
basistraining

een structurele aanpak van veiligheid



Doorbreken van het patroon 
van intergenerationele 

overdracht
- - - -

Herstel van veiligheid

Words and pictures 

2



Uit onderzoek is gebleken dat menig kind in de 
jeugdhulpverlening niet weet waarom het hulp 
ontvangt.
Ouders voelen zich vaak niet bij machte om te 
besluiten wat ze wel en niet moeten vertellen.
Professionals voelen zich vaak onmachtig door de 
problematiek, waardoor zij niet weten welke uitleg 
ze moeten geven aan een kind.

Focus op het kind
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Als kinderen in de war zijn over hun geschiedenis, of als 
ze geloven dat een andere versie van gebeurtenissen de 
waarheid is, kan dit invloed hebben op hun vermogen een 
positief gevoel over hun eigen identiteit  en hun gevoel 
van eigenwaarde te ontwikkelen.
Words en Pictures verschaft ouders  een manier om 
kinderen de waarheid te vertellen en biedt kinderen de 
mogelijkheid om de gebeurtenissen te begrijpen.
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“Adults who, despite
having had very
traumatic childhoods, 
about which they can
nevertheless tell
coherent stories, are 
likely to have securely
attached children.”

Byng-Hall, J. (1997)

Susie Essex

5



Gebaseerd op de theorieën van 
Bowlby
Kinderen hebben belang bij familie 
geschiedenissen die samenhangend 
en empathisch zijn.

Verhaal over eigen verleden 
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Tot  de leeftijd van zes à zeven jaar ziet een kind zichzelf 
als het middelpunt van gebeurtenissen die het meemaakt.
Vanaf die leeftijd  begint de groei naar perspectief nemen 
en neemt egocentriciteit af.
 Ergens tussen de acht en tien jaar begint het vermogen 
zich te verplaatsen in het perspectief van  anderen.
 Hierop volgt, in de vroege adolescentie, de ontwikkeling 
van de ervaring dat er wederzijdse beïnvloeding is tussen 
het denken en doen van de ander en de eigen beleving en 
gedrag.

Ontwikkeling van reflectie
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“Words and Pictures” wordt ingezet als:
• Het kind geïnformeerd moet worden over 

het wat en waarom van hulpverlening
• Het kind een consistent verhaal nodig 

heeft over de gebeurtenissen.
• De ouder woorden nodig heeft om het 

kind te informeren. 

Words and Pictures
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verhaal van de gebeurtenissen 

• Tekst met ondersteunende illustraties

• Taalgebruik op niveau van het kind

• Vaste structuur:

1. Titel

2. Wie zijn er betrokken

3. Wat is er aan de hand (situatie, incident)

4. Wat is er daarna / toen / … gebeurd

5. Wat doen we er aan
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Voorbeeld

Betreft: 
• Moeder is verstandelijk beperkt. 
• Vader ook tgv. een ongeluk. 
• Ouders krijgen intensieve begeleiding, omdat 

er grote twijfels zijn of zij met hun beperking 
zelf voor hun kind kunnen zorgen. 

• Tijdens de begeleiding blijkt dat dit inderdaad 
niet lukt. 
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Papa en mama kwamen elkaar tegen en werden verliefd. Ze
gingen samenwonen en mama raakte in verwachting. Ze
waren heel blij.

• Titel:

Uitleg voor John waarom hij bij tante Eudia en 
oom Ulrich is gaan wonen



Papa en mama kwamen elkaar tegen en werden verliefd. Ze
gingen samenwonen en mama raakte in verwachting. Ze
waren heel blij.



Toen de baby geboren moest worden gingen ze met de 
ambulance naar het ziekenhuis. Daar werd jij geboren. 
Iedereen was heel blij.



Thuis lukte het papa en mama niet om goed voor jou 
te zorgen.



Hoewel papa en mama het moeilijk vonden, vroegen ze of 
tante Eudia een tijdje voor jou kon zorgen. Ze wilden graag
dat jij het goed had en goed verzorgd werd.



Papa en mama misten jou heel erg. Veel mensen dachten
mee om een oplossing te zoeken. Toen hadden ze het idee
om papa en mama samen met jou naar een “school” te 
sturen, een papa en mama school.



Papa en mama deden heel erg hun best, maar het lukte hen 
niet. Na een paar maanden merkten ze dat ze het niet
konden leren om voor jou te zorgen.



Alle mensen die meegedacht hadden, besloten samen 
met papa en mama dat jij niet bij hen kon wonen.



Papa en mama vroegen tante Eudia en oom Ulrich om voor
jou te zorgen. Ze zouden dan heel vaak bij jou op bezoek
komen, zodat ze je niet zo zouden missen.



Effect

 Door de “Words and Pictures” hebben de ouders een 
consistent verhaal voor hun kind (als het ouder is).

 Dat de ouders dit verhaal maken voor hun kind (zodat 
hij daar in de toekomst iets aan heeft), maakt dat ze 
ouders met verantwoordelijkheid blijven. Ze blijven 
betrokken en worden niet afgesneden. 

 Door de “Words and Pictures” krijgen ouders de kans 
om terug te kijken op een heel hectische periode. Dit 
helpt hun bij de verwerking.
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Samenvattend

o Ouders nemen verantwoordelijkheid om het 
kind in te lichten.

o Ouders nemen verantwoordelijkheid voor de 
situatie.

o Kinderen krijgen een reëel verhaal en hoeven 
zichzelf niet (meer) te zien als oorzaak van de 
problemen.

o Het kind krijgt een eenduidig verhaal waar alle 
volwassenen het over eens zijn. 
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Wat het oplevert:

 Het kind krijgt een consistent verhaal over zijn/ 
haar leven. Dit verhaal is belangrijk voor een 
gezonde ontwikkeling. 

 Door via “Words and Pictures” stil te staan bij 
de gebeurtenissen komt ook een 
verwerkingsproces op gang bij de ouder(s)
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Wat het oplevert (2):

 Door herformulering van de gebeurtenissen 
kunnen de ouders de situatie anders gaan 
beleven. 

 Plaatjes zijn helpend, met name wat betreft de 
emotionele beleving. Daardoor komt het 
verhaal beter binnen bij de kinderen en andere 
betrokkenen (en dus ook ouders).
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Uitvoering

 Het kost tijd om tot overeenstemming te 
komen over de inhoud van `Words and 
Pictures`

 Het is ingewikkeld om de tekst en de 
tekeningen:

* neutraal van toon te houden
* het feitelijk te houden
* niet veroordelend, beschuldigend of 
verontschuldigend te zijn
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Samen voor sterkere 
families
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