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Interview naar aanleiding van het boek Met twee families leven 
13 juni 2013 te Hengelo 
 
Interviewvragen: Annemieke de Vries 
 
Intro 

 Je hebt je boek zo’n drie jaar geleden geschreven. Het werd verleden jaar in 
Duitsland uitgegeven en is nu ook in het Nederlands beschikbaar. Hoe is je boek 
in Duitsland ontvangen? Hoe zijn de reacties op jouw boek in Duitsland? 

 
Met een systemische blik kijken naar uit huis geplaatste kinderen is nieuw! 
Mijn boek werd gewaardeerd als een niet zo gebruikelijke en interessante professionele 
aanpak bij uithuisplaatsingen van kinderen in gezinnen. Het werd geprezen als 
praktijkgericht en zeer de moeite waard om te lezen. Vooral de beschreven casussen werden 
indrukwekkend genoemd. 
 
Als bijzonder interessant werd de accepterende en waarderende manier van het werken met 
ouders beoordeeld. In institutionele organisaties voor uit huis geplaatste kinderen, die 
eerder de concurrentie tussen biologische en sociale ouders vergroten, wordt deze 
werkwijze zo niet toegepast. 
 
Daarnaast werden mijn systemische overwegingen over het werken met ouders en kinderen, 
bijvoorbeeld het geven van houvast en het waarderen van ogenschijnlijk disfunctioneel 
gedrag, betekenisvol en overtuigend genoemd. 
 
Mijn professionele nabijheid tot de systemisch-fenomenologische werkwijze, die 
geassocieerd wordt met de persoon van Bert Hellinger, was voor sommige commentatoren 
moeilijk te accepteren. 
 

 Hoeveel kinderen en jongeren zijn in Duitsland uit huis geplaatst?  
 
In Duitsland wonen ongeveer 100.000 kinderen en jongeren in tehuizen, gezinshuizen en bij 
pleegouders. Daarnaast zijn er kinderen die geadopteerd zijn of bij hun grootouders 
opgroeien. 
 

 Hoe waardeer je de kwaliteit van de zorg voor uit huis geplaatste kinderen in 
Duitsland? 

 
Verschillend! Ik hoor steeds weer dat buitengewoon zwaar getraumatiseerde kinderen bij 
pleegouders, dus niet professioneel, geplaatst worden. Vaak houdt dat in dat pleegouders 
overvraagd worden en zich daardoor soms niet op een passende manier tot de kinderen 
kunnen verhouden. 
 
In de basis denk en zie ik dat zich de professionele jeugdzorg bij uithuisplaatsingen verder 
heeft ontwikkeld, zowel in het werken met gezinsvormen alsook in de klassieke opvoeding in 
jeugdzorginstellingen. 
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Er wordt getracht om heel erg op het welzijn van de kinderen te letten. In verschillende 
professionele werkwijzen wordt ook het oorspronkelijke gezin erbij betrokken, zodat voor 
het kind zijn wortels  of toch op zijn minst de betekenisvolle personen uit zijn biologische 
familie  bewaard blijven. 
 

 Wanneer en waarom is de gedachte ontstaan een methodiek te ontwikkelen 
voor de omgang met het gezin van uit huis geplaatste kinderen? 

 
Mij heeft het contact tussen het uit huis geplaatste kind en zijn oorspronkelijke gezin al 
intensief beziggehouden toen ik nog als jonge maatschappelijk werkster als 
pleegzorgbemiddelaar bij een Bureau Jeugdzorg werkte. 
 
Ik heb steeds kunnen waarnemen dat ouders die hun kind niet konden geven wat het voor 
zijn ontwikkeling nodig had, of hun kind zelf op verschillende manieren geschaad hebben, 
toch van hun kind houden. 
 
Ik kon hun pijn voelen, hun troosteloosheid zien, hun innerlijke afgronden vermoeden en 
soms ook hun opluchting zien wanneer hun kind uit huis werd geplaatst. 
 
Voor mij werd snel duidelijk dat men, om het welzijn van de kinderen veilig te stellen, ook de 
ouders moet begeleiden, zodat ze in staat zijn om hun eigen situatie te begrijpen en een 
volwassen manier vinden om met hun gevoelens om te gaan. 
 
Ik heb dan kunnen waarnemen dat dat een ontlastende uitwerking op de ziel van de 
kinderen had.  
 

 Je gebruikt de term ‘sociale ouders’. In het Nederlands is dat geen gebruikelijke 
term. In de Nederlandse vertaling is ervoor gekozen om die te handhaven. Kun 
je dat toelichten? 

 
In Duitsland bestaat de gangbare benaming ‘pleegouder’, wanneer een kind in een 
gezinsvorm opgroeit. Toen ik in 1982 begon  professionele gezinsgeoriënteerde opvoeding 
bij uithuisplaatsingen op te bouwen met gezinnen die pedagogisch opgeleid zijn, heb ik hen 
eerst professionele gezinnen en even later profigezinnen genoemd.  
 
Maar mijn medewerkers en ik waren met deze benaming niet tevreden. De begrip 
profiouders klonk zo onfeilbaar, zo omhooggetild en dat wilden we beslist niet uitdragen. 
Door deze overpeinzingen is het begrip ‘sociale ouders’ ontstaan. Dit brengt meer 
gelijkwaardigheid tussen biologische en sociale ouders. Die gelijkwaardigheid is binnen mijn 
werkwijze een bijzonder dragend bestanddeel.  
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Over de methodiek ‘Met twee families leven’ en het boek 
 

 Hoe verhoudt het concept ‘Met twee families leven’ zich met de 
systeemgerichte werkwijze, zoals wij die al kennen? Wat is er anders aan? 

 
Mijn concept ‘Met twee families leven’ houdt het volgende in. 
Ten eerste: mijn concept is een systemische zienswijze, waarin het individu ook een 
‘symptoomdrager’ kan zijn. Het houdt rekening met het feit dat de problematiek die 
zichtbaar wordt, niet de eigen problematiek van die persoon moet zijn en dus ook niet als 
een op zichzelf staande problematiek moet worden gezien. 
 
Ten tweede: aan de basis van mijn concept ligt een autonoom mensbeeld. Dat wil zeggen: 
een mens kan altijd kiezen tussen de handelingsopties die hij ziet en die voor hem 
toegankelijk zijn.  
 
Ten derde: mijn concept houdt rekening met de gangbare systemische uitgangspunten, 
bijvoorbeeld dat menselijk gedrag zich ontwikkelt in de context van zijn systemen en in deze 
context ook begrepen kan worden. 
 
Ieder systeem, psychisch of sociaal, heeft bronnen die het voor zijn ontwikkeling nodig heeft. 
Het gaat erom die hulpbronnen te herkennen en optimaal te benutten. 
 
Oplossingen worden makkelijker gevonden wanneer ze als oplossingen worden benoemd en 
concreet geformuleerd worden. 
 
Mensen werken graag met ons samen, dat wil zeggen, ze voelen zich door ons gezien 
wanneer wij aansluiten bij hun vragen. 
 
We kunnen mensen niet dwingen om iets te doen. Zij nemen zelf die beslissing. Ieder is de 
expert van zijn eigen leven. 
 
Ik denk dat het succes van mijn systemische werkwijze voor uit huis geplaatste kinderen in 
gezinsvormen gebaseerd is op de consequente toepassing van vier uitgangspunten en 
principes. 
 

1. Uitgangspunt: een uit huis geplaatst kind maakt deel uit van twee gezinssystemen en 
kan in beide systemen (het oorspronkelijke en het sociale systeem) een 
symptoomdrager zijn. 

2. Uitgangspunt: alles wat er is, moet zo volledig mogelijk worden waargenomen en 
erkend worden als iets wat existent is. 

3. Het derde uitgangspunt dient het herstel van een helende ordening die integratie, 
coöperatie en het welzijn van het kind veilig stelt. Dat vraagt om een consequente 
toepassing van de vier systemische ordeningsprincipes: 
1. Principe: erbij horen en gelijkwaardigheid 

a. Ieder lid van de beide systemen heeft het recht om op een gelijkwaardige 
manier erbij te horen. Niemand mag worden buitengesloten. 

2. Principe: ordening en volgorde 
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b. Binnen een systeem heeft diegene of datgene voorrang wat er als eerste was. 
(ouders komen vóór hun kinderen, biologische ouders komen vóór de sociale 
ouders, pedagogische medewerkers/opvoeders) 

c. Om het welzijn van de kinderen te waarborgen komt het latere voor het 
vroegere. (De kinderen komen vóór de ouders. Ze stellen de voortzetting van 
het systeem veilig en mogen daarom rekenen op bescherming en 
ondersteuning bij hun ontwikkeling.) 

3. Principe: zich inzetten voor het systeem 
d. Wie zich meer inzet voor het systeem heeft voorrang. Hij/zij stelt het systeem 

en de ontwikkeling van de kinderen veilig. 
4. Principe: prestatie en competenties 

e. Prestaties vormen het concreet aanwezige kapitaal en competenties zijn het 
potentiële kapitaal van het systeem. Beide moeten waargenomen, 
gerespecteerd en ondersteund worden. 

4. Het vierde en laatste uitgangspunt: het welzijn van de kinderen wordt door passende 
vormen van uitwisseling en het zoeken naar balans tussen het oorspronkelijke en het 
sociale systeem gestabiliseerd. Zoeken naar balans door met elkaar uit te wisselen, 
uitwisseling door elkaar te respecteren, de verantwoordelijkheid aan de ander 
toevertrouwen, door respect te hebben voor de inzet van de ander en door 
waardering van de prestaties en competenties. 

 
 Wat werkt in de methodiek ‘Met twee families leven’?  

 
De uitwerking van mijn werkwijze is heel diep. Ze gaat dieper dan de gebruikelijke 
systemische werkwijzen die meestal op het behalen van doestellingen gericht zijn. 
 
Mijn werkwijze houdt niet alleen rekening met het cognitieve, maar vooral ook met het 
emotionele niveau. Je zou ook kunnen zeggen, het zielsniveau. Emotionele verwondingen 
kunnen worden waargenomen door bijvoorbeeld negatieve innerlijke beelden en ongezonde 
overtuigingen die zich diep in het onderbewustzijn hebben verankerd.  
Een belangrijk kernpunt van mijn werk ligt in het gebruikmaken van bijzondere technieken, 
zoals het werken met opstellingen, en daardoor wegen te vinden voor structuren die 
ordening brengen, voor het openstaan voor veranderingen, voor uitwisselings- en 
oplossingsrituelen, die de handelingsvaardigheden van allen die bij de uithuisplaatsing 
betrokken zijn, vergroten.  
Mijn werkwijze ziet af van oordelen en beoordelingen, maakt ontmoetingen mogelijk en 
initieert innerlijke processen die van sociale ouders en hulpverleners vragen om zich open te 
stellen voor veranderingen van hun normen- en waardensystemen. Dan vindt een werkelijk 
menselijke uitwisseling plaats. 
 

 Wat merk je aan de kinderen en de gezinnen waar de kinderen wonen?  
 
Mijn observatie is dat de kinderen zich ontspannen en steeds meer vertrouwen winnen als 
hun ouders in hun nood, pijn en leed worden waargenomen.  
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Maar ook dat ze, wanneer men zich op een professionele en niet oordelende manier met 
hun leven bezighoudt en hen ondersteunt om een weg te vinden, op een begripvolle en 
zelfverantwoordelijke manier met hun lot om kunnen gaan.  
 

 Er is de laatste jaren veel kennis ontwikkeld over trauma en hechting, je schrijft 
daarover ook in je boek. Heeft deze betrekkelijk nieuwe kennis een plaats in 
jouw werkwijze? 

 
Ik heb aan het traumawerk een hoofdstuk in mijn boek gewijd. Mij ging het er vooral om 
duidelijk te maken dat het niet in alle gevallen zinvol is om onthullend te werken, maar om 
juist heel meevoelend en behoedzaam met getraumatiseerde kinderen om te gaan, om hen 
emotioneel niet te overvragen.  
 
De publieke en professionele interesse voor trauma’s is de afgelopen jaren aanzienlijk 
toegenomen. In de afgelopen maanden heb ik vervolgtrainingen gegeven over grenzen en 
mogelijkheden in het werken met getraumatiseerde kinderen en jongeren in de jeugdzorg.  
Ik heb gemerkt dat de professionele behoefte heel hoog is. Mijn bijdrage aan de sociaal-
pedagogische werkwijze is dat ik pedagogisch medewerkers laat zien hoe zij met 
getraumatiseerde kinderen en jongeren kunnen werken en welke kennis, houding, manier 
van aanwezig zijn en zelfverzorging hiervoor nodig is. Daarom heb ik een voortgezette 
training ontwikkeld: `Systemische traumapedagogiek’, die ik vanaf 2014 bij de Gesellschaft 
für systemische Sozialpädagogik ga aanbieden. 
 

 In Nederland hebben de gezinshuisouders in sommige situaties de opdracht om 
de ouders van de kinderen die bij hen wonen ook te begeleiden tijdens de 
bezoeken en soms ook daarbuiten. Wat vind jij daarvan? 

 
Het begeleiden van ouder-kindcontacten kent vele lagen en wordt bepaald door de vraag of 
de ouders hun toestemming geven aan de uithuisplaatsing of niet. 

1. Geven de ouders hun toestemming voor de uithuisplaatsing, dan wordt het proces 
gekenmerkt door een zekere acceptatie en ontspanning en dan kunnen ook de 
sociale ouders de bezoeken begeleiden. 

2. Geven de ouders geen toestemming voor de uithuisplaatsing en vechten ze ervoor 
om hun kind terug te krijgen, eventueel ook via de kinderrechter, dan denk ik dat het 
zinvoller is wanneer de bezoeken door neutrale personen worden begeleid.  

Waarom?  
Als ouders het niet eens zijn met de uithuisplaatsing, dan is er veel ‘strijdenergie’ aanwezig: 
concurrentiedenken, jaloezie, verwijten en angsten om het kind te verliezen. Sociale ouders 
worden hier soms bang van en hebben het gevoel dat hun inspanningen helemaal niet 
worden waargenomen. Het kind ervaart deze toestand als verscheurend en kan makkelijk in  
loyaliteitsconflicten terechtkomen. Het loyaliteitsconflict leidt ertoe dat het kind zich bij zijn 
sociale ouders niet veilig kan voelen en geen passende manier van omgaan met zijn eigen 
ouders kan vinden.  
De situatie moet echter steeds individueel beoordeeld worden. 
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 Terug naar je boek: heb je sinds de verschijning nieuwe inzichten gewonnen? 
Zijn er dingen die je nog zou willen aanvullen? Welke thema’s en onderwerpen 
hebben nu vooral je aandacht? Ben je van plan om nog meer boeken over dit 
thema te schrijven? 

 
Het leven is als een rivier en dat is goed zo. In mijn boek Met twee families leven zijn de 
wezenlijke thema’s rondom uithuisplaatsingen samengevat. Over ieder thema zou ik een 
afzonderlijk boek kunnen schrijven. 
Wat me op dit moment aan het hart ligt, is de gedifferentieerde uiteenzetting van een 
succesvolle ouderbegeleiding. In het werken met opstellingen zie ik hoe het werken met 
ouders eruit moet zien, zodat ouders sterker worden en het uit huis geplaatste kind 
emotionele ontlasting voelt. Mede op grond van het feit dat het werken met ouders volgens 
de wet in Duitsland een duidelijke plek moet krijgen, denk ik erover om mijn volgend boek 
aan dit onderwerp te wijden. 
 
Wat ik bovendien spannend en interessant vind voor het professionele veld maar ook voor 
ouders met een uit huis geplaatst, is de zienswijze van de kinderen op beide gezinssystemen. 
In de afgelopen veertien jaar mocht ik hierover in mijn diagnostisch werk met uit huis 
geplaatste kinderen veel ervaring opdoen. Ook dat zou een boek waard zijn. We zullen zien 
wat het gaat worden. 
 

 
 Wat ligt je in het bijzonder aan het hart? Wat zou je onze professionele 

opvoeders of sociale ouders willen meegeven? En de jeugdzorgaanbieders en 
gezinsvoogden? 

 
Dat is een vraag die ik niet zo gemakkelijk kan beantwoorden. In mijn werk als systemische 
opsteller en supervisor van jeugdzorginstellingen zie ik in toenemende mate de bereidheid 
van opvoeders, pedagogisch medewerkers en medewerkers in de jeugdzorg om zich open te  
stellen voor hun eigen thema’s. Ze zijn zich er in toenemende mate van bewust dat hun 
eigen innerlijke blokkades een negatieve uitwerking op hun werk hebben. Niet alleen dit  
inzicht, maar ook de bereidheid neemt toe, zodat door het werken met en verwerken van de 
eigen levensgeschiedenis meer ‘hartenergie’ in het sociale werk kan stromen en daardoor de 
kansen en mogelijkheden van de cliënten groeien. Dat is heel mooi om te zien en ik ben er 
blij mee, omdat daardoor meer menselijkheid mogelijk wordt, zodat men elkaar recht in de 
ogen kan kijken.  
 
 
Over je boek en de methodiek in Nederland 

 In Nederland zijn veel partijen betrokken bij uit huis geplaatste kinderen. Wie 
zou idealiter de ouders moeten begeleiden en hen de geëigende positie geven? 

 
Bij ons kennen we het gezegde “Ieder schip heeft maar één kapitein”…. 
Mijn ervaring is dat daar waar veel hulpverleners betrokken zijn, een duidelijke verdeling van 
taken en een duidelijke structuur aanwezig moet zijn. En er moet één persoon zijn die de 
leiding heeft. 



 

7 
 

In onze jeugdzorginstellingen die volgens mijn concept werken, wordt de ouderbegeleiding 
uitgevoerd door professionals die niet met de kinderen of de sociale ouders werken. 
Ouders met een uit huis geplaatst kind hebben, afhankelijk van de problematiek, een 
neutrale persoon nodig die zich met hen en hun leven bezighoudt en er alleen voor hen is. 
 

 Welk advies geef je Gezinshuis.com/Gezinspiratieplein bij de implementatie 
van de methodiek? 

 
Mijn methodiek kan door iedere jeugdzorginstelling gebruikt worden, mits zij de 
uitgangspunten en systemische principes toepast. Mijn werkwijze vraagt echter  naast alle 
professionele competenties en methodische veelkleurigheid  vooral om moed om 
ingeslepen normen en waarden te onderzoeken, zichzelf ter discussie te stellen en in de 
basis open te zijn en bereid zijn om te leren.  


