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Elien van Oostendorp
Dit boek is een introductie in het systeem
gericht werken voor behandelaars in de
jeugdzorg. De aanleiding ervoor vinden de
auteurs in de transitie van de Nederlandse
jeugdzorg in 2015. Deze transitie betekende
dat de financiering van de jeugdzorg, de
jeugdbescherming, de jeugd-ggz en de
zorg voor jeugd met een licht verstande
lijke beperking, die tot dan toe vanuit ver
schillende kaders geschiedde, de verant
woordelijkheid werd van de gemeenten.
Hulpverleners bekeken deze verandering
om meerdere redenen met argwaan. Van
wege de bezuinigingsslag die ermee
gepaard ging, maar ook is er bijvoorbeeld
zorg om de privacy van cliënten, nu nietmedici inzage hebben in dossiers van jeug
digen.
De auteurs van Relationele lenigheid zien
de transitie van de jeugdzorg echter als een
kans, met name om de onderlinge verbon
denheid tussen alle betrokken aanbieders
van jeugdzorg enerzijds en het kind, zijn
gezin en omgeving anderzijds te vergro
ten. De transitie heeft immers onder meer
als uitgangspunten: ontzorgen en normali
seren, integrale hulp aan gezinnen aanbie
den (één gezin, één plan, één regisseur) en
inzetten van het sociale netwerk. De
auteurs zien hierin een analogie met de

uitbreiding van de interactiemogelijkhe
den door de komst van internet, vandaar
de ondertitel Jeugdzorg 3.0.
De titel van het boek, voor de uitspraak
waarvan enige lenigheid van de tongspie
ren nodig is, verwijst naar het belang van
de betekenisvolle (hulpverlenings)relatie
en naar het vermogen van de hulpverlener
om te schakelen tussen protocollaire en
non-protocollaire behandelingen.
Vier auteurs werkten samen aan het
boek. Maarten Spaander is kinder- en jeugd
psychiater, niet praktiserend, en systeem
therapeut. Ellen Aptroot is psychothera
peut, systeemtherapeut en opleider. Zenda
Franssen is gezondheidszorg-/registerpsy
choloog en supervisor Kind & Jeugd. Karel
Mulderij is pedagoog, hij traint hulpverle
ners in gespreksvoering met kinderen.
Het boek beschrijft het werkmodel stop
(systeem theoretisch ontwikkelings per
spectief), dat door Aptroot en Spaander
ontwikkeld is als antidotum tegen de
‘medicalisering, psychiatrisering, psycho
logisering, pedagogisering en criminalise
ring van hulpvragen’ (zie hun gezamen
lijke website: basisattitude.nl).
Voorafgaand aan de introductie van dit
model beschrijven de auteurs in het eerste
hoofdstuk schijnzekerheden die in de
onzekere periode van transitie volgens hen
nog immer bakens blijken waarop men in
de jeugdzorg vaart. Schijnzekerheid zit
bijvoorbeeld in het als objectief aannemen
van (wetenschappelijke) onderzoeksuit
komsten en op die basis beleid bepalen,
zonder het besef dat er alternatieve per
spectieven zijn. De uitslag van het onder
zoek wordt de waarheid. Dat leidt ertoe dat
de gemeten uitslag of classificatie een
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gegeven wordt; de cliënt valt samen met
zijn diagnose. De diagnose wordt een ding
in de mens, hetgeen de auteurs een ont
regelding noemen. Als men aanpassings
vormen – ontregelingen die ontstaan in de
onderlinge afstemming tussen mensen –
als psychopathologie ziet, worden ze sta
tisch en onveranderbaar. De schrijvers
pleiten ervoor deze aanpassingstoestand
niet te zien als een ontregelding maar als
een beïnvloedbare ontregeling die vanuit
meerdere perspectieven kan worden
begrepen, en die met behulp van een rela
tiegerichte benadering weer kan worden
opgeheven.
Deze introductie in het perspectivisme
is de opmaat naar het stop-model, dat
gebaseerd is op een aantal theorieën die
elk een deel van de veelzijdige ontwikke
ling van het mens-zijn, van de individuele
mens in zijn omgeving en van relaties
tussen mensen, beschrijven. Deze theo
rieën, die in het tweede hoofdstuk kort
worden uiteengezet, zijn de systeemtheo
rie, de evolutieleer, de zelfdifferentiatie
theorie van Bowen en de kennistheorie.
Vanuit deze laatste theorie, bijvoorbeeld,
noemen schrijvers dat bindingscapaciteit
doorslaggevend is om een kanteling in
visie mogelijk te maken.
In de volgende hoofdstukken worden
zes verschillende levensprocessen behan
deld die een bron van ontregeling kunnen
zijn. Dit zijn gezondheid, regulering, ont
wikkelingsprocessen, emoties, gedrag en
traumatisering. Als het gaat om fysieke
gezondheid, bijvoorbeeld, kunnen alle
lichamelijke klachten, ook die waarvoor
geen lichamelijke verklaringen worden
gevonden, een proces van ontregeling naar
het ontstaan van een ontregelding veroor
zaken. De directe aanleiding in dit ontrege
lingsproces kan de hulpverlener niet weg
nemen, de beleving van de ontregeling kan
echter wel worden beïnvloed.

Met ‘regulering’ wordt bedoeld dat aan
een aangemeld probleem, bijvoorbeeld
impulsiviteit, een bepaalde afstemming
(of het ontbreken daarvan) tussen de vele
regulatiesystemen in het lijf en brein en de
context van het kind ten grondslag kan
liggen. Een kind kan temperamentvol van
aard zijn, de ontwikkeling van het brein
kan trager zijn, hechtingsprocessen kun
nen een rol spelen. Maar wanneer de
impulsieve aard van een kind eenmaal op
school als probleem wordt ervaren, bestaat
het risico dat die vele meespelende proces
sen over het hoofd worden gezien.
Met de invalshoek ‘ontwikkeling’ bedoe
len de auteurs de ontwikkeling op biolo
gisch en psychologisch gebied die mensen
doormaken. In de jeugdzorg is men gericht
op de optimale ontwikkeling naar volwas
senheid, maar wat is optimaal en wat is
goed genoeg? Wat zijn precies de verschil
lende levensfasen in de ontwikkeling van
kinderen en welk samenspel met de pri
maire verzorgers hoort bij goed genoeg
opgroeien en ontwikkelen?
Na het bespreken van alle zes invals
hoeken richten de auteurs zich in het voor
laatste hoofdstuk op de ontmoeting van de
jeugdzorgmedewerker met het kind en
zijn systeem, de betekenisvolle relatie. Zij
benadrukken het belang van de houding
van de hulpverlener voor het verloop van
het verdere contact en daarmee voor de
mate waarin stagnatie omgebogen kan
worden. Ze geven een opsomming van
datgene wat de hulpverlener zou kunnen
bieden om dit te bereiken, zoals ‘een hou
ding die zelfonderzoekend, nieuwsgierig
en open is’ en ‘het bewustzijn dat er meer
is dan de hulpverlener zelf weet, zonder
dat dit hem onnodig onzeker maakt’
(p.111). Ook wordt ingegaan op wat een
systeemblik kan betekenen voor de
bedrijfsvoering van een jeugdzorgorgani
satie. Om het onderzoeken van meer per
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spectieven en het opbouwen van een bete
kenisvolle relatie te laten prevaleren boven
het werken volgens diagnoses en protocol
len, is ook onderzoek nodig naar de doel
stellingen van de organisatie als geheel.
Het laatste hoofdstuk, ‘De weg van de
ontmoeting’, gaat nader in op de basis
attitude van de hulpverlener: participe
rend observeren, erkennen op betrekkings
niveau, met instemming zinvolle
informatie toevoegen (herkaderen); bewer
ken van het dilemma van verandering, en
organiseren van de behandelcontext.
Daarnaast worden enkele vaardigheden
besproken die bij de (eerste) ontmoeting
van belang zijn. Dit zijn het maken van een
systeemanalyse (een combinatie van een
systemogram en het proces van reflectieve
analyse), het letten op contextmarkeringen
(zichtbare maar impliciete communicatie
over onderlinge betrekkingen), het luiste
ren naar de innerlijke dialoog en het stel
len van circulaire vragen.
Het boek wordt afgesloten met een zeer
uitgebreide woordenlijst waarin de uitleg
van de termen vaak onderbouwd wordt
door uitspraken van denkers, onderzoe
kers of therapeuten. Een voorbeeld is ‘goed
gesprek’, met een definitie van Ellen
Aptroot: ‘Een goed gesprek wordt geken
merkt door aan te sluiten daar waar de
gesprekspartners zich bevinden, [...] door
nieuwsgierigheid naar de ander, door het
stellen van vragen die verschillen zichtbaar
maken, door de actie van de ander leidend
te laten zijn in de vervolgvragen, door
toestemming te verwerven om zich met de
ander te mogen bemoeien, door te luiste
ren met een derde oor en door met instem
ming nieuwe invalshoeken te mogen toe
voegen [...]’ (p.161). Andere begrippen uit de
woordenlijst zijn bijvoorbeeld ‘mentale
lenigheid’ met een beschrijving die ver
wijst naar uitspraken van Gunster (2012) en
Kunneman (2013), en ‘zinvolle informatie’

(Bakhtin,1986; Keeney & Ross,1985).
Naast de vakinhoudelijke uiteenzetting
heeft dit boek twee verhaallijnen die ver
bonden zijn met de inhoud en op speelse
of metaforische wijze de tekst ondersteu
nen. In de eerste verhaallijn, Yaimy, volgen
we gesprekken tussen Yaimy en Karel (ik
neem aan een van auteurs). Karel en Yaimy
bespreken aan de hand van concrete voor
beelden begrippen als stoornisdenken,
relationele samenhang en perspectivisme.
In de tweede verhaallijn volgen we een
groep dieren die in alle opzichten mense
lijk zijn en elkaar onder meer ontmoeten
in de praktijk van Dr. Panter. Zij worstelen
met ontregeldingen waarin ze op tragi
komische wijze verstrikt raken.
Dit boek geeft in lovenswaardig kort bestek
de veelzijdigheid weer van het ‘systeemblikveld’ en heeft een heldere opbouw met
als ruggengraat het stop-model. Het bevat
humor en wijsheid. Het model is zo gron
dig onderbouwd en nauwgezet dat duide
lijk is dat Spaander en Aptroot hier jaren
denk-, praat- en leeswerk in hebben zitten.
Zelf vind ik bijvoorbeeld de tegenstelling
ontregeling-ontregelding een vondst die ik
meteen heb geïntroduceerd in de basis
cursus systeemtherapie. Dit boek kan een
uitnodiging zijn aan hulpverleners in de
jeugdzorg om hun blik te verbreden, het
biedt daartoe een heldere theorie en con
crete handvatten.
Daarbij plaats ik echter ook een kant
tekening. Ik had – terwijl het voor mij
merendeels bekende materie is – lange tijd
moeite om in het boek houvast te vinden.
Dat heeft onder meer te maken met de
gecomprimeerd beschreven theorie en
met de verschillende verhaallijnen die op
mij eerder een verwarrende dan een onder
steunende uitwerking hadden. Ik ben uit
eindelijk achteraan begonnen, bij de woor
denlijst; dit wordt ook in de inleiding als
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suggestie gedaan. Als introductie in het
systeemdenken kan het boek het beste
gelezen worden in de context van een uit
wisseling met collega’s, in intervisie of in
het kader van een opleiding of cursus. Dit
vermindert de kans dat lezers het als te
ingewikkeld terzijde schuiven, want het is
waardevolle materie waaraan in de jeugd
zorg nood is.
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