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Met twee families leven: Opvoeden doe je samen. 
 

Opgroeien bij je eigen ouders lijkt vanzelf-

sprekend, maar is dat helaas niet. Ruim 44.000 

kinderen worden jaarlijks in Nederland, al dan niet 

tijdelijk, uit huis geplaatst. Als ze in een pleeggezin 

of gezinshuis terechtkomen, leven zij in feite 

verder met twee families. Reden voor 

Gezinshuis.com en Gezinspiratieplein om de 

systeem-pedagogische visie Met twee families 

leven te ontwikkelen, met als doel de krachten en 

talenten van kinderen te versterken, in verbinding 

met hun oorspronkelijke gezin en ingebed in de 

maatschappij. 

 
Het aanboren van eigen kracht van gezinnen en hulp uit hun 
eigen netwerk is belangrijk. Maar als de situatie thuis 
onhoudbaar is, hebben kinderen een duurzame veilige plek 
nodig in een andere gezinssituatie; een pleeggezin, 
gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Om zich goed te kunnen 
ontwikkelen hebben ze stabiliteit en continuïteit nodig, 
zowel in plek als in relaties met verzorgers. Uit onderzoek 
van Juffer uit 2010 blijkt dat uithuisgeplaatste kinderen vaak 
kampen met onveilige gehechtheid, wat kan leiden tot 
gedragsproblemen, delinquent gedrag, angsten en 
depressie. 

Een systeem-pedagogische visie 
Voor het slagen van een uithuisplaatsing blijkt de verbinding 
tussen het oorspronkelijke gezin en het sociale gezin* en de 
betrokkenheid van de eigen ouders van doorslaggevend 
belang. Bovendien is die verbinding een belangrijke 
voorwaarde voor terugplaatsingen. Daarom gaat Met Twee 
Families Leven ervan uit dat uithuisgeplaatste kinderen deel 
uitmaken van drie systemen:  
1. het oorspronkelijke systeem, het gezin, waaruit zij 

voortkomen; 
2. het systeem van de nieuwe opvoedingssituatie;  
3. het ondersteunende systeem: familie en vrienden 

van beide gezinssystemen, hulpverleners die 
ondersteuning bieden aan het kind en de betrokken 
gezinssystemen, en de gemeenschap met 
maatschappelijke instituties, zoals scholen en 
sportclubs, en (digitale) netwerken.  

 
Deze drie systemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden 
en beïnvloeden elkaar permanent. 
Als het lukt de onderlinge verbindingen te versterken, 
kunnen ze samen de verantwoordelijkheid voor de  

 
opvoeding beter dragen. Ieder systeem kan bijdragen aan 
de kracht en het geluk van het andere door het voelen en 
nemen van verantwoordelijkheid voor het grotere geheel. 
Van gezinshuisouders en hulpverleners vraagt dit dat zij 
inzicht hebben in hun eigen positie en voortdurend 
investeren in het verbinden van de drie systemen, in het 
belang van de ontwikkeling van de kinderen. 

Dragende verbindingen 
Voor het welslagen van een uithuisplaatsing zijn drie 
‘dragende’  verbindingen nodig:  
 
1. tussen de biologische of de sociale ouders onderling 

 
Hoe sterker deze verbinding, des te krachtiger de rol van 
(sociale) ouders in de opvoeding en hoe beter zij in staat 
zijn om kinderen met gedragsproblemen houvast te 
bieden. Bij een zwakke band raken (sociale) ouders eerder 
overvraagd door het beroep dat het kind op hen doet. 
Daarom hebben alleenstaande (sociale) ouders een 
steunend netwerk of andere steunbronnen nodig.  
 
Nina, nu 14 jaar, woont sinds haar zevende in het 
gezinshuis. Haar moeder is emotioneel en fysiek erg 
afwezig. Dit maakt Nina onrustig en zorgt ervoor dat ze 
steelt van andere gezinsleden. Door ‘achter’ dit gedrag te 
kijken, ontdekken de gezinshuisouders waarom ze dit doet. 
In een gesprek met hun eigen (jong)volwassen kinderen en 
Nina maken ze afspraken over maatregelen waardoor Nina 
hen niet meer kan bestelen. De sterke band tussen de 
gezinshuisouders en hun eigen gezin helpt Nina hier 
doorheen. 
 
2. tussen het oorspronkelijke en vervangende 

gezinssysteem  
 

Als beide ouderparen zonder oordeel naar elkaar kijken en 
zich vanuit hun kracht met elkaar verbinden, hoeven 
kinderen niet te kiezen, maar kunnen ze steun halen uit 
beide gezinssystemen waarvan zij deel uitmaken.  
 
Ahmed is 15 jaar en in Nederland geboren. Zijn ouders zijn 
gevlucht uit een oorlogsgebied en ernstig getraumatiseerd. 
Door grote moeilijkheden in het gezin worden de kinderen 
uithuisgeplaatst en gaan de ouders uit elkaar. Vader vlucht 
in drank en dat wordt hem fataal. Ahmed gedraagt zich erg 
onrustig. Omdat pleegzorg niet haalbaar is, komt hij eerst 
in een kinderhuis en vervolgens in een gezinshuis. Zijn 
gezinshuisouder werkt als opvoeder nauw samen met zijn 
moeder, die haar plek als moeder houdt en zegt: “Jij witte 
mama, ik zwarte mama.” Daardoor kan Ahmed zich 
hechten en zich positief ontwikkelen.   
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3. met alles wat aan de kracht van de eerste twee 
systemen bijdraagt 
 

 eigen netwerken van familie en vrienden:   
Hoe meer een oorspronkelijk of vervangend 
gezinssysteem kan rekenen op de steun van eigen 
familie en vrienden, hoe sterker het in zijn schoenen 
staat. Dit draagt direct bij aan de opvoedingssituatie, 
kan een uithuisplaatsing voorkomen of een 
terugplaatsing naar het oorspronkelijke gezin mogelijk 
maken.  

 
Een gezinshuis voedt vijf kinderen op met ernstig trauma en 
psychiatrische problemen die ieder voor zich momenten van 
herstel en rust nodig hebben. Het gezinshuis werft daarom 
zelf vijf gezinnen in hun eigen netwerk en laat deze screenen. 
De kinderen krijgen fijne logeerplekken waardoor het eigen 
gezin kan bijkomen en herstellen. 
 

 hulpverleners, zoals gezinsvoogden, jeugdzorgwerkers, 
therapeuten en wijkteams:  
Hoe beter deze professionals erin slagen om met elkaar 
op één lijn te staan en samen te werken, hoe groter de 
steun die de betrokken gezinssystemen ervaren. Dit is 
essentieel voor het welslagen van de 
opvoedingssituatie.  

 

 de maatschappelijke context waarin alle betrokkenen 
zich bevinden:  
Hoe beter de gezinnen en de kinderen zijn ingebed in 
hun buurt en gemeenschap en toegang hebben tot 
sport, vrije tijdsbesteding en andere maatschappelijke 
voorzieningen, hoe beter gemeentes erin slagen om een 
samenleving te creëren die niet uitsluit maar insluit en 
bijdraagt aan ieders kracht. Uiteindelijk helpt dit 
kinderen te participeren in een maatschappij waartegen 
ze zich niet hoeven af te zetten, maar waarvoor ze zich 
willen inzetten.  

 
Daphne is 12 jaar en heel goed in turnen, maar niet in 
luisteren naar de turnjuf. Door hechtingsproblematiek kan ze 
zich niet overgeven aan leiding. Na een gesprek en veel 
contact, ook digitaal, krijgt de turndocent een band met de 
gezinshuisouder. Als Daphne ervaart dat haar opvoeder en 
de gymjuf samenwerken, gaat ze wel luisteren. Ze blijkt zeer 
geschikt voor de selectie, en haalt hoge prijzen binnen. Haar 
zelfvertrouwen groeit met sprongen en ze wil Olympisch 
kampioen worden.   
 
 
 

Winst door anders organiseren  
‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die 
het heeft veroorzaakt,’ zei Albert Einstein. De jeugdzorg is 
verkokerd, staat te ver van kinderen en gezinnen af, is te 
bureaucratisch en te duur en levert te weinig rendement 
op. Dat vraagt om een andere benadering waarin de 
ontwikkeling van kinderen centraal staat. De systeem-
pedagogische visie Met twee families leven geeft een 
andere kijk op de behoeften en de onderlinge 
verbondenheid van iedereen die bij uithuisplaatsing is 
betrokken. Dat bevordert het inzicht in de oorzaken van 
opvoedings- en gedragsproblemen en wijst de weg naar 
nieuwe manieren om te interveniëren. De grote winst is 
dat daarmee de draagkracht van de betrokkenen 
toeneemt, minder plaatsingen worden afgebroken, de 
hechting van kinderen wordt bevorderd en de persoonlijke 
ontwikkeling van (sociale) ouders en hulpverleners wordt 
gestimuleerd.  
 
 
* Sociale ouders zijn ouders die – in tegenstelling tot 
biologische ouders – de ouderrol vervullen voor kinderen 
die niet door geboorte tot het gezin behoren.  
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