden op vraag of 

op voorstel van een begeleider. Soms hadden ze wel gesprekken ‘over’ elkaar met een 

begeleider, maar nooit een groepsgesprek, met elkaar, waarbij ze elkaars mening konden 

horen.  

 

Het werd met andere woorden snel duidelijk dat ‘de brusrelatie van de jongere’ een 

onderwerp is dat in de toekomst heel wat meer aangehaald zou mogen worden door 

begeleiders in gesprekken met de jongeren. 

 

“Ik zie wel dat de jongeren er deugd van hebben als ge hen bevraagt over hun broers of 

zussen. Bijvoorbeeld één van de jongens heeft weinig contact met zus omdat die 

weggetrokken is uit’t gezin omdat ze zich daar niet goed meer voelde en dan voel ik wel dat 
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hij blij is dat hij daar eens kan over praten over hoe hij zich daarbij voelt omdat de ouders 

daar vaak een ander zicht over hebben en dan hecht hij daar wel veel belang aan. Maar ik 

denk dat het feit dat ik daar nu weinig kan over zeggen, dat dat teken is dat we daar te 

weinig over vragen aan de jongeren, dat we ons daar te weinig over bewust zijn. Dat we 

vaak veel weten over de ouders maar eigenlijk zeer weinig over de broer-zusrelatie.” 

(Begeleider) 

 

De weerklank van de begeleiders die in deze cluster horen, geven een andere kijk hierop. 

De antwoorden, die verwijzen naar de mate van het voeren van gesprekken met de jongere 

over zijn/haar brusrelatie,  zijn veelal positief (n = 6). Het gebruik van Duplo keert terug in 

de individuele gesprekken met de kinderen waarbij de brusrelatie niet uit het oog wordt 

verloren.  Eén van de begeleiders gaf aan dat, in tegenstelling tot wat sommige jongeren 

zeiden, wanneer er verschillende broers en zussen samen in een leefgroep zitten, er 

weldegelijk gesprekken gevoerd worden met de kinderen tezamen.  

 

“Ja, als er hier broers en zussen samen geplaatst zijn, dan proberen we individuele 

gesprekken te doen maar dan proberen we ook samen gesprekken te doen.” (Begeleider) 

“Om de zes maanden is er een evolutiebespreking. Ge bereidt dat voor met een gesprek, 

meestal proberen we dat wel voor te bereiden met de Duplo's ofzo. En dan zie je toch wel 

dat als we zeggen van, ‘alé zet ze ne keer allemaal op tafel, wie dat er belangrijk voor u is’, 

dat dat veel duidelijk maakt.. Vergeten ze daar iemand of niet? Waarom zet ze die broer zo 

ver, of die zus of die..? Alé, dat wordt zeker ook meegenomen en over gepraat.” (Begeleider) 

 

3.2 Betrekken en informeren van brussen 

 

De tekstsegmenten die behoren tot dit onderwerp hebben betrekking op de mate waarin de 

begeleiding erin slaagt om de brussen van de jongeren te betrekken en te informeren. 

 

Vier jongeren gaven aan dat de begeleiders nooit contact opnemen met hun brussen. Als er 

dan toch contact was, kwam dit doordat de begeleiding op huisbezoek ging en er daar 

toevallig brussen aanwezig waren. Bij drie van de jongeren is er wel contact tussen de 

begeleiders en de brussen, dit doordat de jongeren en hun brussen in dezelfde leefgroep 

zitten.  

 Ook sommigen van de begeleiders beseften dat ze op het vlak van het betrekken en 

informeren van brussen beter tewerk zouden kunnen gaan en dat dit nog niet optimaal is. 
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“Ik zie dat wij ons vaak meer naar ouders richten dan naar broers of zussen. Er is een te 

grote kloof tussen de ouders en broers en zussen. Ik denk dat we ons als voorziening meer 

moeten openstellen om met broers en zussen aan de slag te gaan, want dat zijn eigenlijk 

even grote contextfiguren voor de jongens. ‘T is vaak daar dat ’t fout loopt, we zoeken het 

vaak bij ouders maar het is vaak zeer waardevol om te luisteren naar het verhaal van de 

broer of zus. En een activiteit of gewoon een gesprek tussen broers en zussen te 

organiseren, ik denk dat dat nog te weinig gebeurt in het algemeen.” (Begeleider) 

 

Het betrekken van brussen hangt nauw samen met het feit of de brussen (weten dat ze) 

welkom zijn in de leefgroep, zowel op belangrijke momenten zoals bij de intake als gewoon 

in het dagdagelijks leven. 

Alle begeleiders gaven aan dat de brussen zeker en vast welkom zijn in de 

leefgroep. Maar wanneer ik hen vroeg of ze dit al expliciet hadden gezegd tegen de 

brussen kwam hier geen duidelijk of zeker antwoord op.  

Eén van de begeleiders zei dat het in hun voorziening zo is dat de jongere bij intake 

zelf mag kiezen wie hij meeneemt. Dus wanneer één van de brussen een steunfiguur is 

voor de jongere, gebeurt het dat deze brus meekomt tijdens de aanmelding. 

 

Op de vraag of brussen effectief regelmatig in de leefgroep komen werd er positief 

geantwoord door de meeste begeleiders (n = 7). Maar wanneer ik hier verder op inging, 

bleek dat dit veelal kwam doordat de ouders niet steeds voor een oppas konden zorgen en 

daarom hun andere kinderen meenamen wanneer ze de jongere gingen ophalen in de 

leefgroep. Het bezoek van de brussen in de leefgroep was dus niet het oorspronkelijke doel 

maar was eerder toevallig.  

 

“Gohja, eigenlijk ja, zijn dat meestal de ouders die meekomen en dan ja... Als dat buiten de 

schooluren is brengen ze meestal hun kinderen mee omdat ze anders een opvang nodig 

hebben. Ik denk dat dat vooral praktisch bekeken wordt.” (Begeleider) 

 

Vier van de begeleiders waren het erover eens dat enkel de brussen die zelf vaak initiatief 

nemen, betrokken worden door de begeleiding. Hierbij gaat het dan meestal over de 

brussen die een zorgfunctie op zich nemen en daardoor actief zijn in het leven van de 

jongeren.  

De brussen die bij aanmelding van de jongere uit beeld zijn, blijven dit gedurende de 

periode dat de jongere in de leefgroep zit dan ook meestal.  

Eén van de begeleiders zei dat men alleen probeerde om de gehele context te 

bereiken in bijvoorbeeld een crisissituatie. Maar wanneer er zich geen extreme problemen 
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voordoen en wanneer de brussen zelf geen initiatief nemen, zullen deze zeer vaak uit het 

leven van de jongere blijven.  

 

Na het stellen van vragen over dit onderwerp beseften de begeleiders (n = 7) dat ze de 

afwezige brussen inderdaad te weinig informeren en betrekken in het leven van de brussen. 

De ene begeleider zei dat het in hun voorziening eerder zo is dat er geprobeerd wordt om 

actief in interactie te gaan met de jongere brussen, omdat zij vaak nog thuis wonen en vaak 

bepalend zijn in het leven van de jongere. Deze gaf aan dat ze tot het besef kwam dat de 

oudere brussen soms wat uit het oog verloren werden. 

Een andere begeleider gaf aan dat ze regelmatig geprobeerd heeft om een jongere uit de 

leefgroep op weekend te laten gaan bij broer of zus, wanneer het niet lukt bij de ouders. 

Haar visie kwam overeen met die van een andere begeleider, dat zij eerder beroep doen op 

oudere brussen en hen eerder proberen te betrekken omdat deze een zorgfunctie (kunnen) 

opnemen, dan dat ze jongere brussen proberen te betrekken. 

 

“Als ze wat ouder zijn dan zullen we hen wel rapper betrekken. Ik denk nu aan een specifiek 

geval, het is een jongen van dertien en zijn broer woont wel nog thuis en heeft 

thuisbegeleiding. En dan vraag ik mij af, zou ik dan die broer een keer naar hier halen om 

dan een gesprek te doen tussen die twee, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik denk dat dat nog 

niet zo ingebed zit bij ons maar ik sta er wel open voor. Ik denk dat dat nog te weinig een 

reflex is.” (Begeleider) 

 

Het was opmerkelijk dat de grote meerderheid van de begeleiders (n = 7) zei dat er eigenlijk 

nooit gesprekken plaatsvonden tussen een begeleider en (een) brus(sen). Nochtans 

kunnen deze gesprekken heel veel relevante informatie opleveren en leiden tot een betere 

brusband.  

 

Ook over het werken aan het terug naar huis keren van een jongere zeiden sommige 

begeleiders (n = 2) dat het al gebeurd was dat de ouders op het punt waren gekomen dat 

zij het samenleven terug mogelijk achtten, dat alles op poten gesteld werd om de jongere 

naar huis te laten gaan, maar dat men pas op het laatste moment tot het besef kwam dat de 

relatie tussen de jongere en zijn brussen nog helemaal niet naar behoren was, wat het 

samenleven onmogelijk zou maken. Dit is een duidelijk voorbeeld van het uit oog verliezen 

van het belang van de brusrelatie. 
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3.3 Initiatief begeleiding 

 

Bij het peilen naar het al dan niet nemen van initiatief door de begeleiding in het verbeteren 

van de brusrelatie, bleek dat de meerderheid van de jongeren vindt dat de begeleiding hier 

niet veel initiatief in neemt. Eén van de jongeren had hier een zeer uitgesproken mening 

over en vond het gebrek aan initiatiefname zeer teleurstellend.  

 

 “En heb je daar zelf al eens voorstellen voor gedaan? 

Nee, nee, ik doe dat niet meer! Ik doe daar de moeite niet meer voor. Ik heb vroeger altijd 

willen verdergaan en verder doen met de begeleiding en zoveel mogelijk proberen pushen 

om toch iets te doen maar om den duur hebt ge zoiets van ‘je m'en fous, kga mij der niet 

mee bezighouden als gunder dat toch op zo'n makke manier aanneemt en er niet op ingaat’, 

dan zegde van foert”. (Jongere, 17 jaar) 

 

“Ze worden niet vergeten maar, alé, hier in die leefgroep is ’t niet dat ze voorstellen doen 

van, ‘moet je keer niet naar je broer gaan, moet je keer niet naar je zus gaan’.” (Jongere, 16 

jaar) 

 

Ook het feit dat er verschillende jongeren waren die zeiden dat ze graag eens een activiteit 

zouden doen met hun brussen, maar dat dit tot nu toe nog (bijna) nooit georganiseerd was 

door de begeleiding, duidt op weinig initiatiefname.  

Wel is het zo dat ik dit ben nagegaan bij de begeleiding en hieruit bleek dat het 

bijvoorbeeld bij één van de jongeren het geval was dat wanneer de begeleiding inging op 

het voorstel van een brusactiviteit, de jongere dichtklapte en dit niet meer wou. Dus het is 

noodzakelijk om de antwoorden van de jongeren te nuanceren en te kaderen in de context. 

Toch is het opvallend dat bijna alle jongeren zeiden dat er naast de contextdagen geen 

activiteiten werden georganiseerd voor de jongeren en hun brussen.   

 

“Ja, dat vind ik wel leuk want we hebben dat nog maar één keer gedaan. Mijn broer  is dan 

een MP3 gaan kopen in't koopcentrum en ik ging dan mee en dan hebben we met drieën 

een ijsje gegeten. En we wouden dat nog es doen voor mij, om iets te gaan kopen, maar dan 

is dat niet doorgegaan.” (Jongere, 12 jaar) 

 

“Ik denk dat wel, alé uiteindelijk blijft familie voor de meeste van ons gasten wel belangrijk, 

dat is ook de één van de constanten vaak. Dus ja, meestal appreciëren ze dat wel. ‘t Is niet 

dat wij enkel gaan zeggen van, ‘zou je niet keer bellen?’ Maar dat wij dat vaak wel in handen 

gaan pakken, van ‘oké, ge hebt daar die broer, heb je die al lang niet meer gezien? Is 't oké 

dat we samen een keer contact opnemen?’ En dan bellen we bijvoorbeeld samen, dat 
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gebeurt ook wel. Maar das vaak als de broers of zussen al meerderjarig zijn en zelfstandig 

wonen.” (Begeleider) 

 

Verder kon ik het volgende opmaken uit de interviews met de begeleiders: bijna alle 

begeleiders (n = 7)  achten het ondersteunen van de brusrelatie weldegelijk noodzakelijk. 

Ze geven aan dat ze denken dat wanneer jongeren niet worden gesteund hierin en het 

initiatief aan de jongere wordt overgelaten, er van contact leggen niet snel iets in huis zou 

komen. Maar eenmaal er gepolst werd naar de mate waarin de begeleiders effectief 

initiatief namen tot nu toe, bleek dat dit niet altijd even denderend was. Wanneer de vraag 

tot contact of activiteiten door de jongeren gesteld werden, probeerden de begeleiders hier 

wel op in te gaan. Maar het bleek dat de meeste begeleiders (n = 5) niet snel zelf initiatief 

nemen om tot voorstellen te komen. Al zijn niet alle begeleiders (n = 2) hierbij over dezelfde 

kam te scheren en zijn er, met andere woorden, begeleiders die dit wél trachtten te doen. 

 

“Soms weet ik dat het bijvoorbeeld voor allebei moeilijk is om een stap te zetten of een 

initiatief te nemen. Dan gaan we soms wel een keer een aanzet geven van, goh, ‘k zeg maar 

iets, ‘uw broer is jarig en als ge wilt kunnen we u daar wel afzetten’. Alé, dan gaan we wel 

een beetje aanmoedigen om toch te kijken of er daar niets in verbeterd kan worden.” 

(Begeleider) 

 

Op de vraag aan jongeren of ze het leuk (zouden) vinden om activiteiten te doen 

met brussen antwoordden ze allemaal positief (n = 9). Wanneer ik hen vroeg of ze effectief 

al eens een activiteit hadden gedaan met (een) brus(sen) bleek dat dit bijna nooit het geval 

was,  jammer genoeg. 

Eén jongere deed wel regelmatig activiteiten met zijn zus, maar had nog nooit iets 

gedaan met zijn broer omdat hij hier geen goede band mee heeft.  

 

De antwoorden van de begeleiders kwamen op hetzelfde neer. Elke voorziening organiseert 

één à twee maal per jaar een contextdag. Op deze dagen zijn de brussen dus ook welkom 

en worden ze expliciet uitgenodigd. Jammer genoeg waren er buiten deze contextdagen in 

geen enkele voorziening andere activiteiten die zich richten tot de brussen. Wel zeggen alle 

begeleiders (n = 8) dat de brussen steeds welkom zijn. Maar hierbij is het belangrijk te 

beseffen dat wanneer dit niet expliciet gezegd wordt tegen de brussen, de kans heel groot 

is dat hier niets uit verder komt, wat in de meeste gevallen ook zo was.  
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“Voor heel de leefgroep overkoepelend is er wel elke zomer een barbecue waarop heel de 

context wordt uitgenodigd. Ma dat is 't zo wel wat.. ‘t is niet dat we zo vaste 

bezoekmomenten hebben of andere momenten waarop bijvoorbeeld brussen worden 

uitgenodigd.” (Begeleider) 

 
 

3.4 Onderzoeken brusrelatie 

 

Door de meeste jongeren (n = 5) werd gezegd dat bij aanmelding in de voorziening 

gevraagd werd naar hun brusrelatie, al dan niet aan de hand van Duplo3. Een andere 

jongere gaf aan dat het voornamelijk ging over haar vader en moeder en dat het toen 

eigenlijk nooit concreet over de brussen is gegaan. Ze zei dat ze wel eens vernoemd 

werden maar dat er voor de rest niet verder op ingegaan werd.  

De meeste jongeren gaven aan dat er volgens hen nooit echt dieper is ingegaan op de 

relatie. Ze hebben niet echt het gevoel dat de begeleiding soms bevraagt hoe hun 

brusrelatie is, of wat ze wensen op dit vlak.  

 

Wanneer aan de begeleiders werd gevraagd of zij vonden dat er gepolst werd naar de 

brusrelatie, bijvoorbeeld bij intake, werd hier door bijna allen positief op geantwoord. 

Wanneer hier verder op in werd gegaan en werd gevraagd of deze brusrelatie diepgaand 

onderzocht en bevraagd is geweest, liepen de antwoorden uiteen.  

Bij sommigen maakt het bevragen en onderzoeken van de brusrelatie naar eigen 

zeggen deel uit van de vastgelegde procedure (n = 2), bij anderen is dit eerder een 

ongeschreven regel maar gebeurt het meestal wel in de praktijk (n = 3), en bij de rest is het 

zo dat dit niet altijd gebeurt en soms vergeten wordt (n = 3). In het handelingsplan worden 

de brussen meestal wel vermeld, bijvoorbeeld als onderdeel bij een doelstelling. 

 

“Ja, wij hebben een apart stuk 'contextwerk', en dan zijn wij vrij voor dat in te vullen. Daar 

staan niet nog aparte titeltjes onder maar we kunnen bijvoorbeeld wel zeggen als 

doelstelling, ‘nauwer contact met zus,’ en dan heb je wel al een ruimte om dat daar te doen. 

We zijn daarin heel vrij, ‘t is niet dat 't is van ‘contextbegeleiding is...’ en dan een vast iets, 

een definitie.” (Begeleider) 

 

                                                  
3
 Dit is een methodiek waarbij duplopoppetjes en bijhorend materiaal fungeren als een visualisering van de wereld van de 

cliënt en zijn context. De cliënt zelf en (een deel van) zijn/haar context worden uitgebeeld met twee poppetjes: het volwassen 

deel en het innerlijke kind/ ‘kleintje’. De cliënt en de therapeut/begeleid(st)er ‘spelen’ met de poppetjes alsof ze aan het 

schaken zijn.  
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“Er wordt gekeken naar de relatie tussen ouder en kind en naar de relatie tussen kind en 

broer/zus. Maar vooral de relatie tussen ouder en kind wordt opgenomen en op dat tweede 

wordt denk ’k niet diep op ingegaan.” (Begeleider) 

 

Zoals reeds gezegd gaven twee begeleiders aan dat bij het werken aan de terugkeer van 

het kind naar huis, er gedurende lange tijd gewerkt wordt aan de kind-ouderrelatie, maar 

dat de brusrelatie hier soms uit het oog verloren wordt. Deze is nochtans ook van groot 

belang, zeker wanneer er nog sommige van de brussen thuis leven. In andere 

voorzieningen is het zo dat de brusrelatie wél goed onderzocht wordt op voorhand, 

bijvoorbeeld aan de hand van een observatieperiode.  

 

“Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ik bedoel, wij werken hier ook altijd met proefperiodes als ze 

naar huis gaan. En op de momenten dat ze op proef zijn thuis hebben ze ook wekelijks, alé, 

is er dan een gesprek met de gezinsbegeleider of de IB die nog een keer gaat praten met 

zijn IB ginder die dan op proef thuis is. En dan wordt er echt wel alles bevraagd, niet alleen 

van, ‘hoe zit het tussen u en uw ouders’, maar ook ‘hoe loopt het in uw nieuwe school, hoe 

gaat dat tussen uw broers en zussen?’ Alé, dat komt zeker aan bod. Omdat dat inderdaad 

dikwijls zoeken is. ‘k zit nu zelf met iemand in mijn hoofd dat dan toevallig den oudste was, 

de rest was nog thuis. En dan de terugkeer naar huis ja.. Dat is zoeken naar een heel nieuwe 

positie he. Die anderen zijn dat dan allemaal al zo gewoon. De tweede, zal'k maar zeggen, is 

altijd zo wat de oudste geweest. Dat is dan ook wel zoeken naar een nieuw evenwicht in 

posities. Alé, daar wordt wel belang aan gehecht en naar gekeken. Of hoe dat eventueel 

opgelost zou kunnen worden, hoe da we die kunnen ondersteunen.” (Begeleider) 

 

 

3.5 Belang in stand houden brusrelatie 

 

Wanneer ik de begeleiders een casusvoorbeeld voorschotelde waarbij een bepaalde brus 

een erg negatieve invloed uitoefent op een jongere die in hun leefgroep zit, vroeg ik hen wat 

zij hiermee zouden doen. Zouden ze de relatie even proberen stilleggen of verbreken? 

Zouden ze stappen ondernemen naar de brus toe? Zouden ze verder contact tussen de 

twee verbieden? 

Alle begeleiders vonden dat ze het niet kunnen maken om het contact tussen de 

jongere en de brus te verbieden. Het is volgens hen allemaal belangrijk om de relatie in 

stand te blijven houden, ondanks de negatieve invloed. De relatie op zich gaat dus met 

andere woorden voor op de invloed van de relatie. Wel zijn ze van mening dat zij ervoor 

moeten zorgen dat de jongere weerbaar genoeg is om tegen de negatieve invloed van de 

brus op te kunnen.  
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“Ik, als begeleider, ga niet zeggen van, ‘je mag geen contact meer hebben met die broer’, 

natuurlijk. Het is onze bedoeling dat wij hen daarin begeleiden, dat de jongen weerbaar 

genoeg is om te zeggen van, ‘rookt gij maar u jointje maar ik ga dat niet doen’. Dat is onze 

taak, maar niet om te zeggen van, je mag geen contact hebben.” (Begeleider) 

 

Wel zegt één van de begeleiders dat het belangrijk is dat de begeleiding en de jongere zich 

bewust zijn van de invloed en dat dit een vertrekpunt is om met die invloed te leren 

omgaan.  

 

“Ik heb dat ook met ouders, ik denk dat 'k daar soms wel al alleen in sta en dat niet iedereen 

daar zo over denkt. Maar ik denk, een ouder blijft een ouder en een broer/zus blijft een 

broer/zus en die blijven toch altijd zeer nabij en dan denk ik, uiteindelijk gaan wij die 

broers/zussen niet veranderen omdat wij die niet in begeleiding hebben maar dat 't belangrijk 

is om te kunnen bewaren dat dat contact er is. Dat ge wel met de jongere een gesprek kunt 

aangaan van, ‘wij zien dat en dat gebeuren en hoe ga jij daarmee om’. 't Is eigenlijk de 

jongere die moet leren omgaan met dergelijke dingen die er gebeuren.’ (Begeleider) 

 

Verder was het opvallend dat niemand van de begeleiding zei dat hij of zij eens zou 

proberen om een gesprek te hebben met de brus zelf.  

 

 

3.6 Ondersteuning brusrelatie 

 

De ondersteuning van de brusrelatie bevat eigenlijk alle clusters van hoofdstuk 3 in 

‘Resultaten’. Deze bovenstaande onderwerpen in acht genomen, werd aan het einde van 

het interview de vraag gesteld aan de jongeren of ze vonden dat ze over het algemeen 

worden ondersteund door de begeleiding in hun relatie met brussen. 

Een deel van de jongeren (n = 4) had het gevoel dat ze weldegelijk ondersteund 

worden in hun relatie met broers en zussen door de begeleiders, in tegenstelling tot drie 

anderen, die dit gevoel niet hadden.  

 

Wat betreft de begeleiders viel het voornamelijk op dat zij veel belang hechten aan de 

brusrelatie en ondersteuning hiervan noodzakelijk achten. Het feit dat alle begeleiders 

steeds opnieuw proberen om brussen zo dicht mogelijk bij elkaar te plaatsen, liefst in 

dezelfde leefgroep, is bijvoorbeeld ook een vorm van ondersteuning van de brusrelatie.  

 

“We gaan toch wel proberen om daar wat op in te zetten. Ik heb een jongen die momenteel 

wat problemen heeft me zijn oudste zus, die heeft daar een fiets geleend, die fiets is kapot 

en die fiets moet hersteld worden. Dat is een zus die ik nog nooit niet gezien heb, een oudste 
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zus, hij heeft daar niet zo een goede band mee, maar daar zetten we op in, dat zie je iedere 

week terugkomen in gesprek. En ik heb ook gevraagd van , ‘mag ik ne keer bellen naar u 

zus?’ maar dan heeft hij het nummer niet, maar goed, dan heeft hij liever dat ik geen contact 

heb. Maar daaraan zie je wel van kijk, dat is wel belangrijk dat dat contact wel hersteld wordt 

en dat probleem opgelost geraakt.” (Begeleider) 

 

4. ROL OPVOEDER 

 

Met de stelling dat je als begeleider een grote rol speelt in de relatie tussen de jongere en 

zijn/haar brussen waren bijna alle opvoeders het eens (n = 8).  

 

“Tuurlijk kun je daar een grote rol in spelen, want ik denk, ze hebben dat dikwijls nog een 

keer nodig om daarin een beetje te ondersteund te worden of aangemoedigd te worden. Ja, 

’t ben ik ook inderdaad die zegt van ja, ‘dat kan dat ze langskomen of niet’, dus ja, je hebt er 

zeker een grote rol in wat dat ge daarmee doet en hoe ge daarmee omgaat.” (Begeleider) 

De rol die een begeleider speelt in een brusrelatie is natuurlijk relatief, maar zelfs kleine 

dingen, zoals het vervoer van de jongere naar zijn brus regelen, kan al een grote impact 

hebben. Ook gaven sommige begeleiders aan dat ze beseffen dat een goede relatie tussen 

hen en de jongeren, door de jongeren kan worden meegenomen naar hun relatie met 

brussen. Hiermee wordt bedoeld dat de begeleiders van mening zijn dat wanneer zij een 

voorbeeldfunctie geven met betrekking tot positieve en warme relaties, dit effect zal hebben 

op de brusrelatie van de jongeren. 

Eén van de begeleiders vond dat haar rol als begeleider niet overschat mag worden 

en dat deze rol niet ‘groot’ genoemd mag worden. 

 

“Ik denk dat ik daar een kleine rol in speel. Ik denk dat je als begeleider zeker niet moet 

overroepen wat je doet. Alé ge kunt het wel blijven ondersteunen en blijven aanhalen, maar 

uiteindelijk zijn het de broers en zussen en de jongere die het doen. Dus ik denk dat ik daar 

een zeer kleine rol in speel, van dat gewoon aan te blijven halen. Maar ik zou zeker niet 

durven zeggen van, ‘ik speel daarin een grote rol’, ik denk niet dat dat aan de orde is.” 

(Begeleider) 

 

Wanneer ik de begeleiders aan het eind van het interview vroeg of ze van zichzelf vonden 

dat zij, als begeleider, tot op het moment van de bevraging vonden dat zij het nodige deden 

om de brusrelatie te ondersteunen, sloeg bij de meesten de twijfel toe (n = 7). Door het in 

dialoog gaan met mij omtrent dit onderwerp beseften ze wat het belang is van een goede 
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brusrelatie. Zo kwamen ze tot inzicht dat ze eigenlijk veel meer hadden kunnen doen en 

meer initiatief hadden kunnen nemen.  

 

“Bij mij komt er dan zo op van, oké, er is een intake maar voor hetzelfde geld is er daar een 

broer of een zus die heel belangrijk is. Maar dat gaat dan meestal over een oudere broer die 

al alleen woont, die al een gezin heeft enzo, waar dat de jongere vaak bij terecht kan. Dan 

zouden we wel kunnen stilstaan bij, ‘waarom komt die dan niet af naar den intake?’ Alé, daar 

denken wij zo niet onmiddellijk aan. Dus ik denk wel dat we dat nog wat meer kunnen op 

inzetten.” (Begeleider) 

“Awel, ik denk da er zeker zinvolle dingen zijn aangehaald waar dat we misschien een keer 

moeten over nadenken of da we misschien ja, moeten integreren in onze kijk naar de 

gezinnen. Ik vind het wel zeer boeiend om een keer over te praten. Eventueel kunnen we er 

desnoods wat standaard afspraken rond maken met het team.” (Begeleider) 

 

Er waren verschillenden die verklaarden dat ze hun nieuwe inzichten zeker zouden 

meenemen in de toekomst en zouden voorleggen op teamvergaderingen.  

 

“Na dat gesprek hier merk ik dat ik eigenlijk veel meer had kunnen doen. Ik bevraag mijn 

individuele begeleiding wel rond broers en zussen, maar daar hou ik het wel bij. Dus nadat ik 

dat hier allemaal hoor vind ik dat spijtig en besef ik dat ik er veel meer rond kan doen.” 

(Begeleider) 

 

 

5. NOOD AAN VERBETERING 

 

Ten eerste bleek uit de interviews dat er een grote nood is aan bewustwording van het 

belang van de brusrelatie.  

 

“Ik denk dat als ge u daar meer van bewust zijt, ge daar ook veel meer kunt op inspelen. We 

doen dat soms wel met de ouders, een keer een moment samen vinden, maar weinig met 

broers en zussen. Ook bij mijn collega’s zie ik dat eigenlijk maar miniem.” (Begeleider) 

 

Hiervan is zowel volgens mij, als volgens sommige van de bevraagde begeleiders, de 

oorzaak te vinden in de theoretische opleiding die we allemaal kregen. Of het nu 

pedagogische wetenschappen, sociaal werk, orthopedagogiek of psychologische 

wetenschappen zijn, bij al deze opleidingen werd er, wanneer er over contextgericht werken 

gesproken werd, voornamelijk gefocust op opvoedfiguren en school en werden brussen 
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vaak achterwege gelaten. Hierin is de basis van het probleem omtrent het over het hoofd 

zien van de brusrelatie te vinden.  

 

“Dat komt inderdaad niet echt voor in veel opleidingen. Wel broers en zussen van 

bijvoorbeeld kinderen met een mentale beperking, maar in de bijzondere jeugdzorg totaal 

niet.” (Begeleider) 

 

Dit hangt uiteraard nauw samen met het feit dat er nood is aan een optimale ondersteuning 

van de brusrelatie, wat in de meeste voorzieningen toch nog verbeterd zou kunnen worden. 

 

“Ik denk dat de jongeren het soms alleen doen omdat wij hen daar te weinig in ondersteunen 

maar ik denk dat wij hen daar zeker meer in kunnen ondersteunen en dat dit ook nodig is. 

Want het is vaak zeer moeilijk voor hen om die stap te zetten wanneer de relatie helemaal 

niet goed is, wanneer er conflicten geweest zijn. En het is belangrijk om da niet bij één keer 

te houden, als zij de boot afhouden bij de eerste keer moeten we het niet laten varen, want 

op dat moment voelt die persoon zich misschien niet goed genoeg om dat toe te geven. Dus 

ik denk dat we hen daarin moeten blijven bevragen en blijven kijken of we hen daar 

ondersteuning kunnen in bieden.” (Begeleider) 

 

De begeleiders waren het er allen over eens dat men in de bijzondere jeugdzorg nog een 

lange weg te gaan heeft, waarbij nog veel verbetering mogelijk is.  

 

“Ik denk dat er nog heel veel werk aan de winkel is in die zin dat er nog veel verder moet 

gekeken worden naar, wat kan context zijn en op welke manier kunnen we die het best 

betrekken. En ik denk dat er daar nog heel veel groeimogelijkheden zijn. Want soms heb je 

ook wel de neiging van te zeggen/denken dat je weet wat goed is voor de jongere, wat over 

het algemeen niet het geval is. Het gebeurt vaak dat je contextfiguren de mogelijkheid geeft 

van ‘neem dat in handen’, en dat ze dat niet doen. Dat is wel een moeilijk evenwicht.” 

(Begeleider) 

Ook blijkt dat het belangrijk is om zich als begeleider bewust te zijn voor eventuele 

struikelblokken. Met struikelblokken worden externe factoren bedoeld die het ondersteunen 

van de brusrelatie bemoeilijken. Wanneer er sprake is van zulke struikelblokken is het van 

groot belang om eerst hierop in te zetten, vooraleer over te gaan op de effectieve 

ondersteuning van de brusrelatie. Bijvoorbeeld wanneer er geen goede verstandhouding is 

tussen de begeleiders en bepaalde contextfiguren, kan dit zorgen voor spanningen waar 

ook de brussen in meegetrokken worden. 
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ETHISCHE BASISREGELS 

Bij een onderzoeksgroep zoals deze is het belangrijk om de ethische basisregels in acht te 

nemen. Aandacht hebben voor volgende ethische kwesties verhoogt het gevoel van 

veiligheid en vertrouwdheid bij de respondenten. 

 

Ten eerste is het belangrijk dat alle deelnemers, zowel de begeleiders als jongeren, hun 

toestemming gaven om mee te werken, waarbij ze op volledig vrijwillige basis 

participeerden. Ook waren ze allemaal op de hoogte dat ze zich op ieder moment konden 

terugtrekken uit het onderzoek zonder dat dit voor hen consequenties had. Dit alles werd 

hen zowel verbaal als via de ‘informed consent’ medegedeeld. Deze ‘informed consent’ 

(bijlage 1) is opgesteld in verstaanbare taal en werd ondertekend door alle begeleiders en 

jongeren. 

 

Verder werden de betrokkenen gedurende mijn onderzoek op de hoogte gebracht over de 

doelstelling van het onderzoek, de timing, de duur, de manier van verwerven en verwerking 

van informatie,... Omdat er op geen enkel moment schade aan de respondent mag 

berokkend worden, werd benadrukt dat iedereen vrij is om te zeggen, of net niet te zeggen 

wat men wil. Ook werd duidelijk gemaakt dat indien er vragen zijn waar men niet wenst op 

te antwoorden, dit geen enkel probleem is. 

  

Ten derde is het des te belangrijker dat men de ethische kwesties niet over het hoofd ziet 

omdat dit onderzoek zich deels focust op minderjarigen. Kinderen en jongeren onder de 

achttien jaar kunnen beschouwd worden als kwetsbare subjecten. Ook het feit dat er tussen 

de onderzoeker en de minderjarige respondent een onevenwichtige machtsrelatie bestaat 

hangt hier nauw mee samen (Pain, 2012). Er is gepoogd om problemen verbonden met 

deze ongelijke machtssituatie uit te sluiten. Dit onder andere door het gebruik van 

dataverzamelingsmethoden waarbij brussen zich betrokken voelen en de kans krijgen hun 

eigen perspectief te belichten. De gebruikte methoden verminderen de invloed van de 

onderzoeker, zijn status, kennis of culturele achtergrond (Pain, 2012). Ook werd de agenda 

van de participanten steeds gerespecteerd bij het vastleggen van de afspraken. 

 

Als onderzoeker heb ik getracht een ethische houding aan te nemen. Aspecten die daarin 

van belang zijn, zijn vertrouwelijkheid, privacy en discretie. Door eerlijkheid en openheid 

werd mijn ethisch gedrag bekrachtigd (Neuman, 2011).  
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Vervolgens werd de anonimiteit en privacy van elke respondent verzekerd door middel van 

het verwijderen van alle namen of zaken die kunnen leiden tot herkenning van de 

respondent, dit zowel in het onderzoeksproces als in de rapportering van resultaten. De 

interviews werden uitgetypt met een hoofdtelefoon op, zodat derden in de omgeving niets 

van het gesprek konden horen. In de uitgetypte interviews is informatie te vinden die kan 

leiden tot herkenning van de respondent, vandaar dat alle interviews door niemand anders 

gelezen zijn en enkel te verkrijgen zijn bij mij. 

 

Een laatste aspect waarover bewust werd nagedacht is de plaats waar de interviews 

plaatsvonden. In dit onderzoek liet ik de begeleiders kiezen waar zij hun interview wilden 

laten doorgaan, wat voor hen het makkelijkst of meest haalbaar was. Zo koos één 

begeleider ervoor om dit bij hem thuis te laten doorgaan, de andere interviews nam ik af in 

de voorziening zelf. De kinderen die ik bevroeg heb ik allen geïnterviewd in een aparte 

ruimte in hun voorziening. Het voordeel hiervan is dat de deelnemers meer op hun gemak 

zijn en niet snel worden afgeleid. Hij of zij bevindt zich op dat moment in de eigen, 

vertrouwde omgeving en kan vrijuit spreken doordat er niemand anders bij was. 
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VALIDITEIT EN BETROUWBAARHEID 

 

1. BETROUWBAARHEID 

 

Externe betrouwbaarheid 

 

Onder externe betrouwbaarheid wordt de mate verstaan waarin onafhankelijke 

onderzoekers in hetzelfde onderzoeksgebied tot dezelfde resultaten zouden komen. 

(Janssens, 1985). Maso & Smaling (1998) duidden het belang aan om het onderzoek op 

zodanige wijze uit te voeren dat andere onderzoekers de gang van onderzoek kunnen 

nagaan. Dit heb ik uitgebreid uitgeschreven en is te vinden in ‘Deel 2: praktisch luik’ waarin 

de samenstelling van de onderzoeksgroep, de dataverzameling en de manier van 

dataverwerking te vinden zijn. 

 Aangezien het hier om een kwalitatief onderzoek gaat en dat het in deze 

masterproef over unieke situaties gaat, is een herhaling niet altijd uitvoerbaar en is het niet 

evident om aan dit criterium te voldoen. (Janssens, 1985). Op basis van de stellingen en 

citaten komt namelijk een gesprek op gang dat uit reacties en tegenreacties bestaat en dus 

spontaan een bepaalde richting uitgaat. De externe betrouwbaarheid wordt verhoogd door 

het gebruik van computersoftware (Nvivo 10) tijdens het analyseproces van het onderzoek 

(Boeije, 2005). 

 

Interne betrouwbaarheid 

 

Volgens van Zwieten en Willems (2009) wordt er met interne betrouwbaarheid gedoeld op 

een mogelijke vertekening van de onderzoeksresultaten door de invloed van een individuele 

onderzoeker. Het gaat hierbij om controleerbaarheid. Het automatiseren en mechaniseren 

van gegevens door audio-opnamen verhogen de interne betrouwbaarheid. Verder wordt de 

interne betrouwbaarheid verhoogd doordat de visie van de onderzoeker beschreven en 

verantwoord staat in het onderzoek.  
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2. VALIDITEIT 

 

Het begrip validiteit duidt op de aan- of afwezigheid van systematische vertekeningen. Het 

is de mate waarin de resultaten een goede weergave van de praktijk zijn (Baarda et al., 

2005). 

 

Externe validiteit 

 

Met externe validiteit wordt gedoeld op de mate van generaliseerbaarheid of 

verplaatsbaarheid van onderzoeksconclusies naar andere personen, situaties, 

verschijnselen en tijdstippen dan die van het onderzoek.  Ze moeten dus opgaan voor een 

grotere groep  dan enkel de testgroep (Baarda et al., 2005). Bij kwalitatief onderzoek wordt 

generalisatie niet zozeer nagestreefd door gebruik te maken van een statistisch 

representatieve steekproef, maar wordt de onderzoeksgroep juist doelgericht samengesteld 

(Van Zwieten & Willems, 2009).  

Door geen notities te nemen tijdens de gespreksgroepen, probeerde ik de afstand 

tussen mij en de deelnemers zo minimaal mogelijk te houden. Verder werd gebruik 

gemaakt van citaten en stellingen gebaseerd op de praktijk. Daarnaast werden de stellingen 

ruim geformuleerd, zodat er een maximale reactie mogelijk was.   

 

Interne validiteit  

 

De interne validiteit heeft betrekking op de vraag of men inderdaad datgene onderzocht wat 

men beweert te hebben onderzocht. Met andere woorden, het gaat over de mate waarin de 

methoden en technieken van het onderzoek ervoor zorgen dat de resultaten en 

onderzoeksconclusies ook werkelijk het beoogde verschijnsel betreffen (Van Zwieten & 

Willems, 2009).  

Daarom diende ik mij de vraag te stellen welke onderzoeksopzet het meest geschikt 

is om een geldig antwoord te vinden op mijn onderzoeksvragen (Baarda et al., 2005). Dit 

werd besproken in het onderdeel ‘Dataverzameling’. Aangezien in deze masterproef het 

delen van ervaringen en het komen tot kennisopbouw centraal staan, kan dit naar mijn 

mening het best via een dialoog met jongere en begeleiders bereikt worden. In die zin zijn 

face-to-facegesprekken het meest geschikt om de antwoorden die de onderzoeksvragen 

behoeven te verkrijgen. Door gebruik te maken van een semi-gestructureerde interviews 

kan de onderzoeker ontdekken (horen, zien, vragen) wat op dat moment relevant blijkt te 

zijn. Dit verhoogt eveneens de validiteit van de verzamelde gegevens (Boeije, 2005).  
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DEEL 3: DISCUSSIE 

 

Met dit onderzoek werd enerzijds gepoogd om na te gaan in welke mate de relatie van 

jongeren uit begeleidingstehuizen in de bijzondere jeugdzorg en hun brussen ondersteund 

wordt. Anderzijds werd ook bevraagd hoe belangrijk de begeleiders en jongeren deze 

relatie vinden en of ondersteuning nodig geacht wordt. Met behulp van semigestructureerde 

interviews werden negen jongeren en acht begeleiders bevraagd omtrent dit, tot dan toe 

onontgonnen, onderwerp. 

 In de resultaten werd duidelijk dat de huidige ondersteuning van de brusrelatie in de 

bijzondere jeugdzorg de dag van vandaag niet zo goed geïmplementeerd is als 

verondersteld werd. Over het belang van deze relatie en de nood aan ondersteuning was 

men het wel eens, deze worden namelijk  zeer hoog ingeschat. 

 In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen die voortkomen uit het 

verwerken van de data besproken waarna er een antwoord geformuleerd wordt op de 

onderzoeksvragen. De resultaten van dit onderzoek kunnen richtlijnen betekenen in de 

verdere ondersteuning van de brusrelatie in de bijzondere jeugdzorg. Het lezen van deze 

masterproef zou hulpverleners kunnen bewust maken van het belang (aan ondersteuning) 

van deze relatie. 

 Verder worden een aantal beperkingen aangegeven en aanbevelingen geformuleerd. 

 

BESPREKING RESULTATEN 

 

1. CONTEXTUEEL WERKEN 

 

Zoals vermeld in de literatuurstudie is het contextgericht werken in de bijzondere jeugdzorg 

van groot belang.  

Dit kan enerzijds gestaafd worden met de contextuele theorie van Böszörmenyi-

Nagy (1994). Deze verwijst ernaar dat een persoon niet op zichzelf kan bekeken worden. 

Hij duidt op de dynamische verbondenheid van een persoon met zijn significante relaties 

over verschillende generaties heen.  

Ten tweede toont het ecologisch systeemmodel van Bronfenbrenner (1986) aan dat 

(de ontwikkeling van) een kind wordt beïnvloed door mensen, gebeurtenissen en 

ontwikkelingen in de omgeving. 
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Volgens de bevraagde begeleiders zetten de voorzieningen waarin zij tewerkgesteld staan 

hier zeker voldoende op in. Ze schatten zichzelf allen hoog in wanneer het gaat over het 

contextgericht werken. Uit de resultaten bleek dat dit in het algemeen effectief zo is dat men 

veel probeert in te zetten op contextgericht werken, zo hebben bijvoorbeeld alle bevraagde 

voorzieningen een apart contextteam. 

 

Maar het is echter zo dat bij het contextgericht werken de context zo ruim mogelijk 

geïnterpreteerd moet worden. Het zou fout zijn mocht men zich bij het contextueel werken 

enkel richten op bijvoorbeeld de ouders. Ook vrienden, vriendinnen, buren, achterneven, 

broers en zussen,… kunnen een belangrijke rol in diens leven spelen. In het contextgericht 

werken is het dan ook van belang om al deze steunfiguren te betrekken in de begeleiding. 

Aangezien deze masterproef zich richt tot de ondersteuning van de brusrelatie werd 

diepgaand onderzocht in welke mate de voorzieningen zich richten tot de brussen in het 

contextgericht werken. Door hetgeen hieronder uitgeschreven staat, de discussie met 

betrekking tot de resultaten over de ondersteuning van de brusrelatie, is het opmerkelijk dat 

broers en zussen niet steeds even goed betrokken worden in het contextueel werken. Dus 

hoewel de begeleiders aangaven zeer contextgericht te werken, moeten we hierbij rekening 

houden dat dit voornamelijk ging over ouders en andere belangrijke aanwezige 

steunfiguren. De brussen werden tot nu toe soms uit het oog verloren ondanks het feit dat 

zij een zeer belangrijk deel uitmaken van de context van de jongere. 

 

De stem die gegeven wordt aan de context en de inspraak die ze krijgen maken ook een 

groot deel uit van het contextgericht werken. Dit komt op hetzelfde neer als bovenstaande, 

het geven van stem aan brussen blijkt niet steeds even eenvoudig te zijn, maar op het 

gebied van luisteren naar de ouders en de jongeren zelf zitten de bevraagde voorzieningen 

wel op een hoog niveau.   

 

2. BETEKENIS BRUSSEN VOOR JONGEREN 

 

Het is meermaals bewezen dat broers en zussen een prominente rol spelen in elkaars 

leven. Dit strookt met de resultaten bekomen door dit onderzoek. Zowel de jongeren als de 

begeleiders geven aan erg veel belang te hechten aan de broer-zusrelatie. De 

begeleiders beseffen dat een goede relatie met broers/zussen een belangrijke factor is voor 

een goede ontwikkeling, het zich goed voelen, de identiteitsvorming,…  

Deze resultaten komen overeen met andere onderzoeken. Zo beweert Kramer 

(2005) dat een uitgesproken conflict tussen siblings een verhoogd risico geeft op 
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gedragsproblemen en antisociaal gedrag in adolescentie en jongvolwassenheid. Pike 

(2005) spreekt er over dat een positieve siblingrelatie een beschermende factor kan zijn 

voor een gezonde ontwikkeling op persoonlijk en relationeel vlak.  

Uit de resultaten van deze studie bleek duidelijk hoe graag elke jongere regelmatig 

contact zou willen met zijn/haar brussen. Zelfs jongeren die hun brussen jarenlang niet 

hadden gezien, verlangden ernaar om hen wekelijks of zelfs dagelijks te kunnen horen. Dit 

duidt op het belang dat jongeren hechten aan het contact en dus aan de relatie met hun 

brussen. 

 

Verder bleek uit dit onderzoek dat broers en zussen vaak een grote invloed hebben op 

elkaar. Zoals Slot & van Aken (2010) zeiden kan een positieve broer-zusrelatie leiden tot 

hoge sociale competentie, positief zelfbeeld en bescherming tegen probleemgedrag. Verder 

versterkt het ook het zelfwaardegevoel van een jongere.  Volgens Dunn (1994) en Branje 

(2004) bestaat het risico voor zowel externaliserende als internaliserende problemen in de 

adolescentie als gevolg van gebrek aan wederkerigheid of bij afwijzing tussen siblings.  

 Dit komt overeen met de uitkomsten van de interviews met de begeleiders. De 

begeleiders gaven namelijk aan weldegelijk te merken dat de mate waarin de brusrelatie 

goed of slecht verloopt een invloed heeft op onder andere het zelfwaardegevoel van een 

jongere. Wanneer er sprake is van afwijzing bij een jongere door een brus heeft dit vaak 

een zichtbare invloed op zijn/haar welbevinden en zelfwaardegevoel. 

 Wel moeten we hierbij de opmerking maken dat dergelijke invloeden vaak pas vast 

te stellen zijn op lange termijn, en dat dit dus niet altijd te merken zal zijn gedurende de 

periode dat de jongere in de voorziening verblijft. Maar aangezien sommige begeleiders 

toch verklaarden dit zelfs op korte termijn te merken, kunnen we vaststellen dat brussen 

zeker en vast een grote invloed kunnen hebben op elkaar.  

 

De negatieve invloed loopt van het oudste naar het jongste kind. Jongeren die een oudere 

zus/broer hebben met probleemgedrag hebben een grotere kans dit ook te vertonen (Dunn, 

1994 ; Branje, 2004). 

 Dit komt overeen met de bevindingen van de jongeren uit  deze studie. Wanneer 

hen gevraagd werd of zij invloed ondervonden van brussen gaven zij aan dat dit enkel het 

geval was bij brussen die ouder zijn dan hen. Jongere brussen hebben een minder 

duidelijke invloed op de jongere.  

 

Verder is het zo dat hoewel verschillende jongeren aangaven dat zij een onderscheid 

maakten wat betreft het belang dat ze hechten aan hun brussen naargelang het ‘soort’ 
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brus (biologische, stief-, pleeg- of halfbrussen), we dit niet als algemeen resultaat mogen 

zien. Want wanneer hier verder op in gegaan werd, konden we vaststellen dat, zoals reeds 

vermeld in de resultaten, het al dan niet maken van onderscheid van verschillende soorten 

brussen voornamelijk afhankelijk is van situatie tot situatie en niet echt van het feit over 

welk soort brussen het juist gaat.  

 De begeleiders waren hier van dezelfde mening, volgens hen zijn de verschillen 

voornamelijk te wijten aan factoren zoals de mate van contact, het karakter van de jongere 

en de brus en de familiale omstandigheden. Wat betreft dit onderwerp kunnen we 

concluderen dat hier geen lijn in te trekken is maar dat dit situatieafhankelijk is. 

 

De resultaten met betrekking tot het al dan niet vaststellen van een verandering in de 

brusrelatie sinds de opname van de jongere zijn uiteenlopend. 

Van zowel de jongeren die in dezelfde leefgroep wonen als jongeren die in een 

verschillende omgeving opgroeien zijn er bepaalde die vinden dat hun relatie verbeterd is, 

terwijl anderen van mening zijn dat ze minder goed overeenkomen sinds hun intake. Wat 

betreft de verandering van de brusrelatie is er geen eenduidige conclusie te trekken. 

 

3. ONDERSTEUNING VAN DE BRUSRELATIE 

 

De onderverdeling die ik maakte bij de bespreking van de resultaten wat betreft de 

ondersteuning van de brusrelatie volg ik grotendeels in de discussie met betrekking tot dit 

onderwerp.  

 

Betreffende het al dan niet houden van gesprekken over de brusrelatie kunnen we 

duidelijk een tegenstrijdigheid vaststellen tussen de mening van de jongeren en deze van 

begeleiders.  

 De meeste jongeren zijn van mening het zo goed als nooit te hebben over hun 

brussen met de begeleiders. Zelfs met hun individuele begeleider, die normaal gezien de 

persoon zou moeten zijn waarover de jongere met alles praat, hebben sommige jongeren 

het naar eigen zeggen nog bijna nooit gehad over hun broers en zussen.  

 

Ook is het opmerkelijk dat de broers en zussen die samen geplaatst zijn, allen zeggen dat 

ze nog nooit samengezeten hebben met een begeleider om een gesprek te voeren. Terwijl 

het horen van elkaars mening en praten over gevoelens net heel wat positieve effecten kan 

teweegbrengen.  
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 Wanneer we de resultaten van de interviews van de begeleiders hiernaast leggen, 

zien we dat zij hier helemaal anders over denken. Bijna alle begeleiders zijn van mening dat 

er weldegelijk gesprekken worden gevoerd met de jongeren over de brusrelatie. Ook zijn de 

begeleiders van mening dat er wel geprobeerd wordt om met brussen uit dezelfde leefgroep 

af en toe eens samen een gesprek te houden. 

Deze tegenstrijdige weerklank is eigenaardig te noemen. Over de oorzaak hiervan kunnen 

we bepaalde zaken veronderstellen.  

Dit zou kunnen komen doordat de jongeren er zich niet van bewust zijn dat de 

begeleiders af en toe wél vragen naar de relatie met hun broers en zussen. Misschien 

komen de brussen regelmatig terloops aan bod, wel bedoeld door de begeleider, maar 

beseft de jongere niet dat er op die manier weldegelijk over gepraat wordt.  

Een andere oorzaak kan zijn dat de begeleiders dit iets positiever voorstellen dan 

dat het in werkelijkheid is. Misschien vragen de begeleiders inderdaad, samenhangend met 

wat hierboven geschreven staat, terloops eens naar de brussen maar dit is niet altijd 

voldoende om tot een diepgaand gesprek over dit onderwerp te komen. 

 

We kunnen alleszins vaststellen dat zowel gesprekken tussen jongere en (individuele) 

begeleider over de brusrelatie, als gesprekken tussen brussen (die al dan niet in dezelfde 

leefgroep zitten) samen met een begeleider frequenter zouden mogen voorkomen. 

 

Wat betreft het betrekken en informeren van brussen door de begeleiders komen de 

resultaten van beide respondentengroepen grotendeels overeen. Brussen zullen niet snel 

betrokken of geïnformeerd worden wanneer zij zelf geen initiatief nemen of uit ‘the picture’ 

blijven in het leven van de jongere. Wel zeggen sommige begeleiders dat zij de oudere 

brussen eerder over het hoofd zien, terwijl andere begeleiders de oudere brussen eerder 

het meest gaan betrekken en de jongere brussen uit het oog verliezen. 

 Het is alleszins een feit dat het betrekken van de brussen in het leven van de 

jongere van groot belang is. Dit ten eerste omdat brussen vaak een grote bron van steun en 

troost zijn voor elkaar (Hetherington, 1989). Ook omdat wanneer de begeleiding van de 

jongere stopt, en de jongere op eigen benen moet leren staan, een goede relatie met 

brussen een belangrijke hulpbron kan zijn. 

 

De jongeren en begeleiders zijn het er over eens dat het zelden voorkomt dat de 

begeleiders een gesprek hebben met (één van de) brussen, tenzij deze brus in dezelfde 

voorziening zit of gezeten heeft. Ondanks er in de bevraagde voorzieningen erg veel 

ingezet wordt op contextgericht werken, vinden er meestal uitsluitend gesprekken plaats 
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met opvoedfiguren en  school, en komt dit bij broers en zussen bijna nooit voor. Dit is een 

aspect waar meer aandacht aan besteed zou mogen worden. 

 

Een ander opvallend gegeven is dat alle begeleiders zeggen dat de brussen zeker en vast 

welkom zijn in de leefgroep, dat ze dit zelfs graag hebben. Toch moet hierbij de opmerking 

gemaakt worden dat, ondanks het feit dat ze misschien wel welkom zijn, dit hen meestal 

nog niet expliciet gezegd geweest is. Aangezien de jongere en hun brussen uit moeilijke 

gezinssituaties komen is het vaak des te moeilijker om brussen terug samen te brengen. 

Nochtans kan een expliciete uitnodiging naar de brussen toe hierbij een eerste stap 

vormen. 

 

In het nemen van initiatief of doen van voorstellen om de brusrelatie te ondersteunen of 

verbeteren geven de begeleiders zelf aan hierin te kunnen verbeteren. Wanneer de 

jongeren zelf met voorstellen op de proppen komen of om concrete zaken vragen 

hieromtrent, wordt hier door de begeleiding wel steeds op in gegaan. Het is uiteraard zeer 

moeilijk om met een doelgroep zoals deze in de begeleidingstehuizen activiteiten te 

organiseren waarbij de contextfiguren effectief komen opdagen, vandaar dat er ook geen 

aparte activiteiten zijn waar enkel broers en zussen op uitgenodigd worden. Ook is het 

belangrijk in het achterhoofd te blijven houden dat wanneer begeleiders voorstellen doen 

naar de jongeren toe, het niet vanzelfsprekend is dat de jongere hier steeds direct op 

ingaat. Daarom is het van belang om het ‘niet vaak nemen van initiatief’ door de begeleiding 

te nuanceren.  

 

4. ROL OPVOEDER 

 

Er is een belangrijke correlatie te zien tussen de ouder-kindrelatie en later probleemgedrag 

en negativiteit in de siblingrelatie. Volgens Sergeant (2011) worden negatieve ouder-

kindrelaties geassocieerd met meer vijandige en conflictueuze broer-zusrelaties, terwijl 

warme en positieve relaties tussen kind en ouder gelinkt worden aan postieve broer-

zusrelaties. Ook zou, volgens Kretschmer en Pike (2009), een warme ouder-kind relatie 

gerelateerd zijn aan een hogere kwaliteit van de broer-zusrelatie.  

 Aangezien de begeleiders/opvoeders in deze studie vaak de rol opnemen van 

belangrijkste opvoedfiguren in het leven van de jongere en op die manier proberen om 

ouderlijke taken op zich te nemen, kunnen we bovenstaande onderzoeksresultaten 

vergelijken met het belang van de relatie tussen de opvoeder en het kind. Tevens zal ook 

de rol van de opvoeder verder besproken worden. 
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Aan de hand van de bevindingen uit verschillende onderzoeken kunnen we dus vaststellen 

dat de relatie tussen de ouder/opvoeder en het kind van groot belang is en de 

ouder/opvoeder een cruciale rol speelt. 

Dit komt overeen met de vaststellingen in deze studie. Ten eerste gaven sommige 

begeleiders aan dat ze beseffen dat een goede relatie tussen hen en de jongeren, door de 

jongeren kan worden meegenomen naar hun relatie met brussen en dit positief kan 

beïnvloeden. 

Ten tweede spelen de opvoeders op zich een grote rol in de brusrelatie. Zij 

beslissen namelijk over cruciale zaken zoals het toelaten van contact, het al dan niet geven 

van ondersteuning in deze relatie, het proberen zetten van eerste stappen met betrekking 

tot contact met brussen,… Over het spelen van een grote rol als begeleider zijn alle 

begeleiders (op één na) het eens. Uit de resultaten blijkt dat ze beseffen dat zelfs relatief 

kleine gestes, zoals het vervoeren van een jongere naar een brus, een grote positieve 

invloed kan teweegbrengen op de brusrelatie. 

 

5. NOOD AAN BEWUSTWORDING  

 

Wanneer aan de begeleiders op het einde van de interviews gevraagd werd of ze van 

zichzelf vonden dat zij, alles wat ze nu te weten gekomen waren in beschouwing genomen, 

het nodige deden om de brusrelatie te ondersteunen kwamen interessante zaken naar 

boven. Ze gaven bijna allen aan dat ze beseften dat ze hierbij niet het onderste uit de kan 

hadden gehaald en dat ze meer hadden kunnen inzetten op de brusrelatie. Ze verklaarden 

gewoonweg niet altijd stilgestaan te hebben bij het belang van de brusrelatie en bij de 

effecten die het (meer) ondersteunen hierbij teweeg zouden kunnen brengen.  

 Het belangrijkste is dat ze allen spontaan zeiden dat ze hier in de toekomst mee aan 

de slag gingen proberen gaan. Ze zullen trachten meer in te zetten op deze relatie, 

proberen andere begeleiders het belang van (het ondersteunen van) deze relatie bij te 

brengen, initiatieven nemen en voorstellen doen om de brussen dichter bij elkaar te 

brengen. 
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ANTWOORD OP ONDERZOEKSVRAGEN 

De twee kernonderzoeksvragen in deze studie zijn de volgende: 

 

1) Hoe staan jongeren en begeleiders uit de bijzondere jeugdzorg ten opzichte van 

de huidige ondersteuning die gegeven wordt met betrekking tot de brusrelatie? 

2) Beschouwen de jongeren en begeleiders de ondersteuning van de brusrelatie 

als noodzakelijk? 

 

Algemeen gezien kunnen we bij het onderzoeken van de ondersteuning van de brusrelatie 

bepaalde conclusies trekken. 

 Ten eerste blijkt uit de onderzoeksresultaten dat de begeleiders hun best doen om 

zoveel mogelijk in te zetten op het contextgericht werken, maar dat de brusrelatie tot nu toe 

soms wat over het hoofd gezien is. Dit is geen gevolg van gebrek aan tijd of middelen of 

iets dergelijks, maar is gewoon het gevolg van het niet bewust zijn van het belang van deze 

relatie.  

Vervolgens is het duidelijk dat zowel de jongeren als de begeleiders beseffen dat de 

broer-zusrelatie heel belangrijk is. De begeleiders zien in dat de mate waarin deze relatie 

goed of slecht verloopt, effect heeft op de latere ontwikkeling van het kind. De jongeren 

geven aan te beseffen dat hun broer/zus een heel belangrijke steunfiguur is of kan zijn. Dit 

besef is noodzakelijk om te komen tot een goede samenwerking en ondersteuning. 

 Tenslotte beschouwen de begeleiders het ondersteunen van de broer-zusrelatie als 

noodzakelijk. Ze zijn van mening dat wanneer jongeren hier niet in worden ondersteund, dit 

de relatie niet ten goede zal komen. Ook de jongeren geven aan te beseffen dat het hebben 

van contact of een goede relatie met hun brussen gemakkelijker is wanneer ondersteuning 

van de begeleiding aanwezig is. 
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BEPERKINGEN EN AANBEVELINGEN 

1. BEPERKINGEN 

 

Hoewel ik zoveel mogelijk trachtte tegemoet te komen aan principes zoals betrouwbaarheid 

en validiteit, kent dit onderzoek toch een aantal beperkingen.  

 Zo is het enige meetinstrument dat gebruikt werd, het semi-gestructureerde 

interview. Het gebruik van meerdere meetinstrumenten komt kwalitatief onderzoek ten 

goede, maar in dit geval was dit niet haalbaar. Bovendien kan het zijn dat de respondenten 

niet naar waarheid geantwoord hebben, dit doordat er de mogelijkheid bestaat dat ze 

sociaal wenselijk geantwoord hebben, of dat de band met mij niet sterk genoeg was 

waardoor informatie verdraaid of achtergehouden zou kunnen worden. 

 

Zoals uit de resultaten blijkt is het meestal zo dat de jongeren heel wat negatiever 

antwoordden dan de begeleiders. De vraag die hierbij gesteld wordt is waar dit verschil in 

mening bodem vindt. Geven de begeleiders weldegelijk een betere ondersteuning dan hoe 

de jongeren dit aanvoelen of hebben ze sociaal wenselijk geantwoord? Voelen de jongeren 

zich werkelijk minder ondersteund dan de begeleiders aangeven te doen of is dit een 

gevolg van bijvoorbeeld opstandig gedrag? Want bij één van de jongeren vond er net voor 

het interview een ruzie plaats tussen hem en de begeleiders, wat een vertekend beeld kan 

geven van de resultaten. Aangezien deze jongere dan ook extreem negatief was, is de 

vraag of die negativiteit ook aanwezig zou zijn op een ander moment. Maar aangezien deze 

jongere zijn negatieve antwoorden zeer goed kon argumenteren en het bleek dat hij 

gedurende langere tijd negatief stond t.o.v. de begeleiders op het vlak van ondersteunen 

van de brusrelatie neem ik aan dat indien er geen ruzie was geweest, hij toch nog steeds 

dezelfde antwoorden zou gegeven hebben. Ook bestaat de kans dat de jongeren niet vrijuit 

durfden spreken uit schrik dat de begeleiders antwoorden zouden te weten komen en er 

consequenties zouden volgen. 

 

Tot nu toe is dit onderzoek één van de bitter weinige dat peilt naar de ondersteuning van de 

brusrelatie in de bijzondere jeugdzorg. Aangezien dit onderzoek gebaseerd is op negen 

jongeren en acht begeleiders uit drie voorzieningen kan het bevragen van een grotere 

steekproef dan ook wenselijk zijn. Ook het bevragen van jongeren die de bijzondere 

jeugdzorg reeds verlaten hebben zou zeer nuttige informatie kunnen opleveren. Dit was ik 

oorspronkelijk van plan maar is wegens omstandigheden niet kunnen doorgaan. 
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2. AANBEVELINGEN 

 

Betreffende de ondersteuning van de relatie van jongeren uit de bijzondere jeugdzorg en 

hun brussen kunnen er een aantal expliciete aanbevelingen gedaan worden. 

 

Ten eerste is het cruciaal dat de begeleiders geloven in de meerwaarde van een goede 

brusrelatie. Pas dan is het geven van een goede begeleiding en ondersteuning van deze 

relatie mogelijk. Daarnaast is het belangrijk dat men in het contextgericht werken evenveel 

rekening houdt met de broers en zussen als met andere contextfiguren. Dit kan zich 

vertalen in  

- het opzetten van initiatieven om brussen dichterbij elkaar te brengen, dit kunnen 

activiteiten zijn zoals bijvoorbeeld eens gaan zwemmen; 

- het houden van gesprekken met de jongere en hun brussen, zeker wanneer deze in 

dezelfde leefgroep zitten; 

- het bewust maken van andere (context)begeleiders van het belang van deze relatie 

en de nood aan ondersteuning; 

- … 

 Maar ook kunnen relatief kleine zaken zoals  

- het expliciet uitnodigen van brussen in de leefgroep, zodat de brussen effectief 

weten dat ze welkom zijn; 

- het regelmatig bevragen van de brusrelatie; 

- het aanmoedigen van de jongere om eens een brus op te bellen; 

- het vervoeren van de jongere naar zijn/haar brus; 

- … 

een wezenlijk verschil maken. 

 

De begeleiders gaven allen aan veel belang te hechten aan contextgericht werken, maar 

merkten naar het einde van het gesprek toe dat ze zich vaak niet bewust waren van het 

belang van de brusrelatie. Deze bewustwording is dan ook noodzakelijk voor het realiseren 

van een goede ondersteuning. Wanneer men als team op dezelfde golflengte zit 

hieromtrent, wanneer er eensgezindheid heerst, zal dit een optimale begeleiding en 

ondersteuning van de brusrelatie ten goede komen. 

Wel is het hierbij steeds belangrijk om zowel de mening van de jongere, als die van 

de brus te respecteren. Het contact of een goede relatie tussen hen kan niet gedwongen 

worden. Ze moeten hier dan ook niet in gepusht worden maar een beetje aanmoedigen kan 

nooit kwaad. 
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Het opzetten van sensibiliseringsprojecten in voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg 

omtrent het belang van de broer-zusrelatie kan een grote hulp zijn. Vervolgens is het 

schenken van meer aandacht aan dit onderwerp in opleidingsprogramma’s van sociale 

richtingen aangewezen. Tenslotte is het aangeraden om meer en diepgaander onderzoek 

te verrichten omtrent dit thema. 
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DEEL 4: CONCLUSIE 

 

Dit onderzoek bracht heel wat verrassende resultaten met zich mee. Zo blijkt dat het geven 

van ondersteuning aan de brusrelatie in de bijzondere jeugdzorg helemaal niet zo 

vanzelfsprekend is als verwacht. Door dit onderzoek werd duidelijk dat het belang van de 

brusrelatie heel hoog ingeschat wordt en dat de nood aan ondersteuning hiervan 

noodzakelijk geacht wordt. Ondanks sommige voorzieningen erg contextgericht werken, 

focust men zich hier toch voornamelijk op ouders, andere opvoedingsfiguren en school en 

niet echt op de broers en zussen terwijl ook zij een zeer belangrijke rol (kunnen) spelen. 

 Het ondersteunen van de brusrelatie kan zeker en vast een meerwaarde betekenen, 

dit zowel voor de jongere als voor zijn/haar brussen. 

 In het onderzoek werd duidelijk dat het gebrek aan ondersteuning van deze relatie 

een gevolg is van het niet bewust zijn van het belang hiervan. Eenmaal de begeleiders tot 

inzicht kwamen hoe belangrijk deze relatie is, waren ze allen van plan hier in de toekomst 

mee aan de slag te gaan. Het is dus voornamelijk het gebrek aan het bewust zijn van het 

belang van de relatie dat aan de basis van het probleem ligt. Hier liggen kansen voor meer 

onderzoek, verdere sensibilisering en meer oog voor dit onderwerp in verschillende sociale 

opleidingen. 
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BIJLAGE 1 – INFORMED CONSENT 

 

 

 

 

 

Geïnformeerde schriftelijke toestemming  

 

 

  Masterproef   Ervaringen binnen de bijzondere jeugdzorg omtrent de  

    ondersteuning van de brusrelatie, een belevingsonderzoek 

 

 Promotor   Prof. Dr. Eric Broekaert  

    eric.broekaert@ugent.be  

 

 Ik,  

 ............................................................................................................. 

(volledige naam in drukletters a.u.b.)  

 

 - begrijp dat de afname van deze interviews kadert in de masterproef die studenten Master  

Orthopedagogiek (UGent) dienen uit te voeren in het kader van hun opleiding;  
 

- weet dat mijn deelname aan dit onderzoek op vrijwillige basis gebeurt en dat ik mijn 

 deelname op elk ogenblik en zonder opgave van reden kan stopzetten;  
 

- heb voldoende informatie gekregen omtrent het doel en verloop van het onderzoek;  
 

- begrijp dat alle gegevens die ik in het kader van dit interview verstrek vertrouwelijk en 

anoniem worden verwerkt en enkel in functie van dit onderzoek zullen worden gebruikt;  
 

- kan aan het einde van het onderzoek een verslag ontvangen met de voornaamste 

onderzoeksresultaten;  
 

- heb elke vraag in verband met het onderzoek kunnen stellen.   

 

 Datum    ................................. 

 

Handtekening respondent       Handtekening student 
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BIJLAGE 2 – VRAGENLIJST JONGEREN 

Inleidingsvragen: 

Leeftijd jongere? Aantal brussen? Leeftijd brussen? Leefsituatie brussen? 

Hulpverleningsgeschiedenis? Contact met brussen? Samengeplaatst? 

 

Stellingen: 

 ‘Ik vind het belangrijk dat mijn broers/zussen regelmatig zie en/of hoor.’ 

- Hecht je er veel belang aan om je broers/zussen regelmatig te zien? Wat is voor jou 

‘regelmatig’? Waarom vind je dit belangrijk? 

 

‘Ik kan steeds bij mijn broers/zussen terecht wanneer ik er nood aan heb. Ze 

betekenen een grote steun voor mij.’ 

- Zijn je broers/zussen belangrijke personen in je leven? Kan je goed praten met hen? 

Wanneer je het moeilijk hebt, zijn zij dan degenen bij wie je je hart lucht? En zijn zij er dan 

ook voor jou? 

 

‘Mijn broers/zussen betekenen een belangrijke rol in mijn leven.’ 

 

‘Mijn stiefbroers/zussen betekenen voor mij iets anders dan mijn ‘echte’ 

broers/zussen.’ 

- Zijn deze volgens jou evenwaardig? Merk je een verschil in de relaties met verschillende 

‘soorten’ broers/zussen? 

 

‘Mijn broers/zussen weten hoe mijn leven hier eruit ziet en komen af en toe op bezoek 

in de leefgroep.’ 

 

‘Wanneer ik ruzie of een slechte periode heb met een broer/zus kan ik dit niet uit mijn 

hoofd zetten en ben ik hier slechtgezind door.’ 

 

‘Mijn broers/zussen hebben een positieve invloed op mij.’ 

 

‘Mijn begeleiders houden veel rekening met de rest van mijn gezin, ze nemen vaak 

contact op met hen en brengen hen op de hoogte van mijn leven hier in de 

voorziening.’ 
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 ‘De opvoeders moedigen me vaak aan om eens contact op te nemen met mijn 

broers/zussen, want ikzelf zou dat initiatief niet snel nemen.’ 

- Wil je de dat de opvoeders je hiervoor aanmoedigen omdat het dit makkelijker maakt voor 

jou? Wanneer je zou aangeven dat je geen contact wilt met je broer/zus, moet de 

begeleiding je hierin aanmoedigen/pushen, of moeten ze het dan laten zoals het is?   

 

 ‘Ik vind dat de opvoeders voornamelijk rekening houden met mijn ouders, en dat ze 

mijn broers/zussen soms een beetje vergeten.’ 

- Ik kan geloven dat de opvoeders vaak gesprekken hebben met je ouders. Betrekken ze 

jouw broers/zussen hier ook soms bij? Vinden zij dit leuk? Wat vind jij hiervan? 

Ik veronderstel dat er wordt gewerkt naar het terug naar huis keren, … 

 

‘Ik vind het leuk wanneer de begeleiders vragen hoe het met mijn broers/zussen 

gaat.’ 

 

‘Ik vind het leuk wanneer de begeleiders voorstellen om iets te doen met mijn 

broers/zussen.’ 

 

‘Toen ik hier werd aangemeld, vroegen de begeleiders mij of ik broers/zussen had en 

hoe onze relatie was.’ 

- Denk je dat je broers/zussen goed wisten wat er allemaal gebeurde toen jij hier werd 

opgenomen? Interesseerde hen dit? Spraken jullie erover? Kwamen ze mee tijdens de 

aanmelding?  

 

 ‘Ik kan met mijn (individuele) begeleider praten over vanalles. Ook hebben we het 

vaak over mijn broers en zussen.’ 

- Vraagt je IB soms naar (de relatie met) je broers/zussen? Vind je dit leuk? Heb je hier 

nood aan? 
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BIJLAGE 3 – VRAGENLIJST BEGELEIDERS 

Inleidingsvragen: 

Functie respondent? Informatie leefgroep (capaciteit)? Bezoekregeling leefgroep (ook telefonisch)? 

Thuissituaties jongeren? Contact met brussen? Samengeplaatst? 

 

Stellingen: 

‘Bij aanmelding/intake van een jongere wordt er gepolst naar de siblingrelatie en wordt deze 

gedetailleerd onderzocht.’ 

- Maakt dit deel uit van de vaste procedure? Maken de broers/zussen deel uit van de 

intakeprocedure? Kunnen zij meekomen tijdens de aanmelding? Krijgen zij de kans om vragen te 

stellen? 

 

‘In onze instelling wordt er veel belang gehecht aan het contextgericht werken.’ 

- In wat uit zich dit? Is er vaak interactie met het thuisfront? Krijgen de ouders inspraak? En 

broers/zussen ook? Worden zij betrokken in het leven van jongeren (ouders of brussen)? Staat er 

hierover iets geschreven in het handelingsplan? 

Wat is volgens jou de meerwaarde van het contextgericht werken, meerbepaald de brussenwerking? 

 

‘Ik heb het gevoel dat er bij contextgericht werken even veel rekening gehouden wordt”  

- Wanneer we het hebben over contextgericht werken, gaat dit dan voornamelijk over de ouders, of 

evenzeer over broers/zussen? Ik veronderstel dat er wordt gewerkt naar het terug naar huis keren, 

wordt er hierbij dan voornamelijk gewerkt aan de kind-ouderrelatie, of ook aan deze tussen de 

brussen? 

 

‘Wanneer we het hebben over de bruswerking, vind ik het belangrijk om in de eerste plaats te 

werken met de ‘biologische’ broers/zussen en pas daarna te gaan werken aan de relatie met 

stief-/pleeg- of halfbroers of zussen.’ 

- Zijn deze volgens jou evenwaardig? Merk je in het werken met de jongere een verschil in de 

relaties met verschillende ‘soorten’ brussen? 

 

‘Ik heb het gevoel dat de jongeren veel belang hechten aan de band die ze hebben met hun 

broers/zussen.’ 

- Heb je het gevoel dat ze hier veel belang aan hechten? Hoe uit zich dit? Kunnen ze hierover praten 

met de begeleiding?  
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‘Ik geloof erin dat de broer-zusband voor onze jongeren van groot belang is.’ 

 

‘De jongeren hebben nood aan een goede band met hun broers/zussen en wij moeten hen 

hierbij helpen.’ 

- Is het belangrijk dat jongeren een goede brusrelatie hebben? Waarom? 

 

‘De mate waarin de relatie van een jongere met zijn/haar broers/zussen goed of slecht 

verloopt op heeft invloed op de verdere ontwikkeling van het kind.’ 

- Denk je dat dit klopt?  

 

‘Het sibling-zijn is bij het vormen van identiteit belangrijk omdat het zelfwaardegevoel van een 

adolescent wordt versterkt door een positieve siblingrelatie.’ 

 

‘Ook al heb ik de indruk dat bepaalde broers/zussen een negatieve invloed hebben op de 

jongere, toch is het van groot belang dat deze relatie in stand wordt gehouden.’ 

- Gaat voor jou de relatie tussen de broers/zussen voor op de invloed die dit met zich meebrengt? 

Zou jij persoonlijk dit blijven aanmoedigen ookal merk je de negatieve invloed? Wat zouden andere 

begeleiders doen? 

 

‘Jongeren moeten ondersteund worden in hun relatie met broers/zussen.’ 

- Vind je dat jongeren hierin moeten ondersteund worden of vind je dat je het initiatief aan henzelf 

moet worden overgelaten? Wanneer een jongere aangeeft geen contact te willen met broer/zus, 

moeten ze hier in gepusht worden of moet de begeleiding dit zo laten zoals het is?  

 

‘Broers/zussen hebben het recht om te weten hoe het leven van de jongeren hier eruit ziet, en 

krijgen dan ook de kans om dit te ontdekken.’ 

- Mogen broers/zussen op bezoek komen? Wat is de regeling hierrond? 

 

‘Ik als begeleider in de bijzondere jeugdzorg kan een grote rol spelen in de relatie tussen de 

jongere en zijn/haar brussen.’ 

- Welke invloed kan jij hierbij hebben?  

 

‘Ik vind van mezelf dat ik als begeleider het nodige doe om de brusrelatie te ondersteunen.’ 

 

‘Het werken rond brussen in de bijzondere jeugdzorg heeft nog een lange weg te gaan, 

waarbij er nog veel verbetering mogelijk is.’ 

- Wat zou jij graag veranderd zien in de toekomst? Wat zou volgens jou een grote hulp zijn om de 

brusrelaties in de bijzondere jeugdzorg te ondersteunen? 
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BIJLAGE 4 – BOOMSTRUCTUUR JONGEREN 

 Feitelijke gegevens  

o Jongere 

 Leeftijd 

 Hulpverleningsgeschiedenis 

 Woon/leefsituatie 

 Toekomstbeeld 

o Brussen 

 Aantal 

 Leeftijd 

 Soort 

 Woon/leefsituatie 

 Contextueel werken voorziening 

o Bezoekregeling 

 Mogelijkheid tot contact met/gaan naar (t)huis 

 Mogelijkheid brussen op bezoek in leefgroep 

o Gebrek aan goede contextuele werking 

 Relaties en contact 

o Jongere – ouders 

o Jongere – brussen 

 Verandering sinds opname 

o Begeleiding – ouders  

o Jongere – individuele begeleider 

 Belangen jongere 

o welzijn brussen 

o contact brussen 

o relatie brussen 

o soorten brussen 

 Brusrelatie 

o Betekenis brussen voor elkaar 

 Steun 

 Invloed 

o Contact jongere - brussen 

 Effectief 

 Wenselijk 

o Ondersteuning door begeleiding 

 Aanwezig 

 Gebrek 

o Interesse in brusrelatie door begeleiding 

 Aanwezig 

 Gebrek 

o Onderzoeken brusrelatie door begeleiding 

 Aanwezig 

 Gebrek 

o (IB-)Gesprekken over brusrelatie 

 Aanwezig 

 Gebrek 

o Betrekken brussen (gesprekken met brussen) 

 Aanwezig 

 Gebrek 

o Initiatief brusactiviteiten door begeleiding 

 Aanwezig 

 Gebrek 
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BIJLAGE 5 – BOOMSTRUCTUUR BEGELEIDERS 

 Gegevens voorziening 

 Gegevens cliëntsysteem 

o Contact jongere – brussen 

o Relatie jongere – brussen  

o Samenstelling gezinnen 

o Woonsituatie brussen 

 Contextueel werken voorziening 

o Huidig contextgericht werken 

o Bezoekregeling 

 Welkom in leefgroep 

 (Expliciet gezegd of niet) 

o Controle over contact thuisfront 

o Vastgelegd in procedure 

o Onderzoeken gezinsrelaties 

o Eensgezindheid team 

o Inspraak clïentsysteem 

 Jongere 

 Brus 

 Ouders 

 Brusrelatie 

o Belang brusrelatie 

o (Geen) onderscheid soorten brussen 

o Invloed brusrelatie op jongere 

 Onzekerheid bij jongere ivm brussen 

 Zelfwaardegevoel 

o Ondersteunen brusrelatie  

 Aanwezig 

 ((Belang) samenplaatsen brussen) 

 Gebrek aan 

o Onderzoeken brusrelatie 

 Aanwezig 

 Gebrek aan 

o (IB-)Gesprekken over brusrelatie 

 Aanwezig 

 Gebrek aan 

o Betrekken/informeren brussen 

 Aanwezig 

 Gebrek aan 

o Initiatief door begeleiding 

 Aanwezig 

 Gebrek aan 

o Brusactiviteiten 

 Aanwezig 

 Gebrek aan 

o Proberen instandhouden brusrelatie 

 Rol opvoeder 

 Nood aan verbetering 

o Bewustwording belang brusrelatie 

o Ondersteunen brusrelatie 

o Struikelblokken 

 Mening over onderzoek 


