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naar zienswijzen die voor de afzonderlijke gezinsleden passend 
zijn. De HV dient af te stappen van de klassieke confronterende 
gesprekstechnieken. Het is belangrijk om op zoek te gaan naar 
mechanismen die de communicatie belemmeren. In de praktijk 
vragen we aan de ouders om hun kinderen het mandaat te 
geven zich vrij te voelen hun gevoelens te uiten in begelei-
dingsgesprekken. Aan de jongeren wordt duidelijk gemaakt dat 
de HV respect heeft voor de manier waarop ze in hun gezin 
communiceren met inbegrip van de taboes. Wanneer ze 
bovendien zien dat de HV hun ouders niet diskwalificeert en 
ze zich veilig kunnen voelen, zullen zij zich niet meer geremd 
voelen in het brengen van hun ongenoegens. Het is wel belang-
rijk om goede afspraken te maken over de informatie die nood-
zakelijk dient gedeeld te worden met andere betrokkenen.

Naast de communicatiekloof merken we dat de onderlinge 
relaties belast worden vanuit ieders visie op de werkelijkheid 
en de invloed van onzichtbare loyaliteiten. Vader is loyaal aan 
zijn afkomst en probeert te zorgen dat de eigen rituelen en 
gebruiken door worden gegeven aan de volgende generatie. Een 
opvoedingsprincipe is bijvoorbeeld dat je ouders of ouderen niet 
tegenspreekt. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze hier-
naar handelen en  hun ouders niet tegenspreken of hun mening 
geven. In de europese maatschappij wordt echter het omge-
keerde verwacht van kinderen en jongeren, namelijk dat ze een 
eigen mening vormen en opkomen voor zichzelf om te komen 
tot een maximale persoonlijke ontwikkeling van het individu. 

Vader geeft aan dat hij een grote intergenerationele verantwoor-
delijkheid draagt: hij wil zorg dragen voor zijn eigen ouders 
en zijn kinderen en gelooft dat hij hierop als moslim in het 
hiernamaals zal afgerekend worden. De loyaliteiten van vader 
t.a.v. zijn afkomst en de vorige generatie(s), maken het hem 
moeilijk om nieuwe ‘normen’ te aanvaarden en toe te passen. 
Het is aangewezen om in deze situatie beroep te doen op 
relationele hulpbronnen die voldoende valabel zijn voor vader. Wij 
denken hierbij aan grootouders, broers, zussen, ooms en tantes. 
Eventueel kunnen ook religieuze autoriteiten ingeschakeld 
worden. Deze mensen zijn vaak in staat om deze ouders te 
helpen ‘de eigen norm’ te relativeren. Op die manier wordt vader 
ontlast van de verantwoordelijkheid voor het in stand houden 
van de ‘eigen norm’. Verlies en winst worden in deze situatie 
gedeeld met andere familieleden of kennissen. Hierdoor ont-
staat er vrijheid en ruimte om traditionele kaders te relativeren 
zonder afbreuk te doen aan de historische betekenis ervan. 
Het werken met hulpbronnen is voor de ouders niet ongewoon. 
Zij kenden in Marokko immers een systeem van mantelzorg 
waarbij mensen elkaar helpen. De sociale controle door buurt-
bewoners en familie wordt als helpend ervaren. Als een kind 
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Migratie heeft een groot impact op mensen. Vaak moeten 
migrerende mensen familie achterlaten. Hierdoor zijn ze 
afgesneden van hun familiale relaties. In een vreemd land 
proberen ze een nieuw leven op te bouwen. Maar het familiale 
gemis blijft hun leven domineren.
In hulpverlening aan deze mensen wordt dikwijls te weinig 
aandacht geschonken aan dit (onverwerkt) verlies. Hoe kan je 
deze migratiepijn een plaats geven in de begeleiding van mensen?

Een doorverwijzer meldt Moha, een jongen van 15 jaar, aan 
voor begeleiding in de dagcentrum. In het aanmeldingsverslag 
worden volgende problemen aangehaald: spijbelen, problemen 
met gezag en opstandig gedrag. Moha is de oudste zoon van een 
gezin met 8 kinderen. Zijn ouders zijn gemigreerd van Marokko. 
Zijn ouders vinden dat Moha geen respect heeft voor hen en met 
slechte vrienden omgaat. Zij hebben het gevoel er alleen voor te 
staan in de opvoeding van de kinderen. Papa: “Als ik mijn zoon 
zou opvoeden zoals ik zelf ben grootgebracht door mijn vader, 
dan word ik door de politie opgepakt. De kinderen hebben hier 
alleen maar rechten, terwijl wij in Marokko als kinderen enkel 
plichten hadden.” Mama: “In Marokko konden we beroep doen 
op familie en buren. Hier zijn er allerlei organisaties die vooral 
aan de kinderen denken en ons als ouders aan ons lot overla-
ten.”

In deze casus zien we enkele problemen die verband houden met 
de migratie van mensen. Deze hebben invloed  op de relaties in 
dit gezin. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de vertroebelde 
ouder/kindrelatie tussen Moha en zijn ouders. We zien dat er 
een grote communicatiekloof in de relaties ontstaat. Dit heeft te 
maken met verschillende percepties en perspectieven die Moha 
en zijn ouders koppelen aan ieders gedrag. Dit fenomeen komt 
vaak voor bij gezinnen uit groepsgerichte culturen, waarbij het 
individu ondergeschikt is aan de groep. De communicatie tussen 
kinderen en ouders is hier eerder functioneel dan emotioneel. 
Om kinderen te beschermen tegen gevaren worden een aantal 
taboes bewust in stand gehouden. Een voorbeeld van taboe is het 
thema seksualiteit. Ouders menen dat als ze hierover niet praten 
hun kinderen hiermee niet zullen experimenteren. Vanuit angst 
worden kinderen dus niet voorgelicht. Een effect hiervan is dat 
opgroeiende kinderen minder weerbaar zijn en risicovol gedrag 
vertonen als ze uiteindelijk toch experimenteren. In de heden-
daagse samenleving zien we dat deze taboes dus eerder nefast 
zijn voor de ontwikkeling van kinderen dan adequaat.
In deze casus kan de hulpverlener (HV) werken met de 
veranderende settings, ter ondersteuning van de communicatie 
tussen vader en zoon. Dit houdt in dat de HV afzonderlijke 
gesprekken voert met de betrokkenen en in die gesprekken polst 
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valabel zijn voor Moha en zijn ouders om op korte of 
lange termijn het beoogde effect te bereiken. 
Naar onze mening is het zeer zinvol om met deze cliënten stil te 
staan bij een aantal thema’s die betrekking hebben op migratie, 
om te vermijden dat er geen blijvende schade berokkend wordt 
aan de relatie tussen de ouders en Moha. Deze schade zou zich 
manifesteren op diverse terreinen. De emotionele en psycholo-
gische draagkracht van Moha zal afnemen naargelang hij zich 
niet begrepen voelt in het opboksen tegen deze dualiteit. In de 
beleving van Moha en zijn ouders is er een grote discrepantie 
tussen de eigen rituelen en die van de westerse samenleving. 
Zowel Moha als zijn ouders hebben bovendien nog een afzon-
derlijke perceptie. Door deze dualiteit is er veel geruis op de 
onderlinge relatie en de communicatie met de buitenwereld. 
Deze dualiteit brengt heel wat angst met zich mee, waardoor er 
een grotere kloof ontstaat tussen het gezin en de buitenwereld. De 
ouders voelen zich niet begrepen noch door hun zoon noch door 
de buitenwereld en kunnen niet voluit gaan in hun opvoeding 
omdat ze geconfronteerd worden met weerstanden van hulpver-
leners. Vaak hebben deze hulpverleners ook een ander mens- en 
wereldbeeld, dat bedreigend of afwijzend is voor deze ouders. 
Men gaat er alles aan doen om deze dreiging te weren. Hierdoor 
ontstaan overlevings-mechanismen, die de kind/ouderrelatie 
en uiteindelijk ook de hulpverleningsrelatie onrecht aandoen. 

Het is zinvol om stil te staan bij de migratiegeschiedenis, dit 
kan door met het gezin een genogram (stamboom) te tekenen 
en te bespreken. In dit gesprek kunnen de gezinsleden voeling 
krijgen met de effecten die migratie heeft op hun functioneren 
en onderzoeken hoe migratie invloed heeft op hun zichtbare 
en onzichtbare loyaliteiten. Moha zou hierdoor de migratie-
geschiedenis in een constructief perspectief kunnen plaatsen. 
Voor de hulpverlener kunnen deze verhalen helpend zijn in hun 
hypothesevorming rond de relatie tussen ouders en hun kinderen.

Indien hulpverleners erkenning geven voor het geleden verlies 
en er taal aan geven kan dit voor de ouders helpend zijn. Het 
proces kan op gang komen om de balans van geven en 
ontvangen in een perspectief van rechtvaardigheid te plaatsen. 
De meerzijdige partijdigheid van hulpverleners ten aanzien van 
Moha en zijn ouders helpt het proces om te groeien naar begrip 
voor elkaars verlies en verdriet. Hierdoor komt er ruimte vrij om 
te werken aan de weerstanden die therapeutische vooruitgang in 
de weg staat. Uiteindelijk vormt  zich een basis voor een veilige 
en betrouwbare werkrelatie tussen het gezin en de hulpverlening.
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op straat kwajongensstreken uithaalt, wordt hij terecht gewezen 
door volwassenen. In noodgevallen kunnen ouders hun eigen 
netwerk activeren. Als het bijvoorbeeld thuis even moeilijk is 
met een jongere, wordt hij tijdelijk door familie opgevangen. 
De geboden hulp vertrekt vanuit de behoeften van de ouders, 
namelijk “help ons bij de opvoeding van onze kinderen”. In 
de samenleving hier bestaat er een georganiseerd systeem 
van hulpverlening waarbij ouders het gevoel hebben wei-
nig erkenning voor hun inzet te krijgen. De hulpverlening 
staat vooral in het teken van het kind. Uitgangspunt is “wat 
heeft het kind nodig?” waardoor ouders zich schuldig voelen 
voor de problemen. Deze ouders geven in hun beleving heel 
veel voor hun kinderen (Een typerende uitspraak is “wij zijn 
gemigreerd om onze kinderen een betere toekomst te geven”).

Moha heeft het moeilijk met het leven tussen verschillende cul-
turen. Enerzijds wil hij loyaal blijven aan zijn ouders, familie 
en afkomst. Anderzijds is de druk op hem groot omdat hij deel 
uitmaakt van de westerse samenleving en zijn best doet om 
hierin aanvaard te worden. Deze dualiteit maakt dat Moha zich 
steeds in de nesten werkt en zich niet begrepen voelt, noch door 
zijn familie, noch door de samenleving (bvb. school). Hij voelt 
zich in het nauw gedreven en zal trachten zo veel mogelijk 
de twee werelden van elkaar te scheiden om zich beter te 
verweren. Deze situatie brengt heel wat tegenstellingen met 
zich mee. Moha krijgt langs alle kanten te horen dat hij zich 
niet gedraagt. Zijn ouders vinden dat hij zich onrespectvol en 
ongehoorzaam gedraagt. Ze vinden hem ondankbaar omdat ze 
“gemigreerd zijn om hun kinderen een betere toekomst te geven 
en kijk wat we ervoor terug krijgen”. In de beleving van Moha 
klopt deze redenering van zijn ouders niet. Hij vindt dat hij 
zich in een moeilijke situatie bevindt omdat zijn ouders hebben 
gekozen om te migreren. Het is goed mogelijk dat deze 
wederzijdse verwijten op termijn de ‘balans van rechtvaardig-
heid’ ernstig verstoren. Moha voelt zich destructief gerechtigd 
en zal anderen de rekening presenteren. Deze “destructief 
gerechtigde aanspraak” is opgebouwd vanuit het onrecht dat 
hem is aangedaan en vanuit tekorten in de relatie met zijn ouders. 
In plaats van dit te verhalen op zijn ouders gaat hij vanuit een 
onvermogen andere relaties (bijvoorbeeld met een partner en 
kinderen) en de samenleving de rekening hiervan presenteren.

Tussen ouders en hulpverleners zijn er transacties die maken dat 
ze niet met elkaar op een gepaste wijze kunnen communiceren. 
Zo lopen de ouders de kans mis om gepaste zorg te bieden 
aan hun zoon. Het is voor de hulpverlening zeer nuttig om een 
aantal elementen in overweging te nemen om uit deze impasse 
te geraken. De hulpverlening heeft vaak de intentie meerzijdig 
partijdig te willen zijn met hun cliënten. Toch stellen we vast 
dat er in de praktijk vaak onderliggende mechanismen hen 
parten spelen in de opbouw van een werkrelatie met cliënten met 
een ander mens- en wereldbeeld die hierdoor ook andere ziens-
wijzen hanteren in de opvoeding en relaties met hun kinderen. 
Het gaat er niet om wat we kunnen doen of hoe we dingen 
kunnen veranderen in de hoop dat er therapeutische vooruitgang 
geboekt wordt bij de cliënten, maar welke acties voldoende 


