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Inleiding
Symptomen zijn het brandalarm, niet de brandhaard
In dit handboek wordt aan de hand van een aantal veelvoorkomende interactiepatronen
op zeer concrete en praktische wijze beschreven hoe er succesvol gewerkt kan worden
met ouders en kinderen in gezinnen waar de problemen mede in stand gehouden worden
door het gezinsfunctioneren, of waar het gezin voor een extra opgave staat door aanleg,
ontwikkeling of handicap van het kind.
In deel 1 wordt inzicht gegeven in de verschillende hechtingsstijlen van kinderen.
Vervolgens worden twaalf veelvoorkomende gezonde en ongezonde gezinspatronen
beschreven, waarbij concreet de interactie tussen ouders en kind wordt weergegeven, de
boodschappen die de ouders daarbij uitzenden, het reactiepatroon van het kind daarop en
de daarbij behorende interpersoonlijke gedragingen en cognitieve schema’s. Daarna wordt
met behulp van praktische richtlijnen en verhelderende praktijkvoorbeelden aangegeven
hoe hulpverleners het beste kunnen omgaan met deze interactiepatronen, wat zij concreet
kunnen doen naar de ouders en wat concreet naar het kind.
We richten ons in dit deel niet op de diverse symptomen waarvoor gezinnen hulp kunnen
vragen, zoals adhd, add, pdd-nos, autisme en gedragsstoornissen – al komen deze wel
voor in de praktijkvoorbeelden – maar op de gezinspatronen die aan deze symptomen ten
grondslag liggen of die het verstoorde gedrag in stand houden of verergeren.
In deel 2 wordt een aantal vaak voorkomende, adequate en inadequate patronen tussen
hulpverlener en cliënt beschreven, wat het aandeel van beiden daarin is en wat de
hulpverlener er aan kan doen om negatief uitwerkende interactiepatronen om te zetten in
positieve.
In deel 3 worden kenmerkende patronen in het hele werkveld van de hulpverlening
onder de loep genomen. Eerst worden met behulp van onderzoeksgegevens patronen
in de ambulante hulpverlening, de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdbescherming
en de residentiële jeugdzorg beschreven. Wat hierbij het meest algemene, in het oog
springende patroon is, is het consequent op de individuele cliënt gerichte werken. Een
gezinsgerichte aanpak blijkt, hoewel bewezen effectiever, nog niet bepaald de praktijk van
alledag te zijn. Daarom wordt in dit deel steeds duidelijk gemaakt wat het belang is van
gezinsgericht werken en laten de vele praktijkvoorbeelden zien waardoor dit sneller werkt
en langduriger resultaat oplevert.
Ten slotte wordt beschreven hoe met name bij het werken met multiprobleemgezinnen
zorgvermijding en zorgverlamming kan ontstaan en hoe deze negatieve spiraal
tussen hulpverleners en doelgroep gestopt kan worden en omgebogen naar een meer
bevredigende samenwerking.
Dit praktijkboek is gebaseerd op de experiëntiële systeemtherapie, ook wel
gestaltgezinstherapie of ervaringsgerichte psychosociale hulpverlening genoemd. Deze
methodiek berust op twee belangrijke pijlers.
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–– De gezins- of contextgerichte pijler: de methodiek richt zich op het werken met de cliënt
in zijn relatie/gezin of in zijn bredere context (familie, werk, buurt). Dit betekent dat de
natuurlijke leefverbanden indien mogelijk altijd bij de hulpverlening betrokken worden en de
methodiek er op gericht is om de intieme relaties van de cliënt en zijn natuurlijke netwerk zo
te versterken dat hulpverlening overbodig wordt.
–– De experiëntiële of ervaringsgerichte pijler: de methodiek is er op gericht dat mensen tijdens
de gesprekken nieuwe praktische en emotionele ervaringen opdoen in hoe ze constructiever
met zichzelf en met elkaar om kunnen gaan, zodat ze hun problemen voortaan zelf op
kunnen lossen. Daarnaast leert deze methodiek hulpverleners om op professionele, open en
eerlijke wijze hun persoonlijke ervaringen met de cliënt tijdens de gesprekken in te brengen
en daar constructief gebruik van te maken bij hun hulpverlening. Ervaringen kunnen alleen
worden opgedaan in het hier en nu. Daarom concentreert deze methodiek zich op het actuele
gebeuren in de hulpverleningssituatie.

De methodiek zoals die in dit praktijkboek wordt beschreven, concretiseert de
uitgangspunten van het ‘welzijn nieuwe stijl’ doordat zij persoonlijk, gewoon en praktisch
is en gericht op:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

werken met gezin, context en netwerk;
actief op cliënten en gezinnen afstappen;
het verhelderen van de behoefte achter de hulpvraag;
het zien van de mens achter de problemen;
het activeren en mobiliseren van de eigen kracht in gezin, context en netwerk;
het integraal aanpakken van alle problemen op de diverse levensgebieden;
zowel probleemoplossing (korte termijn) als gedragsverandering (lange termijn);
effectief, doel- en resultaatgericht werken;
het activeren en mobiliseren van de (persoonlijke) kracht van de hulpverlener;
één gezin, één plan, één man.

Bij dit alles wordt een goede, gelijkwaardige en betrouwbare werkrelatie met de cliënt
als centraal gezien en een krachtige en persoonlijke houding van de hulpverlener als
essentieel. Dit betekent dat de professional ‘nieuwe stijl’ voldoende handelingsruimte
moet hebben om daadkrachtig, zelfbewust, flexibel, inventief en creatief als een generalist
om te kunnen gaan met de steeds wisselende noden, behoeftes en omstandigheden van
zowel kinderen als gezinnen die problematisch functioneren.
Wij hopen dat dit boek met zijn vele, concrete en heldere richtlijnen een kompas kan zijn
op de weg naar een meer effectieve hulpverlening en dat het de ‘nieuwe professional’
zowel inspireert, als voldoende gereedschap geeft om deze richting in te slaan.

