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omgangsvormen zijn hier van toepassing? Hoe zijn de posities 
verdeeld? Wie neemt welke plek in? Wat kan men vertellen 
over zijn migratiegeschiedenis? Hoe was de gezondheid van de 
mensen in het land van herkomst? Wat/wie heeft men moeten 
achterlaten? Welke verliezen heeft men geleden? Welke impact 
heeft de zwarte magie op de gezinsleden en het dagelijks 
functioneren? Wat hebben de gezinsleden zelf al gedaan om 
hun probleem (zwarte magie) op te lossen? 
De taak van de hulpverlener bestaat er in om de verkregen 
informatie om te zetten in zichtbare verbindingen zodat de cliënt 
hiermee aan de slag kan. Bijvoorbeeld: de energie die ze steekt 
in het continu op haar hoede zijn kan mogelijk de oorzaak zijn 
van haar vermoeidheid. Als de cliënt dit kan zien bestaat de 
mogelijkheid dat ze zelf oplossingen gaat aanbieden. Ik heb het 
hier concreet over oorzaken en de gevolgen daarvan zichtbaar 
maken en zo inzichten geven waar de cliënt mee verder kan.

Hoe kan je als hulpverlener onderscheid maken tussen zwarte 
magie of een geestelijke aandoening (psychose, schizofrenie, 
enz.)? Je kan nagaan of er plotselinge veranderingen plaats 
hebben gevonden in het leven van de cliënt. Welk leven leidde 
deze persoon voor de veranderingen? Zijn deze veranderingen 
in contact te brengen met eerdere gebeurtenissen? Hoe voelen 
deze veranderingen aan voor de cliënt? Welke invloed hebben 
deze veranderingen op zijn leven op dat moment? Is er al in het 
verleden een diagnose gesteld? Zijn er medische klachten?

Als contextueel gezinsbegeleider is het van belang de cliënt te 
laten inzien dat ze hun eigen problematiek (Sihr) gescheiden 
moeten houden van de problemen die betrekking hebben op de 
kinderen. Zo kan de hulpverlener zich enerzijds focussen op 
de kindproblematiek en anderzijds het medische stuk van de 
ouder. Voorbeeld: wanneer moeder in conflict is met vader 
dient men de kinderen hier niet mee te overladen. Het is 
van belang moeder te doen inzien, dat het steeds overladen 
van de kinderen gevolgen heeft voor hun school, psychisch 
welbevinden, etc. De kinderen zijn het gedrag van hun moeder 
zo gewoon en uit loyaliteit gaan ze mee in haar verhaal. 

Dit maakt dat het moeilijk werken is met de kinderen alleen 
door deze loyaliteiten. Daarom is het belangrijk dat moeder haar 
stuk loskoppelt van de thema’s die betrekking hebben op de 
kinderen. Ook is het belangrijk dat de kinderen hun stuk kunnen 
loskoppelen van de conflicten tussen de ouders. Wanneer ik 
dit als hulpverlener voor elkaar krijg dan kunnen we aan 
de vooropgestelde doelen beginnen werken.

Hakim Amajoud
Fadoua El Allouchi

Contextbegeleiders De Touter VZW

METHODIEK

DE ONTMOETING IN DE HULPvERLENING: 
ZICHZELf IN DE RELATIE INBRENGEN

Dit artikel heeft een plaats in de rubriek ‘Methodiek’ gekregen. 
Enerzijds kan het gelezen worden als een methodiek die helpt 
wanneer een begeleiding vast is gelopen of heel moeilijk 
verloopt. Ze helpt uit de vicieuze cirkel van overdracht en 
tegenoverdracht te komen of te blijven en kan opnieuw beweging 
in de begeleiding tot stand brengen. Anderzijds hoort dit 
artikel evenzeer thuis onder de rubriek ‘Concept’ omdat het om 
veel meer dan een methodiek gaat. Het gaat tevens om een 
inhoudelijke visie op wat hulpverlening fundamenteel is, nl. het 
aangaan van een relatie met de hulpvrager en proberen tot 
verbinding te komen. In deze bijdrage gaat het om een heel 
specifieke manier van de relatie aan te gaan.

Door het onrecht dat een gezin  door anderen zoals bv. bedrog, 
kleinering, enz. of door andere systemen zoals bv. uitbuiting 
in een fabriek, geen recht op financiële tegemoetkoming door 
een manke reglementering, enz. wordt aangedaan of door het 
onrecht dat een gezin overkomt zoals bv. een ongeval, brand, 
faling van een bedrijf, enz. kan het vertrouwen in anderen of 
in het leven op zodanige wijze geschonden worden dat het 
gezin hulp nodig heeft om in het leven verder te kunnen. Door 
het aangedaan onrecht en de geschonden betrouwbaarheid is de 
verbinding met zichzelf, met de anderen of de samenleving te 
beperkt geworden of zelfs helemaal verdwenen. De hulpverlener 
is dan bij wijze van spreken de eerste persoon bij wie opnieuw 
betrouwbaarheid ervaren kan worden en met wie opnieuw 
verbinding tot stand gebracht kan worden. 
Hulpverlening betekent dan vanuit dit opzicht proberen met 
het gezinssysteem tot ontmoeting, tot verbinding te komen en 
dit door enerzijds met het gezin te zoeken naar resterend 
vertrouwen en naar hulpbronnen, anderzijds door zichzelf als 
hulpverlener op een betrouwbare wijze in de hulpverlenings-
relatie in te zetten. Indien dit lukt, werkt dit helend. Deze 
ervaring kan het gezin integreren binnen het gezin zelf en in 
de interacties met andere systemen. In dat opzicht gaat hulp-
verlening niet enkel over ‘hier en nu’ tussen de hulpverlener en 
het gezin, maar ook over ‘ginds en straks’. 

De ontmoeting, verbinding tussen hulpverlener en gezin tot 
stand brengen, doen we binnen de opleiding ‘Gezinsbegeleiding 
en Gezinsgericht werken’ op een heel specifieke manier, nl. 
door zichzelf als hulpverlener in de relatie in te brengen. Het 
belangrijkste instrument dat de hulpverlener ter beschikking 
heeft en waarmee hij werkt, is zijn eigen persoon. Het is deze 
eigen persoon die hij inzet waardoor de relatie met het gezin
een helend effect kan hebben. Onder ‘zichzelf in de relatie 
inbrengen’ verstaan we het volgende. Het gaat er om dat wat 
zich hier en nu, wat zich tussen de hulpverlener en het gezin zich 
voordoet, zich afspeelt, proberen vast te pakken en in de relatie 
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in te brengen op een wijze die voor het gezin herkenbaaris en 
erkennend werkt. 

Concreet gaat het er om dat de hulpverlener op verschillende 
wijzen waarneemt en onderzoekt wat het contact met het gezin, 
hoe het zich aan de hulpverlener presenteert, met hem doet. Dit 
is de cruciale en pertinente vraag die bij de hulpverlener steeds 
op de voorgrond dient te staan: Wat doet dit gezin met mij ? 
Om dit te weten te komen, is introspectie noodzakelijk. De 
hulpverlener dient naar zijn binnenkant te kijken om te 
verkennen en te onderzoeken wat er bij hem van binnen gebeurt. 
Het is met deze binnenkant dat hij aan de slag gaat en die hij in 
de hulpverleningsrelatie inzet.

Hieronder schuilt de visie dat echte ontmoeting,  verbinding tot 
stand kan komen wanneer twee of meer mensen iets van hun 
binnenkant aan mekaar laten zien, daar iets over met mekaar 
delen. Bij vrijwillige hulpverlening geeft de hulpvrager meestal 
een deel van zijn binnenkant bloot door zijn verhaal te doen, 
door over zijn pijn en zijn lijden te vertellen, zijn verdriet, angst 
en woede te laten zien. Bij gedwongen hulpverlening geeft 
het gezin zich om verschillende redenen meestal niet (direct) 
bloot. Integendeel, meestal schermt het zich af en gaat het zich 
verdedigen. Aan de binnenkant zit steevast de last en de pijn 
van ‘het zich moeten laten begeleiden, van de regie over het 
eigen gezinsleven uit handen genomen te worden, van de 
ontwaarding van de eigen visie, krachten en mogelijkheden van 
het gezin. Dit deel van de binnenkant laat het niet direct zien, 
maar verwoordt het door verzet en zich af te sluiten. Dit isslechts 
één kant van het verhaal, nl. dit van het gezin. 
In het werkveld is het echter minder vanzelfsprekend dat de 
hulpverlener ook iets van zijn binnenkant laat zien, dat hij iets 
te kennen geeft van wat zich daar allemaal door het contact met 
het gezin zich afspeelt. In onze visie betekent professionaliteit 
precies dat de hulpverlener zich t.a.v. de hulpvrager kwetsbaar 
kan opstellen en dit ook doet. De hier bedoelde kwetsbaarheid is 
van een andere orde dan deze bedoeld in het kader van intervisie 
en supervisie. Hier gaat het er om zich te durven tonen, zich 
als mens aan het gezin te durven laten zien door iets van zijn 
binnenkant in de relatie in te brengen. 

luisterend oor te zijn of door zich in te houden en zijn eigen ver-
haal niet meer volop te vertellen maar voor zich te houden. Want 
dan zitten we in de rolomkering en dat is niet de bedoeling. Het 
gaat niet om het verhaal van de hulpverlener, maar om dit van 
het gezin. Waarover gaat het dan wel ?

Het gaat over gedeeltelijke ‘zelfonthulling’ en wel in twee 
vormen. Enerzijds wat we zouden kunnen noemen de ‘objectieve 
zelfonthulling’: iets over het eigen leven vertellen, zowel 
beroepsmatig als persoonlijk. Dit kan zowel over feiten, 
gebeurtenissen en ervaringen gaan. Soms kan het wel relevant 
zijn te vertellen dat men bv. een gelijkaardige kwetsuur heeft 
opgelopen of dat men van een analoge gebeurtenis als deze die 
het gezin meemaakt ook kwaad wordt. Voorwaarde is dat de 
eigen emotionele lading er af is, men de kwetsuur ‘verwerkt’ 
heeft of de kwaadheid goed kan hanteren (is niet gelijk aan 
onderdrukken). Het beoogde effect moet dit van erkenning zijn: 
“Ik zie dat het lastig is voor jou. Ik kan mij bij die situatie en 
wat het met jou doet iets voorstellen, doordat ik iets analoogs 
ook heb meegemaakt.” Blijft natuurlijk overeind dat een hulp-
verlener nooit kan voelen wat een gezinslid voelt en hem dus 
nooit tenvolle kan begrijpen, enkel ‘in de richting van’of ’in de 
buurt van’ kan komen.
Anderzijds wat we zouden kunnen noemen de ‘subjectieve zelf-
onthulling’ : iets over dat wat men als hulpverlener hier en nu 
in de hulpverleningsrelatie ervaart, nl. “Wat doet dit gezin of 
deze gezinssituatie met mij ?” Richtinggevend criterium voor 
wat men wel of niet inbrengt, is in welke mate dit wat men 
inbrengt een opbouwende en procesbevorderende bijdrage kan 
zijn. Heeft het gezin hier al dan niet een boodschap aan ? Kan 
het gezin hier iets mee ?

De subjectieve zelfonthulling gaat concreet over het volgende: 

 (a)  Wat de hulpverlener waarneemt aan de overkant bij
   het gezin (zintuigelijk gebeuren). Wat ziet hij ? 
   Helpend hierbij is de klank van het gezin af te zetten.
   Welke bewegingen ziet hij het gezin maken ? (vb. 
   gezinsleden gaan ver van mekaar zitten of kruipen 
   bij mekaar op de schoot) Wat ziet hij nog meer naast
   de bewegingen ? (bv. het huis is kraaknet en men durft
   bijna niet te bewegen uit schrik iets vuil te maken of
   men moet over de troep heen stappen om aan de tafel
   te geraken die bovendien vol ligt en plakt.) Wat hoort
   hij ? (bv. gezinsleden ratelen maar aan één stuk door
    zonder dat men er een speld tussen krijgt of roepen

Bij gedwongen hulpverlening geeft 
het gezin zich om verschillende redenen 
meestal niet (direct) bloot.

Echte ontmoeting, verbinding met het gezin kan slechts dan tot 
stand komen wanneer de hulpverlener op één of andere manier 
ook iets van zijn binnenkant aan het gezin laat zien, hier ook 
iets over deelt. Dit betekent niet dat hij zijn zielenleven t.a.v. het 
gezin moet blootleggen. Het gaat er bv. niet om dat hij over zijn 
eigen kwetsuren gaat vertellen, hoe hij daarvan heeft afgezien, 
hoeveel therapie hij daarvoor wel niet gevolgd heeft, welke last 
hij daar nu nog steeds van heeft, hoe dit nog dagelijks in zijn re-
latie meespeelt en hoe verdrietig en boos dit hem allemaal maakt 
en dit allemaal met de bijhorende emotionele lading. Dan is er 
veel kans dat de cliënt voor de hulpverlener gaat zorgen bv. door 
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   voortdurend naar mekaar.) Wat ruikt hij ? (bv. men komt
   het huis binnen en de stank pakt op de adem.) Welk 
   effect heeft dit alles op de hulpverlener: morele oordelen
   die naar boven komen; neiging om weg te lopen; 
   irritatie; walging; vertedering; wegzakken; 
   beklemming, enz. ?

 (b)  Welke emotie de hulpverlener voelt (emotioneel 
   gebeuren). Het gaat hierbij in eerste instantie om 
   basisemoties als verdriet, kwaadheid en angst enerzijds
   en vreugde, vrede en verlangen anderzijds. Als hul
   verlener kan men tijdens het beluisteren van het 
   verhaal van een gezin of gewoon tijdens het aanwezig
   zijn in het gezin één van die basisemoties voelen. 
   De hulpverlener voelt dit en tegelijk is het iets van 
   het gezinssysteem dat daar sterk aanwezig is en die 
   de gezinsleden meestal ook voelen. Deze emotie vertelt
   dus iets over het gezin en wat daar binnen het gezin
   gaande is. Het kan zijn dat één bepaald gezinslid deze
   emotie voelt, verschillende gezinsleden of allemaal.

 (c)  Welke lichamelijke gewaarwordingen de hulp-
   verlener ervaart (fysiek gebeuren). Wanneer het 
   gezin zich aan de hulpverlener presenteert, kan de
   hulpverlener allerlei fysieke gewaarwordingen 
   ervaren. Bv. Hij kan de neiging voelen om weer weg 
   te gaan ; het gevoel hebben platgewalst te worden; 
   zich voelen ineenkrimpen; moedeloos worden; 
   verstijven van de angst; beetje euforisch worden; zich
   gecharmeerd voelen; zich heel erg opgejaagd of 
   geïrriteerd voelen; de adem afgesneden worden; 
   het warm krijgen; zweten; enz. Dit vertelt iets over 
   wat het systeem met hem doet. Dit vertelt evenzeer iets
   over wat dit gezinssysteem heel waarschijnlijk ook
   met anderen doet en waar het gezin zich niet bewust
   van is. Dit vertelt heel vaak ook iets over waar de 
   hulpverlener vanuit zijn geschiedenis gevoelig voor is.

 (d)  Welke gedachten, indrukken, fantasieën, beelden, 
   herinneringen, metaforen in het hoofd van de hulp-
   verlener opkomen (mentaal gebeuren).  Regelmatig 
   zitten hulpverlener en het gezin met hetzelfde idee
   of beeld. Dit kan dan herkenning bieden en tevens
   erkennend werken. Soms is het verschillend, wat dan
   verduidelijkend kan werken, zowel voor de hulp-
   verlener als voor het gezin. Soms kan het voor het 
   gezin inspirerend werken. Bv. Bij de hulpverlener komt 
   het beeld van Sisyphus op wanneer een gezinslid aan
   het vertellen is over de zware, bijna onmogelijke 
   opdracht dat het probeert te vervullen en die telkens,
   wanneer de eindmeet in zicht is, mislukt. Wanneer de
   hulpverlener dit beeld inbrengt kan het betrokken 
   gezinslid zich heel erg erkend weten wanneer het dit
   beeld herkent en het dus voor hem klopt. Wanneer het
   beeld niet klopt, dan kan het zijn verhaal proberen te
   verduidelijken totdat de hulpverlener het ‘juiste’ 
   beeld krijgt.  

 (e)  Een aparte categorie die toch ook tot de binnenkant van
   de hulpverlener behoorten die een wezenlijke rol speelt,
   zijn de eigen noden en behoeften, de verlangens en 
   belangen van de hulpverlener. Om zijn werk kwali-
   tatief goed te kunnen doen, zijn er een aantal zaken die
   de hulpverlener nodig heeft, een aantal zaken waarvan
   het voor hem belangrijk is dat daar aan voldaan wordt.
   Dit kan bv. zijn zich (min of meer) aan het afgesproken
   uur houden, verwittigen wanneer er iets tussenkomt, 
   de gevraagde papieren meebrengen, minimum aan
   openheid, enz. Het is voor het gezin en de begeleiding
   heel belangrijk dat de hulpverlener inbrengt wat zijn
   verwachtingen zijn, wat hij nodig heeft om goed te
   kunnen begeleiden. 
   De hulpverlener heeft tevens belangen. Hij werkt met
   een bepaald mandaat binnen een organisatie. Deze 
   organisatie verwacht van alles van de hulpverlener,
   geeft opdrachten, stelt beperkingen. Hieraan wilt hij zo
   goed mogelijk aan proberen te voldoen. Door-
   verwijzers hebben ook hun verwachtingen. Dit werk-
   kader en deze belangen dienen door de hulpverlener
   eveneens ingebracht te worden. Het zijn de krijtlijnen
   en tevens de grenzen waarbinnen de begeleiding dient
   te gebeuren. Wanneer al deze zaken niet duidelijk 
   ingebracht worden, ontstaan er zeker en vast mis-
   verstanden of strijd over wat de begeleider al dan niet 
   dient te doen of mag doen. 

Het gaat er dus om dat wat zich aan de binnenkant bij de hulp-
verlener afspeelt op een voor het gezin herkenbare wijze en er-
kennende manier in de relatie in te brengen. Dit betekent dus 
niet dat de hulpverlener alles in brengt, maar wel wat een pro-
cesbevorderende bijdrage aan de hulpverleningsrelatie en de 
hulpverlening kan betekenen. 
Zelfreflectie betekent immers ook zelfonderzoek : Wat is van 
mij persoonlijk en heeft dus met mijn persoonlijke geschiedenis 
te maken ? Welke eigen kwetsuur en/of gevoelige snaar wordt 
hier geraakt ? Is er tegenoverdracht in het spel ? Wat heb ik 
daarvan op dit moment te parkeren (bv. een oude lading die er 
aan vasthangt) ? En wat kan ik als hulpverlener inbrengen dat 
ietsbijbrengt ?

Dit inbrengen kan op twee manieren gebeuren : 

Ten eerste rechtstreeks. Soms kan dit letterlijk, bv. als het 
gaat om een beeld of een gezegde, een beweging, een fysieke 
gewaarwording of een emotie. Soms is het zoeken naar een 
gepaste formulering, naar de woorden die maken dat het voor 
het gezin aansluit bij hun leefwereld, bij ‘het gewone’ en toch 
een verschil biedt, iets ‘ongewoons’ inbrengt. Men kan de 
zintuigelijke waarnemingen rechtstreeks verwoorden, 
benoemen en daarrond vanuit de verwondering op een 
verkennende manier op doorvragen. Bv. “Ik zie dat jullie ver 
van mekaar af zitten. Is dat jullie gewoonte ?; Ik hoor jullie 
constant roepen naar mekaar. Is dit jullie manier van praten
met mekaar ?”. Men kan wat men fysiek voelt, de lichamelijke 
gewaarwordingen inbrengen. Bv. “Wanneer ik jou dit zo hoor 
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vertellen, dan krijg ik een beklemmend gevoel. Heb jij daar ook 
last van ?” Of “Ik voel mijn maag ineenkrimpen wanneer ik 
hoor welk onrecht jou is aangedaan. Voel je daar ook iets van ?” 
Soms wordt een hulpverlener bij het horen van het verhaal van 
een gezin door een emotie overvallen. “Wanneer ik je zo hoor 
vertellen, voel ik mij heel verdrietig worden.” Of “Ik voel mij 
kwaad en opstandig in jouw plaats worden.”
Men kan vertellen wat er mentaal in zich opkomt en vragen 
of het gezin hier iets van herkent. Bv. “Ik krijg het beeld van 
een klein jongetje dat met grote mensenschoenen maat 47 
moet stappen. Zegt dit beeld jou iets wanneer ik dit vertel ? 
Herken je dit ? Wat doet het met jou wanneer ik dit zo zeg ?”
Men kan inbrengen wat men als hulpverlener nodig heeft om 
goed zijn werk te kunnen doen, wat men belangrijk vindt, waar 
men zenuwachtig of ambetant van wordt. Ook dit is een stukje 
van zichzelf als mens laten zien, wat meestal een deur naar 
ontmoeting opent. Gezinnen willen heel graag mensen 
ontmoeten en niet functies. Ook het spreken vanuit het mandaat 
vertelt iets over de beperkingen waarbinnen de hulpverlener
moet werken, over zijn ondergeschikt zijn, zijn machteloosheid. 
Dit is tevens diezelfde  menselijkheid waar het gezinop zoek 
naar is.  Daarnaast schept het duidelijkheid: wat is de reden van 
ons samenzijn en onder welke condities ? Tenslotte biedt 
het ook houvast, veiligheid. Het gezin weet waar het voor staat, 
wat het wel en niet kan verwachten.
Het wordt steeds gebracht als iets van de hulpverlener, waarbij 
bevraagd wordt of het voor het gezin herkenbaar is als ‘ook iets 
bij hen’, precies alsof het gezin en de hulpverlener hierin ‘lot-
genoten’ zijn. 
Heel vaak dient dit zelfs niet eens bevraagd te worden. Vaak valt 
het gezin eerst stil, waarbij het als het ware vanzelf naar binnen-
gezogen wordt, zichzelf gaat verkennenen vervolgens een ander, 
een nieuw en vaak nog-niet-verteld verhaal brengt. Op zo’n 
moment ontstaat er vaak iets van echt contact, van verbinding. 
Dat is bij beiden voelbaar. Het is een ‘unieke’ ervaring.
Wat de hulpverlener als van zich zelf inbrengt, kan door het 
gezin niet ontkend en dus ook niet ontkracht worden. Daar 
kan dus geen enkel discussie over zijn. Het is immers iets van 
de hulpverlener. Het kan ook fungeren als een vorm van grenzen 
trekken t.a.v. het gezin. Het gezin kan het wel als niet-voor-hen-
opgaand van tafel vegen. 
Een ander effect is dat het gezin rechtstreeks feedback krijgt 
over zijn handelen. Gezinnen lopen vast in het leven o.a. 
doordat het geen besef meer heeft van het effect dat zijn gedrag 
bij anderen veroorzaakt. Wanneer de hulpverlener iets anders 
kan doen dan wat het gedrag van het gezin bij de meeste andere 
mensen veroorzaakt (bv. het gedrag of het effect ervan benoemen 
i.p.v. te zwijgen, kwaad te worden of zich te gaan verdedigen), 
brengt hij verschil in en kan hij uit de vicieuze cirkel van over-
dracht en tegenoverdracht blijven. 
Ten tweede onrechtstreeks. Dit is via het gekende formuleren 
van een hypothese: Iets van wat de hulpverlener aan zijn 
binnenkant gewaar wordt, presenteert hij aan het gezin als 
een mogelijke veronderstelling dat dit bij het gezin aanwezig 
is.“Is het mogelijk dat er van binnen in jou veel verdriet 
is ?”; “Zou het kunnen dat jullie om zich  gehoord te voelen dat 

jullie steeds moet roepen ?”; “Ik heb de indruk dat hoe hard 
jullie ook jullie best doen, dat niemand dit ziet. Klopt het wat 
ik denk ? “Zou het kunnen dat je de situatie waar je in zit zo 
hard aantrekt, dat je er letterlijk ziek van wordt en maagkrampen 
van krijgt ?”. Het gezin heeft hierbij de mogelijkheid om de 
hypothese te verwerpen, als niet opgaand voor hen. Ofwèl te 
herkennen, wat dan erkennend kan werken. Het beslissingsrecht 
of een hypothese al dan niet klopt, blijft bij het gezin. Soms 
verwerpt het gezin een hypothese, ook al is de hulpverlener heel 
zeker dat zijn hypothese klopt, waarbij een gevaar voor strijd 
kan ontstaan. Dit is niet nodig. Het gezin pikt immers steeds dit 
op waar de tijd bij hen rijp voor is. Het kan dus best zijn dat een 
gezin een gebrachte hypothese bv. pas één jaar later herkent en 
het zich dan eveneens erkend voelt. 

De ervaring leert dat deze manier van zichzelf in de hulpver-
leningsrelatie in te brengenmeestal iets bij het gezin teweeg 
brengt. Hulpverleningsrelaties die al langere tijd vastzitten, 
kunnen opeens terug in beweging komen. Daar waar het gezin 
steeds hetzelfde bleef doen, waar er geen ‘verbetering’ kwam, 
treedt er verandering in.
Er kunnen nieuwe, nog niet vertelde, maar meestal wel relevante 
verhalen naar boven komen. Vaak gaat het om verhalen van zich 
niet gezien en zich niet erkend voelen, van pijn, van verdriet, 
kwaadheid en angst, van diepgaande kwetsuren. Het kunnen ook 
positieve verhalen zijn over dromen, verlangens en hoop. Of het 
gezin schiet ineens in actie en doet waar anderen al zo lang op 
zitten te wachten. “Ze nemen eindelijk hun verantwoordelijk-
heid op.”
Deze manier van werken appelleert voortdurend de eigen 
verantwoordelijkheid van het gezin waardoor een wisselwerking 
tussen ‘hier’ en ‘ginder’, tussen ‘nu’ en ‘straks’ ontstaat. Het is 
een manier van zich op een evenwaardige wijze zich kwetsbaar 
t.a.v. het gezin opstellen en zich met het gezin verbinden. 
Deze unieke ervaring is de motor van de beweging in het hulp-
verleningsproces.
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