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Woord vooraf 
 
Als contextueel coach én pleegmoeder is het mijn verlangen om recht te doen. Recht doen aan loyaliteiten en de 
balansen van geven en ontvangen. Recht doen aan gezinnen, families, generaties, relaties en individuen. En niet te 
vergeten, recht doen aan mezelf!  
Als afsluiting van mijn 2-jarige opleiding tot contextueel coach heb ik op 2 februari 2022 mijn referaat gehouden met 
als titel ‘ben ik in beeld?’. Twee pijlers uit dit referaat, de diagonale loyaliteit en de contextueel gezinsbegeleider, deel 
ik graag met een groter publiek. Vandaar deze publicatie om recht te doen aan beide thema’s en om recht te doen 
aan mijn eigen ontwikkeling in de opleiding én mijn ambities om met deze thematiek het land in te trekken! 
Aangezien ik voor mijn afstuderen een referaat heb gehouden en geen scriptie heb geschreven, voldoet onderstaand 
betoog niet aan de richtlijnen voor een (wetenschappelijk) verslag. Uiteraard heb ik met de grootste zorgvuldigheid 
de literatuur en mijn ervaringen bestudeerd. En ben ik gekomen tot deze  weergave van het contextuele gedachtegoed 
toegepast op de praktijk van pleegzorg.  
 
Het past bij mij om mijn woorden en taal te versterken door gebruik te maken van creatief materiaal. In dit geval heb 
ik gekozen voor de ‘gekleurde huisjes’ metafoor. Nieuwsgierig naar hoe dit eruit ziet in een presentatie? Op mijn 
website www.praktijkverbindjehart.nl staat een link naar een deel van het referaat! 
Dat deze manier van kijken naar pleegzorg aanspreekt, is bevestigd door dat tot tweemaal toe een foto uit mijn 
referaat gekozen is tot omslagfoto van de maand van het Pleegoudersforum Nederland op Facebook. Een groep met 
een kleine 2000 leden herkent zich in dit alleszeggende beeld.  
 

 
 
Mijn ambitie is om op veel meer plekken in Nederland deze manier van kijken en praten over pleegzorg te 
introduceren. Ik kom graag op locatie om een training te geven of presentatie te houden! Daarnaast is het prima om 
dit document breed te verspreiden! En tot slot ben ik benieuwd naar reacties, kritische vragen of aanvullingen! Mail 
me maar op info@praktijkverbindjehart.nl of maak een connectie op LinkedIn.  
 
  
 
 
 

  

http://www.praktijkverbindjehart.nl/
mailto:info@praktijkverbindjehart.nl
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Loyaliteit 
 

Wat is loyaliteit: 
Loyaliteit is een zijnsgegeven en niet afhankelijk van gevoel. Het is een wederzijds rekening houden met de belangen 
en verwachtingen van de ander. Het is een triadisch begrip: het gaat steeds om degene die voorkeur heeft, de 
uitverkorene en degene aan wie niet de voorkeur is gegeven.  
Menselijke interacties worden voortdurend bepaald door geven en ontvangen. Loyaliteit is een wetmatige kracht. Het 
is de motivatie achter de wisselwerking van geven en ontvangen. 
 

Verticale loyaliteit: existentieel 
Ouders zijn de verwekker en baarder van het kind 
en geven het kind het leven! Het kind ontvangt het 
leven van het ouderteam. Dit is een gegeven en 
wordt de existentiële loyaliteit genoemd. Het is de 
bloedband van generaties en bestaat ook tussen 
grootouders en kleinkinderen. Je kunt nooit ‘ex-
moeder’ of ‘ex-zus’ worden. Deze band is 
onverbrekelijk, wordt niet door gevoel bepaald en 
bestaat ook als ouders zijn overleden of uit beeld 
zijn of er bewust geen contact meer is. Deze 
loyaliteit is vaak onopgemerkt aanwezig, tenzij die 
onder druk komt te staan.  
 
Verticale loyaliteit: verworven 
De existentiële loyaliteit kan in de loop van jaren 
worden uitgebouwd en verdiept. Dan ontstaat er 
verworven loyaliteit. Dit gebeurt als ouders het kind 
verzorgen en opvoeden. Hiermee bouwen ouders 
verdiensten op. Ouders horen hun 
verantwoordelijkheid te nemen en goed voor hun 
kind te zorgen. Voor een kind is het rechtvaardig dat 
er voor hem gezorgd wordt. Kinderen kunnen nooit 
in de schuld komen te staan bij hun ouders.  
 

Verticale loyaliteit: zijnsloyaliteit 
Het is rechtvaardig dat ouders meer geven aan kinderen. Kinderen hebben de neiging om óók aan ouders te geven en 
van betekenis te zijn. Als dit teruggeven in verhouding staat tot hun leeftijd (passend is) en ook door ouders gezien en 
erkend wordt, dat geeft dit ‘geven’ het kind bestaansrecht en groeit het kind in zijnsloyaliteit en eigenwaarde. Het 
groeien van zijnsloyaliteit wordt ook wel het ‘staan 
op eigen grond’ genoemd. Mag je je eigen keuzes 
maken en namens jezelf leven? Sta je op eigen 
grond? De pubertijd is belangrijke fase waarin een 
kind van afhankelijk zijn van zijn ouders groeit naar 
onafhankelijk zijn. Het verwerven van eigen grond 
en het ervaren van onafhankelijkheid leidt in de 
volwassenheid tot een wederzijds afhankelijke 
relatie tussen kind en ouders. Samengevat is een 
kind afhankelijk van ouders, een puber 
onafhankelijk en als volwassen kind heeft hij een 
wederzijds afhankelijke relatie met ouders.  
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Loyaliteitsconflict:  
Als een kind gedwongen wordt of zich gedwongen voelt om voor de ene ouder te kiezen en dus tegen de andere ouder, 
ontstaat een loyaliteitsconflict. Dit grote onrecht is bijna niet te dragen en kan ertoe leiden dat een kind tegen zichzelf 
kiest, om maar geen partij te hoeven kiezen. Dit loyaliteitsconflict levert enorm veel destructieve kracht op en is een 
groot onrecht voor kinderen. Als loyaliteit niet zichtbaar kan worden ‘beleefd’, dan bestaat de kans dat deze loyaliteit 
ondergronds gaat en onzichtbaar wordt. Destructief gedrag kan dan een uiting zijn van deze onzichtbare loyaliteit.  
 

Horizontale loyaliteit: 
Horizontale relaties zijn zelfgekozen relaties. Dit zijn 
vrienden, je partner, buren en collega’s. Vanuit de 
emotionele bankrekening die gevuld is tijdens het 
opgroeien, is krediet opgebouwd om zelf te 
investeren in relaties. Je kunt deze relatie weer 
verbreken en elkaars -ex worden. De horizontale 
relaties zijn wederkerig en beginnen op nul wat 
betreft het verwerven van loyaliteit.  
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De balans van geven en ontvangen 
 

Verticale loyaliteit: asymmetrische balans van geven en ontvangen.  
Voor een kind is het rechtvaardig dat er voor hem 
gezorgd wordt. Kinderen kunnen nooit in de schuld 
komen te staan bij hun ouders. Ouders horen hun 
verantwoordelijkheid te nemen en goed voor hun 
kind te zorgen. Het is rechtvaardig dat ouders meer 
geven en dat je dat als kind mag ontvangen en niet 
hoeft terug te betalen. Kinderen kunnen nooit de 
ouders van hun ouders worden. 
Ouders investeren zorg, aandacht en liefde. Een kind 
geeft terug door ouders vertrouwen te geven en 
loyaal aan hun te zijn. Wat ouders investeren is vele 
malen meer dan het kind terug kan geven; deze 
asymmetrie is rechtvaardig.  
Doordat een kind meer ontvangt, groeit het vermogen op zijn emotionele bankrekening. Dit vermogen zal hij nodig 
hebben om zelf horizontale relaties en te gaan. En dit vermogen is later nodig om zelf te investeren in kinderen, in de 
volgende generatie.   
 

Horizontale loyaliteit: symmetrische balans van geven en ontvangen. 
Horizontale relaties kunnen als rechtvaardig gezien 
worden als op de lange termijn er een evenwicht 
bestaat tussen wat de partners (of vrienden of 
buren) investeren en van elkaar ontvangen en 
wanneer ze hierbij voor ogen houden wat elkaars 
noden zijn. Wat een rechtvaardige en billijke balans 
is van geven en ontvangen, bepalen de betrokkenen 
in deze horizontale relatie samen. Wanneer je voor 
een ander zorgt (dus geeft), heb je als het ware ook 
recht op zorg van de ander voor jou. Dit noemen we 
gerechtigde aanspraak. Je hebt als het ware zorg 
tegoed.  
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Uithuisplaatsing 
 
Wat gebeurt er bij een uithuisplaatsing met de 
verschillende loyaliteiten en balansen van geven en 
ontvangen? En inzoomend op het pleeggezin, 
welke loyaliteiten zijn daar? Dekt de theorie van 
horizontale en verticale loyaliteit wel de lading of is 
het tijd voor een nieuwe invalshoek? 
 
 

Verticale loyaliteit: existentieel 
Bij een pleegkind is deze existentiële loyaliteit dus altijd gericht op de eigen ouders (en grootouders), hoeveel onrecht 
en onveiligheid er wellicht was. Ook na een uithuisplaatsing blijft deze band bestaan.  
 

Verticale loyaliteit: verworven 
Als een kind niet bij zijn eigen ouders opgroeit, zijn 
het de pleegouders (opvoeders) die verticale 
loyaliteit verwerven bij het pleegkind. Pleegouders 
verwerven loyaliteit door dagelijks zorg en 
investering. Ook verwerven pleegouders loyaliteit 
door het pleegkind loyaal te laten zijn aan eigen 
ouders. De existentiële verticale loyaliteit blijft bij 
de eigen ouders liggen en kan nooit worden 
overgenomen of vervangen door pleegouders.  
 

Verticale loyaliteit: zijnsloyaliteit 
Een pleegkind zal voor het ontwikkelen van eigen grond zowel met eigen ouders als met pleegouders in de pubertijd 
strijden. Het is een ingewikkelde en dubbele zoektocht naar ‘hoe verhoud ik mij tot mijn ouders en opvoeders?’. Een 
pleegkind heeft te maken met een dubbel ouderteam.  
 

Loyaliteitsconflict: 
Pleegkinderen komen in een loyaliteitsconflict terecht als hun ouders en pleegouders elkaar bestrijden en moeizaam 
samenwerken. Als pleegouders ouders veroordelen of negatief over ze praten, raakt dit de existentiële band. 
Pleegouders verwerven betrouwbaarheid bij het pleegkind door ouders hun plek te laten innemen als ouders en geen 
oordeel te hebben. Pleegkinderen die verscheurd worden door een intern loyaliteitsconflict laten vaak destructief 
(lastig) gedrag zien of kiezen tegen zichzelf. Een groot deel van de afgebroken pleegzorgplaatsingen (break down) komt 
doordat pleegouders het lastige gedrag van het pleegkind niet (meer) kunnen hanteren. Ten grondslag aan dit lastige 
gedrag ligt vaak (volgens G. Haans) de moeizame samenwerking tussen ouders en pleegouders. Loyaliteiten komen 
onder druk te staan en het kind zit klem.   
 

Horizontale loyaliteit: 
Pleegouders kiezen meestal bewust ervoor om pleegouder te worden. Een pleegkind kiest denk ik bijna nooit bewust 
ervoor om pleegkind te worden. De band tussen pleegkind en pleegouder is dus (deels) zelfgekozen. Ook kan een 
plaatsing beëindigd worden en ben je ex-pleegouder of ex-pleegkind van elkaar. Ook het opbouwen van loyaliteit 
begint op nul bij een pleegzorgplaatsing. Er is geen onverbrekelijke bloedband waar je op kunt teren. Het horizontale 
kenmerk van een wederkerige en symmetrische balans van geven en ontvangen tussen pleegouder en pleegkind gaat 
niet op. De relaties pleegouder-pleegkind is dus niet 100% een horizontale relatie.  
Pleegouders verwerven betrouwbaarheid door het pleegkind loyaal te laten zijn aan eigen ouders. Ze helpen het 
pleegkind  zich te verbinden met zijn roots en helpen het kind zich te begrenzen tegen destructief gedrag van ouders, 
zónder het pleegkind deloyaal te maken aan ouders. Dit is een ingewikkelde opgave en vraagt om veel inzicht in de 
stromen van loyaliteit op de achtergrond en creatieve invalshoeken en omdenken in mogelijkheden. Een manier om 
anders naar ouders te kijken kan door het stellen van de volgende vraag. Wat zijn de mooie kanten en fijne 
eigenschappen van de afwezige biologische ouders? Je bent niet elkaars concurrent, maar collega-ouders, met 
verschillende rollen en verantwoordelijkheden.  
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Verticale loyaliteit: asymmetrische balans van geven en ontvangen in oorspronggezin 
Met een uithuisplaatsing wordt de natuurlijke asymmetrische balans van geven en ontvangen tussen ouders en kind 
ernstig verstoord en onderbroken. Mogelijk was er al sprake van een ongezonde balans tussen ouder en kind 
voorafgaand aan de uithuisplaatsing. Hoeveel tegoed heeft deze ouder ontvangen toen het zelf opgroeide? Is de 
bankrekening genoeg gevuld om te investeren in het kind? Naast deze emotionele bankrekening spelen 
omstandigheden als veiligheid en stabiliteit mee.  
Met dat een kind uit huis wordt geplaatst, raakt ook 
de balans van geven en ontvangen ontwricht. Je 
kunt een kind wel uit zijn familie halen, maar de 
familie niet uit het kind. Hoe doe je recht aan deze 
balans die blijft bestaan, maar door een 
uithuisplaatsing verstoord wordt? Wat is er nog wel 
te geven en te ontvangen tussen ouder en kind? 
Taal ontwikkelen en investeringen van ouder en 
kind zichtbaar maken, is zeer helpend hierbij. Zo 
geeft de ouder iets enorm groots, door de 
opvoeding aan pleegouders over te laten. Als je niet 
zelf je kind kunt grootbrengen is dit wellicht het 
grootste wat een ouder uit liefde voor zijn kind kan geven. Het kind ontvangt daarmee een kans om patronen die 
misschien al generaties lang doorgegeven worden te doorbreken. Een nieuw tijdperk, nieuwe mogelijkheden om de 
emotionele bankrekening te vullen, nieuwe patronen aanleren om door te geven aan de volgende generatie.  
 
 

Verticale loyaliteit: asymmetrische balans van geven en ontvangen in pleeggezin 
Aangezien pleegouders de opvoeders zijn van het 
pleegkind, is het hier dus ook rechtvaardig dat 
pleegouders meer investeren en meer geven dan 
het pleegkind ooit terug kan geven. Van belang is 
dat pleegouders genoeg tegoed hebben staan op 
hun eigen emotionele bankrekening, om te kunnen 
geven aan het pleegkind zonder afhankelijk te zijn 
van wat het pleegkind terug geeft. Pleegouders zijn 
de gevende opvoeder, zonder de onderstroom van 
de onverbrekelijke bloedband, de existentiële 
loyaliteit. Het kan zeer verhelderend zijn als 
pleegouders starten met een plaatsing met reële 
verwachtingen ten aanzien van wat het pleegouderschap kost en wat het oplevert. En welke verwachtingen hierin 
rechtvaardig zijn. 
 

Horizontale loyaliteit: symmetrische balans van geven en ontvangen. 
Zoals hierboven al genoemd, is een wederkerige en symmetrische balans van geven en ontvangen tussen pleegouder 
en pleegkind niet van toepassing. Het is juist rechtvaardig dat pleegouders meer investeren en het pleegkind nooit in 
de schuld kan komen te staan bij pleegouders. 
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Diagonale loyaliteit 
 
De relatie tussen pleegouders en pleegkind heeft zowel kenmerken van de verworven verticale loyaliteit als van de 
horizontale loyaliteit. Vandaar dat ik de term diagonale loyaliteit introduceer. Het is niet 100% verticaal en ook niet 
100% horizontaal, maar een mix.  
Dit is een nieuw begrip en volgens mij ook nog niet beschreven in literatuur. Het dekt voor mij de lading als je het hebt 
over de loyaliteit tussen pleegouders en pleegkind. Diagonale loyaliteit brengt hopelijk duidelijkheid in de ingewikkelde 
relaties die er binnen een pleeggezin zijn.  
 
De band tussen pleegouders en pleegkind is NIET 
existentieel. Er is geen bloedband, tenzij je als 
grootouders voor je kleinkind zorgt. Een 
uithuisplaatsing in het netwerk van het pleegkind is 
mogelijk nog ingewikkelder, omdat de bloedband 
dan ook een rol speelt! 
De verworven verticale loyaliteit is wel van 
toepassing. Het is namelijk rechtvaardig dat 
pleegouders meer investeren dan een pleegkind 
terug kan geven. Een pleegkind kan en mag niet in 
de schuld komen te staan bij pleegouders. Er is 
asymmetrie in de balans van geven en ontvangen, 
die zo kenmerkend is voor verticale loyaliteit.  
Een element van de horizontale loyaliteit is dat het om een zelfgekozen relatie gaat. Tenminste, een pleegkind heeft 
in wezen meestal nooit vrijwillig zelf gekozen. Pleegouders kiezen er wél bewust voor om pleegouder te worden. Door 
die vrijwillige keuze kun je ook weer van elkaar af, je kunt ‘ex-pleegouder’ worden door de stoppen met pleegzorg 
voor het pleegkind. Doordat pleegouders en pleegkind geen bloedband hebben, begint het wederzijds verwerven van 
loyaliteit op nul.  
Doordat er dus zowel kenmerken van de verticale loyaliteit spelen als van de horizontale loyaliteit, zou ik willen pleiten 
voor een nieuwe term die recht doet aan de ingewikkelde band tussen pleegouders en pleegkind, namelijk de 
diagonale loyaliteit. 
 
Ook andere zelfgekozen relaties waarin je ook weer ex kunt worden, maar die een asymmetrische balans hebben van 
geven en ontvangen zouden we diagonaal kunnen noemen. Bijvoorbeeld de relatie docent-leerling, hulpverlener-
cliënt, stiefouder-kind van partner.  
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Contextueel gezinsbegeleider 
 

Hulpverlening bij een uithuisplaatsing 
Voordat het tot een uithuisplaatsing komt, is vaak al hulpverlening betrokken bij het gezin. Met de uithuisplaatsing 
komen er nog meer partijen en hulpverleners bij. Gezien de complexe loyaliteiten, de balansen van geven en 
ontvangen die verstoord worden, wie heeft dan het complete veld in beeld? 
In de huidige praktijk van pleegzorg is er veel hulp 
versnipperd. De jeugdconsulent van de plaatselijke 
gemeente, de gezinsvoogd, de pleegzorgwerker, 
school, therapie, logeeropvang, begeleiding van 
ouders, broertjes of zusjes, eigen kinderen in het 
pleeggezin, enz.. Ieder heeft zijn eigen kennis, 
verantwoordelijkheid, caseload, protocollen en 
financieringssystemen. Maar wie heeft het 
complete plaatje in beeld en kan recht doen aan alle 
belangen en aan de intergenerationele solidariteit? 
Een contextueel gezinsbegeleider zou deze rol 
kunnen vervullen. Hieronder werk ik deze rol verder 
uit.  
 

Contextuele gezinshulp voor ouders1 
De contextueel gezinsbegeleider gaat veel verder in het begeleiden van ouders dan het ‘leren verdragen van de 
uithuisplaatsing’. Alles begint met erkenning geven (keer op keer) voor het onrecht dat ze niet zelf hun kind kunnen 
opvoeden. Dit brengt intense rouw met zich mee, waar de gezinsbegeleider aandacht en ruimte aan geeft. De 
contextueel gezinsbegeleider kan met ouders het proces aangaan van het heroverwegen van hun eigen geschiedenis. 
Hoe is hun emotionele bankrekening gevuld geraakt? Welk onrecht dragen ouders met zich mee uit vorige generaties? 
Het erkennen, belijden en berouwen van dit onrecht geeft vrijheid en voorkomt dat dit onrecht wordt doorgegeven 
(roulerende rekening) en dat de kinderen dit onrecht gestort krijgen op hun bankrekening.  
Zoals een Surinaams spreekwoord zegt: als je de stenen op je weg niet opruimt, struikelen je kinderen erover.  
Wellicht is voor het opruimen van stenen op de weg van ouders specialistische hulp nodig, die de gezinsbegeleider 
erbij kan halen.  
Het terugkijken in de generaties werkt 
ontschuldigend voor ouders. Ontschuldigen is het 
onrecht achter het onrecht zichtbaar maken. De 
schuld blijft staan, maar het geeft ouders de kans op 
validatie (groeien van de bankrekening) door de 
schuld te mogen dragen en verantwoordelijkheid 
hiervoor te nemen. Dit proces is van lange adem en 
ook niet geschikt in elke situatie. Maar ontzettend 
waardevol voor het hele gezin en systeem! Het 
uithuisgeplaatste kind plukt er de vruchten van, als 
generaties in balans komen.  
Als de hierboven beschreven thema’s op de agenda 
staan, kan ook gekeken worden naar de balans van 
geven en ontvangen tussen ouders en (pleeg)kind. De gezinsbegeleider kan de gevende ouder zichtbaar maken. Deze 
ouders hebben immers (al dan niet gedwongen) hun eigen belangen als ouder opzij gezet om het kind een goed 
gezinsleven bij pleegouders te geven. Een ontzettend groot offer wat deze ouders gebracht hebben om hun kind elders 
te laten opgroeien voor het welzijn van het kind. De contextueel gezinsbegeleiders zoekt met ouders naar andere 
vormen van ‘passend geven’ aan het kind. En wat zouden ouders willen ontvangen? In de praktijk wordt de ouder-
kind band vaak via de omgangsregeling vormgegeven. Maar zijn er niet veel meer middelen en manieren die recht 
doen aan het geven en ontvangen tussen ouders en kind? Ik denk het wel! 
 

 
1 Zie ook mijn scriptie over contextuele hulpverlening aan niet-opvoedende ouders op 
http://www.praktijkverbindjehart.nl/scriptie/ 

http://www.praktijkverbindjehart.nl/scriptie/
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Contextuele gezinshulp voor pleegkind 
Voor elk pleegkind is het een groot verlies om niet op te groeien bij zijn eigen ouders. Dit komt door de existentiële 
band, waar een fysieke knip in wordt gemaakt. De contextueel gezinsbegeleider heeft oog voor dit verlies en 
bijbehorende rouw en de traumatische doorwerking van de uithuisplaatsing.  
De gezinsbegeleider helpt het kind zich te verbinden aan zijn wortels en het omgaan met de dubbele loyaliteiten. Ook 
in de pubertijd en bij het ontwikkelen van zijnsloyaliteit is de gezinsbegeleider van waarde in het leren begrenzen en 
afbakenen van de eigen grond van het pleegkind. Juist doordat er meerdere ouderteams zijn die het extra ingewikkeld 
maken.  
Het ontschuldigen van ouders, door het onrecht 
achter het onrecht zichtbaar te maken, is ook zeer 
helpend voor het kind. Anders denkt het kind het 
niet waard te zijn om zorg te ontvangen en het niet 
waard te zijn om goed behandeld te worden. Dat 
het zijn eigen schuld is. Het kind legt de schuld bij 
zichzelf. Het kind had recht op zorg, maar heeft het 
niet gekregen. 
Door de meerzijdig partijdige houding kan de 
gezinsbegeleider recht doen aan alle belangen en 
betrokkenen, zonder te oordelen. Net als bij de 
ouders helpt de contextueel gezinsbegeleider het 
kind om passend te geven aan en ontvangen van ouders. Dat het kind kan en mag geven is nodig voor de opbouw van 
eigenwaarde en zijnsloyaliteit. Hoe kan het kind geven aan wat hij verloren is? Ook dat is een vorm van 
rouwverwerking! De contextueel gezinsbegeleider kan het kind ook helpen om te leren zien dat het kind 
transgenerationeel geeft door niet bij ouders te wonen, door de roulerende rekening te doorbreken en zijn eigen 
bankrekening te vullen. Ook dit is een groot offer.  
 

Contextuele gezinshulp voor pleeggezin 
De contextueel gezinsbegeleider helpt pleegouders in het ontwikkelen van taal om zonder oordeel te spreken over 
ouders. Het onrecht achter het onrecht zichtbaar maken, werkt ontschuldigend naar ouders. Door inzicht te geven in 
onrecht wat generaties lang wordt doorgegeven, kunnen pleegouders milder kijken naar ouders en zo ouders hun plek 
gunnen en geven. Als pleegouders verwerf je betrouwbaarheid en loyaliteit door de ouders van het pleegkind ouders 
te laten zijn.  
De gezinsbegeleider helpt het pleeggezin om te 
zoeken naar passende manieren van geven en 
ontvangen met ouders en verdere familie van het 
pleegkind. Door de meerzijdig partijdige houding 
van de gezinsbegeleider wordt gezocht naar 
manieren om iedereen recht te doen in het 
systeem.  
De contextueel gezinsbegeleider heeft ook de eigen 
kinderen in het pleeggezin in beeld. Als onderdeel 
van het gezin krijgen zij te maken met soms heftig 
gedrag van een pleegkind en van het feit dat hun 
ouders vaak meer aandacht aan een pleegkind 
besteden dan aan hen, waardoor een eigen kind zich niet voldoende gezien kan voelen. Het meezorgen van deze eigen 
kinderen kan een contextueel gezinsbegeleider monitoren en in dialoog en samenwerking met pleegouders 
begeleiden naar constructieve parentificatie. Door het zorgen bespreekbaar te maken, te zien en erkennen en te 
begrenzen. De contextueel gezinsbegeleider doet hiermee recht aan de eigen kinderen die ook van betekenis willen 
zijn, op eigen grond leren staan en natuurlijk via existentiële loyaliteit aan pleegouders verbonden zijn.  
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De dialoog 
De contextueel gezinsbegeleider is een kei in het faciliteren en voeren van een dialoog (gesymboliseerd door de steen). 
Grondhouding is de meerzijdige partijdigheid van de gezinsbegeleider. Dat betekent partijdig kunnen zijn met alle 
betrokkenen zonder partij te kiezen voor de één en tegen de ander. Door ieders raampje kunnen kijken en anderen 
uitnodigen om ook door elkaars raampje te kijken. Het doel van elke dialoog is ontmoeting met de ander en zo dus 
ook een ontmoeting met jezelf. En uiteindelijk zal 
deze reeks ontmoetingen kunnen leiden tot 
transgenerationele verbondenheid, waarvan de 
vrucht vrijheid is.  
Een belangrijk ingrediënt van de dialoog is 
betrouwbaarheid, dat je handelt in de lijn der 
verwachting. Verwachtingen staan dus vaak op de 
agenda. De contextueel gezinsbegeleider heeft in 
de dialoog veel aandacht en zorgvuldig gekozen 
woorden voor het geven van erkenning voor 
onrecht en voor wat iedereen geeft en ontvangt. Of 
zou willen geven en ontvangen. Hij is zich elke keer 
bewust van de wirwar aan loyaliteiten die spelen en 
de bijbehorende (a)symmetrie in de balansen van 
geven en ontvangen.  
Door al aan het begin van een uithuisplaatsing, of 
eigenlijk al in het traject daarvoor, veel met alle 
betrokkenen in dialoog te zijn, wordt een basis 
gelegd van betrouwbaarheid en samenwerken. De 
vrucht van het intensief recht doen aan alle 
betrokkenen, met de bijbehorende gevoelens van 
rouw en verlies en onrecht, is een basis om de rest 
van de uithuisplaatsing op voort te borduren. Deze 
basis is onbetaalbaar en ontzettend nodig voor 
ouders, het pleegkind en pleeggezin.  
 

Relationele grondwet 
Als het doel van elke dialoog een ontmoeting is, waarin de deelnemers betrouwbaar voor elkaar zijn, is het handig om 
af te spreken wat dan van elkaar verwacht mag worden. Deze afspraken zijn samengevat in de relationele grondwet. 
Door deze afspraken aan het begin te maken, zijn de verwachtingen helder en kan de contextueel gezinsbegeleider de 
deelnemers ook aanspreken als de afspraken geschonden worden. 
Ieder mens heeft recht op zijn eigen verantwoordelijkheid en mag hierop aangesproken worden (en hier anderen dus 
ook op aanspreken). En daar hoort ook bij dat je verantwoordelijk bent voor de consequenties van je eigen gedrag. 
Het betekent dat je anderen ruimte geeft om hun 
eigen verantwoordelijkheid te dragen en dat je dit 
niet overneemt of (vervelende) consequenties 
probeert te voorkomen. Iedereen heeft recht op 
zijn eigen probleem.  
De tweede pijler van de relationele grondwet is 
autonomie. Ik mag vinden wat ik vind, denken wat 
ik denk en voelen wat ik voel. En dat mag jij ook. Als 
ik autonoom wil zijn is het rechtvaardig dat jij dat 
ook mag. Het derde thema is respect voor de 
verschillen. De uitdaging is om de verschillen een 
plaats te geven en ze niet te bestrijden.  
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Deze drie thema’s zijn door Hans Groeneboer benoemd als de relationele grondwet. In mijn eigen training als 
gespreksbegeleider van dialogen binnen pleegzorg, heb ik nog een aantal thema’s leren hanteren die ik graag toevoeg 
aan de relationele grondwet. Gelijkwaardigheid en oprechte nieuwsgierigheid naar elkaars verhaal zijn zo cruciaal in 
het samenwerken binnen pleegzorg. Eerder noemde ik dit ‘door elkaars raampje leren kijken’.  
Ieders verhaal mag er zijn, hoeveel ongemakkelijke emoties er ook bij komen kijken en hoe lijnrecht deze verhalen ook 
tegenover elkaar lijken te staan. Nogmaals, dit kost heel veel tijd. Maar ik ben er van overtuigd dat deze investering 
zich in het hele leven van een pleegkind (en alle andere betrokken) terugbetaalt, zelfs in de generaties erna! 
Het óver elkaar praten in plaats van mét elkaar is schadelijk voor de veiligheid en betrouwbaarheid in de 
samenwerking. Ook al spreek je elkaars ‘taal’ niet, investeer om met elkaar in gesprek te leren gaan. Dit kan door elke 
keer te verwijzen naar het gemeenschappelijke doel, namelijk dat het goed gaat met het pleegkind.  
Tot slot kun je als contextueel gezinsbegeleider alle partijen faciliteren in het leren luisteren naar elkaar. Doordat deze 
gezinsbegeleider de onderstroom kent van loyaliteiten en de balansen van geven en ontvangen, zijn dit de 
gespreksthema’s die verbindend werken en processen in gang zetten. Het gaat om het recht doen aan alle partijen en 
hier het gesprek over voeren. Wat is billijk en rechtvaardig? 
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Tot slot 
 
Recht doen aan een pleegkind, is recht doen aan zijn familie en geschiedenis én rechtdoen aan het pleeggezin. De 
loyaliteiten die binnen een pleeggezin spelen passen niet in de huidige categorieën van verticale of horizontale 
loyaliteit. Vandaar de introductie van een nieuw concept: de diagonale loyaliteit.  
Omdat bij een uithuisplaatsing zoveel verschillende 
belangen, loyaliteiten en balansen van geven en 
ontvangen spelen, is een contextueel 
gezinsbegeleider de spin in het web die door zijn 
meerzijdig partijdige houding bij kan dragen aan het 
recht doen aan alle personen. Hij is geen speler op 
het bord, maar heeft wel iedereen in het vizier, ziet 
alle loyaliteiten en kan de balans van geven en 
ontvangen recht doen. Door middel van het voeren 
van een dialoog, gebaseerd op de relationele 
grondwet wordt gewerkt aan verbondenheid in 
vrijheid! Zo is een pleegkind pas echt in beeld!! 
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