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Inleiding
Vrijwilligers van Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) beantwoorden dagelijks oproepen van
kinderen en jongeren. In deze contacten leren ze waar kinderen en jongeren mee bezig zijn,
wat er leeft in ‘hun’ wereld en vaak ook waar het fout loopt. In deze masterproef wordt
gekeken naar welke signalen kinderen en jongeren geven in een nieuw samengesteld gezin.
Hiermee hoop ik Awel te ondersteunen in hun missie om kinderen en jongeren een stem te
geven door de signalen van hen te bundelen.
Het nieuw samengestelde gezin heeft de afgelopen 30 jaar een opkomst en groei gekend.
Vroeger ontstonden stiefgezinnen vooral na het overlijden van een ouder, in het bijzonder de
moeder. Nu ontstaan stiefgezinnen steeds meer als gevolg van een scheiding (Allan, Crow, &
Hawker, 2011). Op 30 jaar is het aantal echtscheidingen dan ook verdubbeld, van ongeveer
14.000 tot 28.000 (ADSEI, 2010). Het aandeel van nieuw samengestelde gezinnen zou
ongeveer tien procent betreffen van alle gezinnen (Surkyn, z.d., in Cobbaut, 2008). Om deze
reden is het een onderwerp dat de nodige aandacht verdient.
Deze masterproef onderzoekt de effecten van het nieuw samengestelde gezin op kinderen:
‘welke effecten heeft het nieuw samengestelde gezin op de kinderen, welke verklaringen zijn
hiervoor en hoe speelt veerkracht hier een rol?’. Aangezien het onderzoek naar de effecten en
verklaringen enkele tekortkomingen vertoont, wordt er hier ook gekeken naar de
veerkrachtbenadering. Deze benadering zorgt ervoor dat de focus niet enkel op de negatieve
aspecten van het nieuw samengestelde gezin wordt gelegd, zij verlegt namelijk de focus naar
de sterktes van het kind.
Dit verkennend onderzoek biedt een antwoord op bovenstaande vragen door middel van een
inhoudsanalyse van chatgesprekken van Awel. In deze gesprekken praten kinderen en
jongeren het over hun leven in een nieuw samengesteld gezin. Het gaat in het totaal over 66
gesprekken die plaatsvonden in 2011 en 2012.
Alvorens de inhoudsanalyse aan bod komt in deze masterproef wordt de probleemstelling
uitgebreid besproken, waarna er wordt stilgestaan bij de literatuur rond nieuw samengestelde
gezinnen. Hier wordt als eerste gekeken naar wat een nieuw samengesteld juist is. Dit wordt
vervolgd door de effecten bij kinderen en jongeren, verschillende verklaringsmodellen voor
deze effecten en ten slotte komt veerkracht aan bod. De inhoudsanalyse volgt ongeveer
dezelfde indeling.

1

Op het einde van deze masterproef wordt een conclusie geformuleerd. Deze conclusie omvat
een algemeen besluit, aanbevelingen naar kinderen, ouders en hulpverleningsorganisaties en
tenslotte worden de beperkingen van dit onderzoek besproken.
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Deel I Probleemstelling
1

Situering

Dagelijks beantwoorden vrijwilligers van Awel oproepen van kinderen en jongeren via
telefoon, chat, mail en forum. In deze contacten leren ze waar kinderen en jongeren mee bezig
zijn, wat er leeft in ‘hun’ wereld en vaak ook waar het fout loopt. Een luisterend oor bieden is
van grote waarde. Daarnaast wil Awel een stem geven aan kinderen en jongeren door de
signalen die ze van hen ontvangen te bundelen en ze zo meer gewicht te geven in de
samenleving. In deze thesis wordt gekeken naar welke signalen kinderen en jongeren geven in
een nieuw samengesteld gezin.
Het gezinsleven kan het best geplaatst worden in een perspectief van verandering. Gezinnen
zijn namelijk geen statisch maar een dynamisch gegeven. Zij passen zich aan en veranderen
doorheen de tijd. Dat is de aard van het gezinsleven. In de Westerse geïndustrialiseerde
landen zijn er aanzienlijke verschuivingen vast te stellen in vele aspecten van het gezinsleven.
De manier waarop het gezinsleven op dit moment aan het veranderen is, stelt een
herstructurering van gezinsrelaties voor die hoogstwaarschijnlijk zal resulteren in wijzigingen
van de familiepatronen op lange termijn (Allan et al., 2011).
De laatste 40 jaar kan een weerspiegeling zijn van deze herstructurering. Het traditionele
gezinsmodel, een koppel bestaande uit een man en een vrouw verbonden door het huwelijk
met gemeenschappelijke kinderen, is ingrijpend veranderd (Allan et al., 2011; De Bock & de
Clippele, 2010). Sinds de jaren ’70 zijn er grote stijgingen waarneembaar, onder meer bij
buitenechtelijke geboortes, samenwoningen, scheidingen, eenoudergezinnen, alleenstaande
personen, holebi- gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen,… . Waar vroeger de meerderheid
van de gezinnen een ‘traditioneel gezin’ voorstelde, is dit nu niet meer het geval (Allan et al.,
2011; De Potter, 2008). Het traditionele gezinsmodel kan niet betwist worden, het is echter
niet meer de enige vorm van gezinsleven (Allan et al., 2011; De Bock & de Clippele, 2010).
Het nieuw samengestelde gezin vormt één van de vele uitzonderingen op het traditionele
model1. Het heeft de afgelopen 30 jaar een opkomst en groei gekend. Vroeger ontstonden
stiefgezinnen vooral na het overlijden van een ouder, in het bijzonder de moeder. Nu ontstaan
stiefgezinnen steeds meer als gevolg van een scheiding. De afgelopen jaren is het aantal van
dergelijke gezinnen snel gegroeid (Allan et al., 2011). Onderstaande cijfers vormen een beeld

1

Verder in deze masterproef zal het traditionele gezin benoemd worden als het kerngezin.
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van de evolutie van huwelijken en scheidingen en van het aantal nieuw samengestelde
gezinnen in België.
Recente grafieken van ADSEI (2010) bevestigen de daling van het aantal huwelijken en de
stijging van het aantal scheidingen (zie Tabel 1). In 2010 vonden er 42.159 huwelijken plaats
en 28.903 scheidingen. Dat is een hele verandering ten opzichte van 1980, waarin 66.413
huwelijken hebben plaats gevonden en maar 14.457 scheidingen.
Tabel 1 Evolutie van het aantal huwelijkssluitingen en echtscheidingen, 1980-2010, België

Jaartal

Huwelijkssluitingen

Echtscheidingen

1980

66.413

14.457

1985

57.559

18.440

1990

64.554

20.331

1995

51.402

34.983

2000

45.123

27.002

2005

43.141

30.840

2010

42.159

28.903

(ADSEI, 2010)

Het huwelijk vertrekt steeds meer vanuit verschillende beginposities. De meeste huwelijken
vinden nog steeds plaats tussen twee personen die ongehuwd zijn. We zien wel een
verschuiving bij de personen die hertrouwen (zie
Tabel 2). Waar het vroeger vooral weduwenaars en weduwen waren die hertrouwden, zien we
dat er op de dag van vandaag steeds meer mensen hertrouwen die gescheiden zijn van hun
vorige partner (ADSEI, 2009). Er wordt ook vastgesteld dat er steeds meer buitenechtelijke
kinderen geboren worden in België. Uit gegevens van Eurostat (In Corijn, 2010) blijkt dat het
aantal tussen 1990 en 2008 gestegen is bij 11,6 % tot 39 %, dit is bijna een verviervoudiging.
Tabel 2 Evolutie van het aantal huwelijken naar vorige burgerlijke staat van de echtgenoten tussen 1997 en 2006 in
percentages

Jaar

Totaal van

Twee

Weduwe en

Gescheiden en

Gescheiden en

huwelijken

ongehuwden

weduwnaar of

weduwe/

ongehuwd

weduw(e)(naar)

weduwnaar

2 gescheiden

en ongehuwde.
1997

100

68,90

1,06

1,44

15,96

12,64

2000

100

66,10

1,13

1,59

17,61

13,57

2002

100

65,39

1,03

1,56

18,33

13,69

2004

100

62,99

1,08

1,49

19,63

14,81

2006

100

61,87

0,95

1,68

19,89

15,61

(ADSEI, 2009)
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De voorgaande cijfers hebben als gevolg dat er naast de traditionele gezinnen steeds meer
eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen voorkomen. Toch blijven de klassieke
gezinnen in de overgrote meerderheid met 85% van de gezinnen met kinderen, de
eenoudergezinnen volgen met 10% en de nieuw samengestelde gezinnen met 5% à 6%. Deze
cijfers kwamen naar voren in een studie, uitgevoerd door het Institut des Sciences Humaines
et Sociales van de Universiteit van Luik, met als doel om via cijfers een beter beeld te krijgen
op het nieuw samengestelde gezin (Petit & Casman, 2008).
Toch stelt Surkyn (z.d., in Cobbaut, 2008) dat het een moeilijk te becijferen situatie is. Hij
heeft via twee methodes de omvang proberen vast te stellen. De eerste methode, die steunde
op de domicilie van het kind, gaf aan dat er 5,5% van de kinderen in 2006 bij een stiefouder
woont. Dit is echter een onderschatting aangezien er verschillende uitzonderingen zijn. Een
tweede methode steunt op verhuizingen en veranderingen van referentiepersoon. Hierbij zou
het aandeel van nieuw samengestelde gezinnen zich bevinden op ongeveer 8,2% en 10,6%
van alle gezinnen. Een globale schatting van 9,5 tot 10% nieuw samengestelde gezinnen in
ons land sluit dus waarschijnlijk het dichtste aan bij de realiteit.
Het is zeer waarschijnlijk dat de aangegeven trends zich verder zullen zetten en het aantal
nieuw samengestelde gezinnen in de toekomst nog verder zal stijgen. De eenoudergezinnen en
nieuw samengestelde gezinnen, die een twintigtal jaar geleden nog uitzonderlijk waren,
vormen vandaag de dag een gezinsvorm zoals de traditionele gezinnen (De Bock & de
Clippele, 2010). Als deze trend zich verder zet, zullen de relaties van leden van nieuw
samengestelde gezinnen steeds complexer worden (Allan et al., 2011).
Aangezien nieuw samengestelde gezinnen talrijker zijn geworden in de samenleving geldt dit
ook voor de kinderen die in deze gezinnen leven. Het effect dat het nieuw samengestelde
gezin op kinderen en jongeren heeft is een veel besproken en onderzocht thema (bijv. Brown,
2004, 2006; DeLeire & Kalil, 2002; Kiernan, 1992; Manning & Lamb, 2003). Gemiddeld
scoren kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin slechter op educatief en
cognitief vlak en stellen ze meer internaliserend en externaliserend probleemgedrag (Cherlin
& Furstenberg, 1994; Coleman, Ganong, & Fine, 2000).
Onderzoeken waar men de focus enkel op deze effecten legt, vertoont echter enkele
tekortkomingen. Ten eerst is het niet altijd mogelijk om uit onderzoeken af te leiden of er
sprake is van een rechtlijnig verband tussen oorzaak en gevolg. Een tweede tekortkoming
betreft het beperkte nut van de vaststelling van deze effecten bij de preventie van deze
problemen. Een laatste is het contraproductieve karakter van een benadering waar de
negatieve effecten centraal staan (Kuiper & Bannink, 2012).
5

Door deze verschillende tekortkomingen wordt de focus in deze thesis niet enkel gelegd op de
negatieve effecten en verklaringsmodellen voor deze effecten, maar wordt er ook gekeken
naar veerkracht bij kinderen en jongeren. De veerkrachtbenadering verlegt de focus van de
problemen naar de sterktes die kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin
bezitten. Het is belangrijk om te weten waarom sommige kinderen een goed leven kunnen
leiden ondanks vele risico’s en wat hen hierbij beschermt. Het is een cruciale noodzaak om de
impact van levenservaringen op kinderen te begrijpen (Rutter, 1979, In Zolkoski & Bullock,
2012).
Het thema ‘kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin’ kan door deze kijk
gekaderd worden binnen de internationale definitie van sociaal werk. Deze is omschreven
door The International Federation of Social Workers (2012) en luidt:
The social work profession promotes social change, problem solving in human
relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well being.
Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at
the points where people interact with their environments. Principles of human rights
and social justice are fundamental to social work. (z.p.)
In deze masterproef wordt ernaar gestreefd om handvaten te bieden voor de ondersteuning
van kinderen en jongeren in deze complexe situatie. De eigen kracht van het kind of de
jongere staat hierbij centraal. De signaalfunctie naar de bredere samenleving is een tweede
doel. Om dit te bereiken wordt gesteund op theoretische kaders die focussen op het
psychologische, sociologische en economische aspect, alsook op de signalen die kinderen
geven in de gesprekken met Awel.

2

Onderzoeksvragen

Dit onderzoek vertrekt vanuit een centrale probleemstelling waarbij wordt onderzocht hoe
kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin, die contact opnemen met Awel,
omgaan met de complexe situatie die het leven in een nieuw samengesteld gezin met zich
meebrengt. Om op de algemene onderzoeksvraag een antwoord te kunnen formuleren is het
noodzakelijk om hierbij een aantal deelvragen te formuleren:


Welke effecten heeft het nieuw samengestelde gezin op kinderen en jongeren?



Hoe kunnen deze effecten verklaard worden?



Hoe veerkrachtig zijn kinderen en jongeren in het nieuw samengestelde gezin?

6

3

Onderzoeksopzet

3.1 Inhoudsanalyse
Een inhoudsanalyse is een vorm van bureauonderzoek dat binnen het kwalitatieve en
kwantitatieve onderzoek gesitueerd kan worden. Voor een goede analyse van de
chatgesprekken wordt er gebruik gemaakt van kwalitatieve analysetechnieken, waarbij het
softwareprogramma Nvivo 10 ondersteuning biedt. Daarnaast is er ook een kwantitatieve
analyse, waarbij wordt geteld hoe vaak kenmerken voorkomen (Hoogers, 2011).
In een inhoudsanalyse wordt gebruikgemaakt van bestaande gegevens, in dit onderzoek zijn
dat de chatgesprekken van jongeren in een nieuw samengesteld gezin. Het onderzoek is
verkennend van aard. Er zijn veel onderzoeken en studies beschikbaar over jongeren in nieuw
samengestelde gezinnen, maar niet over de jongeren die Awel om deze reden contacteren.
Aangezien er enkel gesprekken geanalyseerd worden van één organisatie, namelijk Awel, kan
hier ook van een casestudy gesproken worden (Hoogers, 2011).

3.2 Dataverzameling
Dit onderzoek start met een grondige literatuurstudie gevolgd door een inhoudsanalyse van de
chatgesprekken van Awel. Voor de zoektocht naar wetenschappelijk literatuur werd er beroep
gedaan op zowel interne als externe instanties. De bibliotheek van de Universiteit van
Antwerpen en Web of Knowledge vormden twee belangrijke bronnen van informatie.
De literatuurstudie bestaat uit nationale, maar vooral uit internationale literatuur. De
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk vormden de twee grootste internationale spelers
waar onderzoek naar nieuw samengestelde gezinnen heeft plaatsgevonden. De resultaten uit
dit onderzoek zijn niet zo maar te generaliseren naar Vlaanderen. Toch schetsen de
aangehaalde onderzoeksbevindingen een algemeen beeld over de manier waarop kinderen met
deze complexe situatie omgaan (Van Peer, 2005).
Bij de inhoudsanalyse wordt gebruikgemaakt van verslagen van de chatgesprekken. De
verslagen van het jaar 2011 en 2012, in verband met nieuw samengestelde gezinnen, werden
voor dit onderzoek ter beschikking gesteld. In het totaal zijn er 66 gesprekken geanalyseerd,
waarvan 13 van 2011 en 53 van 2012. Enkele chatgesprekken zijn niet geanalyseerd wegens
onbruikbaarheid of omdat het om een vaste oproeper ging die Awel contacteerde met wellicht
grotendeels verzonnen verhalen.
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De keuze voor de chatgesprekken is niet ondoordacht. Ten eerste bevatten de verslagen de
letterlijke inhoud van het gesprek. Bij de telefonische gesprekken is dit niet het geval,
waardoor er waardevolle informatie verloren gaat. Ten tweede wordt het effect van chatten in
een onderzoek van Fukkink and Hermanns (2007) positief naar voren gebracht. De chat
verlicht de problemen bij de kinderen en jongeren en geeft hen een beter gevoel. Bij
telefonisch contact is het effect op de afname van de ervaren ernst van het probleem kleiner.
De kinderen en jongeren waar ernstige sociaal-emotionele problemen zijn vastgesteld en die
zich niet goed in hun vel voelen, zouden in grotere aantallen aanwezig zijn op de chat. Aan de
hand van de verslagen wordt er geprobeerd een realistisch beeld te schetsen van de problemen
waarmee jongeren Awel contacteren en hoe ze hiermee omgaan.

3.3 Respondenten
In het totaal worden er 66 chatgespreken van kinderen en jongeren die Awel contacteren
verwerkt. Aangezien Awel anoniem werkt, is het niet mogelijk om van alle respondenten de
leeftijd en het geslacht te identificeren. In Tabel 3 wordt de leeftijd van een aantal
respondenten weergeven, deze start bij de leeftijd van 10 en eindigt bij de leeftijd van 22. De
gemiddelde leeftijd is 14,5 en de mediaan is gelegen op 14 jaar. De respondent met 22-jarige
leeftijd kan in deze matrix beschouwd worden als een uitzondering2.
Als het op geslacht aan komt zijn de vrouwen sterk in de meerderheid (zie ook Tabel 3). In
2011 zijn er vijf gesprekken geteld met meisjes, geen met jongens. Van zeven respondenten
was het geslacht niet af te leiden. In 2012 zijn er 31 gesprekken met meisjes geteld, 12
gesprekken met jongens en bij 11 respondenten bleef het geslacht onbekend.
Als we kijken naar de leeftijd en dit in verband brengen met het geslacht zien we dat meisjes
gemiddeld ouder zijn dan jongens bij het contacteren van Awel in verband met nieuw
samengestelde gezinnen. Het gemiddelde bij de jongens ligt op 13,55 en bij de meisjes op
14,72. Deze resultaten worden bevestigd door de mediaan die bij jongens op 13 jaar ligt en bij
de meisjes op 14 jaar. De spreiding van de leeftijd bij de meisjes is groter dan die bij jongens.
Bij de meisjes bekomen we een standaardafwijking van 2.59, bij de jongens bevindt deze zich
op 2.26. Dit kan genuanceerd worden aangezien de leeftijd van maar negen jongens bekend
was tegenover 31 meisjes.

2

Deze uitzondering wordt niet uitgesloten van dit onderzoek. In kwantitatief onderzoek zou dit nefaste
gevolgen kunnen hebben, in kwalitatief onderzoek minder.
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Tabel 3 Leeftijd en geslacht van de respondenten (2011+2012)

Meisje
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
Onbekend
Totaal

4

2
3
5
2
4
3
1

Jongen
1
1
1
2
1
2
1

Onbekend

1
2
2
1
2
2

1
15
36

3
12

8
18

Totaal
1
3
5
7
5
6
6
2
2
2
1
26
66

Awel: een korte voorstelling

Voordat er wordt overgegaan naar de literatuurstudie is het van belang om Awel kort voor te
stellen. Awel is, vanaf 17 mei 2012, de nieuwe benaming van de kinder- en jongerentelefoon
in Vlaanderen. Het is een voorziening die gesubsidieerd wordt door de overheid. Awel luistert
naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. De organisatie heeft
een duidelijke visie:
We willen een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren zijn, via een voor
de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. We geloven sterk in de
kracht van kinderen en jongeren en nemen hen serieus. We signaleren waar nodig
tendenzen (Awel vzw, 2012b, p. 1).
Vertrekkend vanuit deze visie wil Awel haar nieuwe missie waarmaken. Alle kinderen en
jongeren kunnen Awel anoniem contacteren over alles wat hen bezighoudt. De vrijwilligers
zijn er om te luisteren, mee te voelen en mee te denken (Awel vzw, 2012a).
Kinderen en jongeren kunnen Awel contacteren om een heleboel redenen. Deze problemen en
vragen worden door Awel beantwoord en beluisterd (via de telefoon, e-mail, chat of forum).
Dit gebeurt gratis, anoniem en vaak eenmalig. Awel kiest bewust voor een aanpak zonder een
rechtstreeks - face to face - contact met de oproepers. Dat maakt van Awel een erg
laagdrempelig contactkanaal voor alle kinderen en jongeren (Awel vzw, 2012a).
Awel luistert niet enkel naar de verhalen van de kinderen en jongeren, maar probeert ook een
signaalfunctie naar de bredere samenleving te zijn. Ze willen laten horen aan de samenleving
waar kinderen en jongeren mee bezig zijn, welke problemen ze ervaren, wat hun mening is
over bepaalde zaken, ... (Awel vzw, 2012a).
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Deel II Literatuurstudie
1

Het nieuw samengestelde gezin

Een eenduidige definitie schetsen van het nieuw samengestelde gezin blijkt niet
vanzelfsprekend te zijn. Dit blijkt al snel als we
Figuur 1, van Bernstein (1988, in Cherlin & Furstenberg, 1994, p. 364), kort analyseren. De
familiebanden zijn gericht op het huwelijk van Carin en Josh. Ze hebben samen een dochter,
Alice. Josh was eerder getrouwd met Peggy, met wie hij twee kinderen heeft, Janet en Tim.
De kinderen wonen samen met Peggy in gezin 3. Carin was getrouwd met Don, met wie ze
twee kinderen heeft, Scott en Bruce. De kinderen leven nog bij Carin in gezin 2. Haar
voormalige echtgenoot Don hertrouwde met Anna. Zij hebben samen twee kinderen, Ethan en
Ellen en vormen met hun vieren gezin 1.
Figuur 1 Familiebanden als gevolg van echtscheiding en hertrouwen

3

(Bernstein, 1988, in Cherlin & Furstenberg, 1994, p. 364)
Er rijzen verschillende vragen met betrekking tot het nieuw samengestelde gezin. Welk
huishouden vormt hier een nieuw samengesteld gezin? Hoeveel gezinnen zijn er betrokken?
Waar liggen de grenzen? (Cherlin & Furstenberg, 1994; Teachman & Lucky, 2008).
Bij de meest bekende definitie ligt de focus vooral op het kerngezin, ook al reiken de banden
verder dan dat. ‘Een nieuw samengesteld gezin is een gezin waarin minstens één kind

3

Deze figuur beperkt zich tot hertrouwde koppels. In deze thesis betrekken we ook de stijgende groep van

partners die samenwonen.
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afkomstig is uit een eerdere relatie van minstens één lid van het koppel’ (Cherlin &
Furstenberg, 1994, p. 365; De Potter, 2008, p. 6; Ganong & Coleman, 2004). Voor het kind
wil dit zeggen dat het bij een biologische ouder en een stiefouder woont. Het kan ook
complexer. Een nieuw samengesteld gezin kan bestaan uit kinderen van beide partners uit hun
vorige gezin en kinderen die geboren worden in het nieuwe gezin. Het bepalende criterium in
deze strikte definitie is dat ze samenwonen als één gezin. Dit maakt dat in
Figuur 1 enkel gezin 2 een nieuw samengesteld gezin is, 1 en 3 vallen buiten deze definitie
(Cherlin & Furstenberg, 1994, p. 365).
In deze masterproef wordt het nieuw samengestelde gezin zo ruim mogelijk bekeken.
Gezinnen die gekozen hebben voor twee aparte woningen, voor co-ouderschap,… tellen
allemaal mee. Zo wordt de zwakte van de bovenstaande definitie weggewerkt, namelijk de
strikte grenzen. In deze masterproef wordt ook gekeken naar de linken en interacties die
ontstaan tussen de nieuwe gezinnen (Teachman & Lucky, 2008).

2

Effecten van het nieuw samengestelde gezin op kinderen en jongeren

Het effect dat het nieuw samengestelde gezin op kinderen en jongeren heeft, is volgens
Coleman et al. (2000) een veel besproken en onderzocht thema. Onderzoek hieromtrent
spitste zich vooral toe op educatieve en cognitieve vaardigheden (behaalde punten, behalen
van een diploma…), emotioneel welzijn en op gedragsproblemen (bijv. Brown, 2004, 2006;
Cherlin & Furstenberg, 1994; Coleman et al., 2000; DeLeire & Kalil, 2002; Kiernan, 1992;
Manning & Lamb, 2003)

2.1 De effecten
Recente onderzoeken tonen aan dat kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin het
over het algemeen minder goed doen dan kinderen die bij beide biologische ouders wonen, dit
op vlak van educatieve vaardigheden, emotionele vaardigheden en op vlak van
gedragsproblemen. Ze vertonen gemiddeld lagere niveaus van welbevinden vanaf de vroege
kinderjaren tot de volwassenheid en verder (Brown, 2004, 2006; DeLeire & Kalil, 2002;
Dunn, 1995; Manning & Lamb, 2003).
Als eerste scoren stiefkinderen en kinderen van alleenstaande ouders op schools vlak
gemiddeld lager dan kinderen die in een kerngezin wonen. Kinderen in nieuw samengestelde
gezinnen halen gemiddeld slechtere punten, ze doen vaker een jaar over en scoren slechter op
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de achievements tests (schoolvorderingentests) 4. Deze resultaten kwamen onder meer naar
voor in onderzoek van Astone and McLanahan (1991) en van Teachman, Paasch, and Carver
(1996). De grootste verschillen liggen volgens Astone and McLanahan (1991) echter bij het
spijbelgedrag, schooluitval en bij het behalen van een diploma.
Het tweede negatief effect waar we dieper op ingaan betreft het probleemgedrag en
emotioneel welzijn. In een onderzoek van Hetherington en Clingempeel (1992, in Cherlin &
Furstenberg, 1994) werden moeders van jongeren tussen 9 en 13 jaar gevraagd de items op de
checklist van gedragsproblemen aan te duiden die van toepassing waren op hun kinderen.
Scores boven een bepaald niveau wijzen op ernstige moeilijkheden, waarbij hulp vanuit de
geestelijke gezondheidszorg overwogen moet worden. 25 tot 30% van de kinderen in de
nieuw samengestelde gezinnen scoorde boven dit niveau, dit in tegenstelling tot 10% of
minder van de kinderen in gezinnen met beide biologische ouders. In een gezondheidsenquête
in de Verenigde Staten van 1987 zijn vergelijkbare resultaten terug te vinden. Als ouders naar
de noodzaak van psychologische hulp voor hun kinderen werd bevraagd, gaf 10% van de
nieuw samengestelde gezinnen aan dat hun kinderen nood hadden aan hulp, dit in vergelijking
met 3% van de kinderen die bij beide biologische ouders woonden (Cherlin & Furstenberg,
1994).
Stiefkinderen tonen, in vergelijking met kinderen uit een gezin met beide biologische ouders,
meer internaliserende gedragsproblemen, ze kampen namelijk vaker met depressies en hebben
een groter risico op emotionele problemen (Coleman et al., 2000; Dawson, 1991).
Adolescente stiefkinderen vertonen meer externaliserende gedragsproblemen zoals het
gebruik van drugs en alcohol, het op vroegere leeftijd betrokken zijn bij seksuele
betrekkingen, agressie en arrestaties (Cavanagh, 2008; Coleman et al., 2000; Needle, Su, &
Doherty, 1990).
Een derde effect is het vroegtijdig verlaten van het ouderlijke huis. Kinderen in nieuw
samengestelde gezinnen verlaten het ouderlijke huis vroeger om zelfstandig te gaan wonen.
Stiefdochters hebben meer kans om vroeger te gaan samenwonen of te trouwen, dit in
vergelijking met kinderen wonende bij de biologische ouders (Goldscheider & Goldscheider,
1998). Kiernan (1992) rapporteerde dat kinderen in een nieuw samengesteld gezin aanzienlijk
meer kans hebben om het ouderlijke huis te verlaten wegens wrijvingen. De bevindingen met
4

a standardized test used to measure acquired learning, in a specific subject area such as reading or arithmetic,
in contrast to an intelligence test, which measures potential ability or learning capacity (Lippincott, Williams &
Wilkins, 2006).
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betrekking tot schooluitval kunnen worden gerelateerd aan de vaststelling dat kinderen uit een
nieuw samengesteld gezin sneller het huis verlaten en sneller gaan werken (Kiernan, 1992).
Over de effecten op lange termijn is er nog enige verdeeldheid bij de onderzoekers. Vaak
werden de negatieve effecten van het wonen in een nieuw samengesteld gezin als langdurig
omschreven (Kiernan, 1992). Toch werden de effecten niet gerelateerd aan emotionele
problemen tijdens de vroege en midden volwassenheid in enkele longitudinale studies
(Coleman et al., 2000). De verdeeldheid over de studies kan verklaard worden doordat de
lange termijn effecten gerelateerd zijn aan de leeftijd van de kinderen op het moment dat ze
een nieuw samengesteld gezin vormen (Coleman et al., 2000).

2.2 Beïnvloedende factoren
De bovenstaande effecten zijn niet bij iedereen van toepassing. Het soort gezin is een eerste
factor die zijn invloed heeft op het al dan niet voorkomen van effecten op kinderen in een
nieuw samengesteld gezin. In de meeste onderzoeken werden kinderen en jongeren in een
stiefgezin vergeleken met kinderen in het kerngezin (Coleman et al., 2000), maar ook
kinderen van alleenstaande ouders vormen een belangrijke vergelijkingsgroep. Cherlin and
Furstenberg (1994) gingen er van uit dat stiefkinderen een beter welzijn zouden kennen dan
kinderen van alleenstaanden, de stiefouder kan namelijk ondersteunend optreden en een
rolmodel zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat de kinderen uit nieuw samengestelde gezinnen
het niet per se beter doen (Cherlin & Furstenberg, 1994).
Sweeney (2010) stelt dat de aandacht voor het onderscheid tussen getrouwde stiefgezinnen en
samenwonende stiefgezinnen toeneemt. Steeds meer opkomend onderzoek suggereert dat
jongeren die leven in een samenwonend nieuw samengesteld gezin het minder goed doen dan
jongeren in een getrouwd nieuw samengesteld gezin, al variëren specifieke bevindingen
tussen de verschillende onderzoeken (Sweeney, 2010). Bewijs voor het mindere welzijn van
kinderen met een samenwonende stiefouder in vergelijking met kinderen met een getrouwde
stiefouder komt het sterkst tot uiting in de educatieve en cognitieve vaardigheden. Bewijs met
betrekking tot gedragsproblemen en het emotionele welzijn is minder consistent (Brown,
2004; DeLeire & Kalil, 2002; Manning & Lamb, 2003).
Naast het soort gezin ging er ook aandacht naar de leeftijd en het geslacht van kinderen en
ouders (Coleman et al., 2000). Eenduidigheid is hier echter niet over. Als we kijken naar het
geslacht zijn er verschillende studies die aantonen dat meisjes het moelijker hebben dan
jongens bij de aanpassing aan de aanwezigheid van een stiefvader. Andere studies vinden
geen verschillen tussen jongens en meisjes (Cherlin & Furstenberg, 1994).
13

Onderzoek van Brown (2004) toont het belang aan van het onderscheid tussen kinderen (6-11
jaar) en adolescenten (12-17 jaar). Kinderen en adolescenten in een nieuw samengesteld gezin
doen het minder goed dan kinderen in een kerngezin. De uitkomsten van kinderen zijn echter
gerelateerd aan economische en ouderlijke hulpbronnen, deze van adolescenten niet.

2.3 Een nuancering
Het perspectief dat in het begin van het onderzoek heerste, ging er vanuit dat de komst van
een stiefouder in het leven van een kind schadelijk is. Onderzoekers toonden hier aan dat
stiefkinderen slechter presteren op verschillende vlakken dan kinderen die in het kerngezin
wonen (Cherlin & Furstenberg, 1994; Coleman et al., 2000). Dit standpunt wordt echter
gerelativeerd door andere onderzoekers. Zij toonden aan dat de meeste kinderen in een nieuw
samengesteld gezin een goede schoolloopbaan hebben en geen of weinig emotionele of
gedragsproblemen ondervinden. De kinderen die slechter presteren vormen volgens deze
onderzoekers maar een klein percentage (Dunn, 1995; Pong, 1997).
De vergelijking tussen kinderen in een nieuw samengesteld gezin en kinderen wonende in een
kerngezin is niet altijd de meest geschikte manier om het nieuw samengestelde gezin te
onderzoeken (Cherlin & Furstenberg, 1994). Sweeney (2010) stelt dat meeste kinderen en
jongeren pas te maken krijgen met een stiefouder nadat het eerste kerngezin uit elkaar is
gevallen en/of nadat ze met een alleenstaande ouder hebben gewoond. Door deze
voorgeschiedenis van stiefkinderen zijn de vergelijkingen moeilijk te interpreteren (zie ook
3.5 Selectiehieronder

3

Verklaringsmodellen voor deze effecten

Niet enkel de effecten op de kinderen in nieuw samengestelde gezinnen zijn van belang om te
bespreken, even belangrijk zijn de wortels van deze problemen. Waarom treden deze
negatieve effecten op bij kinderen in nieuw samengestelde gezinnen? Er zijn verklaringen
geformuleerd vanuit verschillende invalshoeken: de systeemtheorie, de roltheorie,
gendertheorie, ruiltheorie, sociale ecologie, het levensloopperspectief,… (Ganong &
Coleman, 2004). De meeste verklaringen worden echter gezocht bij de verschillende
stressmodellen, de ouderlijke hulpbronnen, de opvoedingsstijl en bij selectie (Coleman et al.,
2000; Ganong & Coleman, 2004; Sweeney, 2010). In dit hoofdstuk komen deze meest
besproken verklaringen aan bod, maar eerst staan we even kort stil bij het klinisch perspectief.
In de verklaringen richt ik mijn blik vooral op het kind of de jongere binnen het gezin.
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3.1 Een klinisch perspectief
Alvorens de sociale wetenschappers zich op de problemen focusten die zich voordeden in het
nieuw samengestelde gezin, kaartten de professionals die met de kinderen en jongeren aan de
slag gingen al heel wat belangrijke problemen aan. Zij keken welke problemen zich voor
deden en welke verklaringen hiervoor te vinden waren (Ganong & Coleman, 2004).
De verklaringen die de professionals aanhaalden in verband met de kinderen kunnen
gecategoriseerd worden in vijf groepen (Ganong & Coleman, 2004). De eerste groep betreft
de gezinsdynamiek. In deze groep kunnen loyaliteitsconflicten, ouderlijke conflicten,
jaloersheid, lage communicatie, subgroepen binnen het gezin, idealisering van de afwezige
biologische ouder,… verklaringen zijn voor de negatieve effecten. Aanpassing aan de nieuwe
situatie is een tweede groep waarbinnen verklaringen worden gevonden, namelijk het gebrek
aan privacy, verschil in levensstijl, de mythe van onmiddellijke liefde, het missen van een
gedeelde levensgeschiedenis, de afwezigheid van gedeelde rituelen,… . De onvolledige
institutionalisering is de derde groep. Hier worden verklaringen gezocht in rolverwarring, het
ontbreken van sociale rituelen voor deze families, geldproblemen, . Schuld, een
overbodigheidsgevoel, angst, boosheid, stress, identiteitsverwarring… zijn verklaringen die
we kunnen plaatsen onder de vierde groep, namelijk de emotionele reacties. Een laatste groep
betreft de verwachtingen van een nieuw samengesteld gezin. Vaak leven er onrealistische
verwachtingen in een nieuw samengesteld gezin, zoals ‘liefde overwint alles’, ‘een nieuw
samengesteld gezin is hetzelfde als een kerngezin’. Hogere verwachtingen, maar ook het
negatieve beeld dat er in de samenleving leeft, kan de bovenhand nemen (Ganong &
Coleman, 2004, p. 190). Verschillende van deze verklaringen komen verder in dit hoofdstuk
nog uitgebreider aan bod bij de meest besproken verklaringen.

3.2 Stress en instabiliteit
De vorming van een nieuw samengesteld gezin zorgt voor een toename van stress in zowel
het leven van de kinderen als dat van de volwassenen (Ganong & Coleman, 2004; Menaghan,
Kowaleski-Jones, & Mott, 1997). Er gaan veel veranderingen samen met het vormen van een
nieuw samengesteld gezin. Gezinnen verhuizen, dit kan voor de kinderen betekenen dat ze in
een nieuwe school en buurt terechtkomen. Vrienden die ze in de buurt hadden, moeten ze
achterlaten. In het nieuwe gezin is er aanpassing nodig aan nieuwe leden en aan nieuwe
routines en activiteiten, wat voor de kinderen kan betekenen dat ze zich aan nieuwe regels
moeten aanpassen (Coleman et al., 2000; Ganong & Coleman, 2004).
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Deze veranderingen en aanpassingen beïnvloeden het evenwicht in het gezin, met mogelijk
spanningen, conflicten en het ontbreken van effectief ouderschap tot gevolg (Sweeney, 2010).
Voor de kinderen leidt de veronderstelde toegenomen stress tot slechtere prestaties op school
en meer internaliserende en externaliserende gedragsproblemen (Menaghan et al., 1997).
Hetherington en Kelly (2002, in Sweeney, 2010) vermelden een periode van vijf tot zeven
jaar, na het vormen van een nieuw samengesteld gezin, waar er sprake is van verhoogde
stress. De periode is korter als de kinderen bij de vorming van het nieuwe gezin nog klein
zijn, langer bij complexe nieuw samengestelde gezinnen.
3.2.1 Cumulatieve Hypothese
Een eerste hypothese die besproken wordt is de cumulatieve hypothese. Deze hypothese stelt
dat de verschillende overgangen die de leden van het nieuw samengestelde gezin meemaken
verhoogde stress veroorzaken. Hoe meer overgangen in een gezin, hoe meer internaliserende
en externaliserende gedragsproblemen kinderen vertonen (Coleman et al., 2000). Dit is
aangetoond door enkele onderzoeken die rapporteren dat cumulatieve instabiliteit in het gezin
in verband wordt gebracht met probleemgedrag, seksuele betrekking en zwangerschap op
jonge leeftijd en met lage cognitieve en educatieve prestaties (Cavanagh, 2008; Manning &
Lamb, 2003). Meer ondersteuning voor deze hypothese werd gevonden in onderzoek van
Kurdek en Fine (1993, In Coleman et al., 2000), zij stellen dat kinderen van wie de ouders
enkele keren van partner wisselden meer problemen hebben dan kinderen waarvan de ouder
maar éénmalig een nieuwe partner heeft gevonden.
3.2.2 Ouderlijke competenties in gedrang
In een tweede stress-gerelateerde hypothese wordt gesteld dat ouderlijke competenties in
gedrang komen bij het vormen van een nieuw samengesteld gezin (Coleman et al., 2000;
Ganong & Coleman, 2004; Sweeney, 2010). Volgens deze hypothese zijn ouders bij de
vorming van het nieuw samengestelde gezin overrompeld door hun nieuwe relatie, waardoor
de ouderlijke competenties verminderen. De problemen die bij kinderen optreden zijn hier te
wijten aan de verminderde of de verslechterde kwaliteit van het ouderschap (Dunn, 1995). Als
gevolg van de toegenomen stress zien we bij de ouders een tekort aan persoonlijke middelen
om het gedrag van hun kinderen te controleren, deel te nemen aan schoolactiviteiten, of om
met hun kinderen te interageren op dezelfde wijze als voor de vorming van het nieuw
samengestelde gezin (Dawson, 1991).
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3.2.3 Conflict
De conflicten die zich voordoen in het nieuw samengestelde gezin vormen een derde
hypothese voor een toename van stress met de bovengenoemde effecten op kinderen en
jongeren als gevolg (Coleman et al., 2000; Ganong & Coleman, 2004). Jongeren in een nieuw
samengesteld gezin verlaten bijvoorbeeld het huis sneller door de conflicten en de stressvolle
sfeer die hiermee gepaard gaat (Kiernan, 1992). Conflicten in het nieuw samengestelde gezin
zijn veelal gerelateerd met internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij kinderen en
jongeren (Ganong & Coleman, 2004). Kinderen in een nieuw samengesteld gezin krijgen ook
te maken met conflicten tussen hun biologische ouders. Ruzies tussen ex-partners hebben,
vooral als het gaat over ruzie over de kinderen, een negatief effect op het gedrag, emotioneel
welzijn en op de educatieve prestaties (Schermerhorn, Cummings, & Davies, 2005).
Toch ondersteunen niet alle onderzoekers deze hypothese, ze vonden niet allemaal dat er in
nieuw samengestelde gezinnen meer conflicten zijn dan in het kerngezinnen. Volgens de
onderzoekers kan het zo zijn dat kinderen in nieuw samengestelde gezinnen minder invloed
ondervinden van de conflicten dan kinderen in natuurlijke gezinnen, doordat ze stabiliteit en
kwaliteit minder nastreven in het nieuwe gezin (Schermerhorn et al., 2005).
Leeftijd en geslacht zijn twee variabelen die de hoeveelheid van conflict in nieuw
samengestelde gezinnen beïnvloeden. Er zijn meer conflicten in gezinnen met adolescenten
dan in gezinnen met jonge kinderen. De reden hiervoor is dat adolescenten zich meer
verzetten tegen het gezag van stiefouders dan jongere kinderen. Als er naar het geslacht van
de kinderen gekeken wordt, zijn er meer conflicten vastgesteld in gezinnen met dochters.
Meisjes zouden het namelijk moeilijker hebben dan jongens om in interactie te gaan met
stiefvaders. Bij meisjes zijn er uitgebreidere conflicten vastgesteld en ze kunnen de stiefvader
gemakkelijker als buitenstaander behandelen (Coleman et al., 2000; Dunn, 1995).
3.2.4 Gebrek aan economische middelen
Het gebrek aan economische middelen vormt een vierde stress-gerelateerde hypothese
(Yeung, Linver, & Brooks-Gunn, 2002). Deze hypothese stelt dat kinderen en jongeren in
nieuw samengestelde gezinnen benadeeld zijn ten opzicht van diegene in kerngezinnen door
het gebrek aan economische middelen. Hieruit voortvloeiend worden de kinderen en jongeren
geconfronteerd met armoede, ouders die lange dagen werken, gevaarlijke buurten,… (Pong,
1997), waardoor ze meer probleemgedrag gaan stellen (Yeung et al., 2002). Bewijs voor deze
hypothese is echter niet eenduidig (Ganong & Coleman, 2004). DeLeire and Kalil (2005)
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stellen wel een verschil vast bij de besteding van de economische middelen. Waar getrouwde
ouders meer aan de opvoeding van hun kinderen uitgeven, geven samenwonende ouders meer
geld uit aan alcohol en tabak.
3.2.5 Culturele context
De vijfde en laatste stress-gerelateerde hypothese die hier besproken wordt, is de hypothese
van de culturele context. De culturele context waarin het gezin leeft kan op verschillende
manieren zorgen voor een verhoogd stress-gehalte in het nieuw samengestelde gezin.
De onvolledige institutionalisering van het nieuw samengestelde gezin is een eerste
component die kadert binnen deze hypothese. Er wordt gesteld dat stiefkinderen het minder
goed doen door het gebrek aan cultureel geïnstitutionaliseerde ondersteuning. Cherlin (1978,
in Coleman et al., 2000, p. 1294) stelt dat het ontbreken van richtlijnen en normen met
betrekking tot de aanname van rollen, het gebrek aan sociaal aanvaardbare methoden om tot
oplossingen te komen en het gebrek aan institutionele sociale ondersteuning bijgedragen tot
een grotere belasting voor nieuw samengestelde gezinnen. Niet alle onderzoekers zijn het met
deze stelling eens of hebben er ondersteuning voor gevonden. Ondersteuning voor de
bewering dat de verwachtingen voor stiefouders minder duidelijk zijn dan voor biologische
ouders is echter wel gevonden (Coleman et al., 2000; Ganong & Coleman, 2004).
Een tweede component van de hypothese stelt dat nieuw samengestelde gezinnen in de
samenleving gezien worden als deviant. Het kerngezin wordt gezien als het ideaalbeeld in de
samenleving, het nieuw samengestelde gezin kampt daarentegen met vele stigma’s. Nieuw
samengestelde gezinnen worden vaak gestigmatiseerd door het taalgebruik, stereotypen,
mythes en door de media (Claxton-Oldfield, 2008; Ganong & Coleman, 2004).
Deze culturele waarden beïnvloeden onrechtstreeks, maar ook rechtstreeks hoe leden van het
nieuw samengestelde gezin denken, hoe ze zich voelen en hoe ze met elkaar en met de
bredere context communiceren (Ganong & Coleman, 2004).

3.3 Betrokkenheid
Men zou kunnen stellen dat de komst van een stiefouder kan bijdragen aan de zorg voor de
kinderen of dat de natuurlijke ouder hierdoor meer tijd kan doorbrengen met de kinderen. De
stiefouder kan verantwoordelijkheden overnemen en een rolmodel zijn voor de kinderen. Uit
onderzoek blijk dit echter niet altijd het geval te zijn (Sweeney, 2010). De vorming van een
nieuw samengesteld gezin is geen garantie op een verhoging van het toezicht en de
betrokkenheid (Thomson, Mosley, Hanson, & McLanahan, 2001). Heel wat onderzoekers
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hebben zelfs getracht de effecten van het nieuw samengestelde gezin op kinderen te verklaren
aan de hand van de verminderde betrokkenheid van de (stief)ouders. Dit deden ze door op
verschillende theorieën te steunen (Coleman et al., 2000). Hieronder worden enkele van deze
verklaringen gegeven, onder meer de hypothese van het sociaal kapitaal, sociaal-cognitieve
verklaringen en het evolutionair perspectief.
3.3.1 Sociaal kapitaal
Nieuw samengestelde gezinnen investeren volgens de hypothese van het sociaal kapitaal
minder tijd en energie in positieve interacties met de kinderen. De tijd en energie gaan naar de
nieuwe partner in plaats van naar de opvoeding van de kinderen (Pong, 1997). Stiefouders
investeren sociaal vooral in hun nieuwe partner of in kinderen uit het vorige gezin (Teachman
et al., 1996). Kinderen krijgen op deze manier een inadequate opvoeding en te weinig
ondersteuning van de ouders, met meer problemen bij deze kinderen tot gevolg (Coleman et
al., 2000; Ganong & Coleman, 2004).
Verschillende onderzoeken steunden op deze hypothese om de minder goede educatieve
prestaties en gedragsproblemen te verklaren. Zo zouden (stief)ouders in een nieuw
samengesteld gezin, in vergelijking met ouders in een kerngezin, minder aandacht en tijd
spenderen aan het huiswerk van de kinderen en zijn ze minder betrokken bij andere school
gerelateerde activiteiten (Pong, 1997). Minder betrokkenheid van de (stief)ouders wees ook
op meer internaliserend en externaliserend probleemgedrag (Coleman et al., 2000).
3.3.2 Sociaal-cognitieve factoren
Stiefouders kunnen het moeilijk vinden om in het systeem toe te treden waar de kinderen een
hechte band hebben met hun natuurlijke ouder en waar ze de stiefouder om deze reden op een
afstand proberen te houden (Coleman et al., 2000). Sommige moeders zijn bijvoorbeeld op
zoek naar een nieuwe partner, maar niet naar een mede-ouder, ze ontmoedigen actieve
betrokkenheid van de partner naar de kinderen. Alsook wordt de betrokkenheid van
stiefouders ontmoedigd door de niet-residentiële biologische ouders wegens jaloersheid en
angst dat ze hun plaats in nemen in het leven van de kinderen. Culturele waarden en normen
spelen hierbij ook een rol in. Men verwacht van stiefouders niet dat ze evenveel
ondersteuning bieden en dat ze even dicht staan bij de kinderen dan de natuurlijke ouders
(Ganong & Coleman, 2004). De rol als stiefvader krijgt in het leven van de stiefvaders een
minder prominente rol, ze halen meer voldoening uit hun huwelijk, werk en eigen kinderen
(Thoits, 1992).
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3.3.3 Evolutionair perspectief5
Dit perspectief suggereert dat ouders gemotiveerder zijn om tijd te investeren in hun
biologische kinderen en minder in stiefkinderen. Dit kan het gevolg zijn van het genetisch
verwantschap dat tussen stiefouders en stiefkinderen ontbreekt (Coleman et al., 2000; Ganong
& Coleman, 2004) en hiermee samenhangend het verlangen hun genen over te dragen aan
toekomstige generaties. De verwachting naar een langdurige en kwaliteitsvolle relatie met het
biologische kind kan hier ook een oorzaak zijn (Hofferth & Anderson, 2003). Dit perspectief
stelt dat stiefouders discrimineren ten gunste van hun natuurlijke kinderen en dat de relatie die
ze aangaan met stiefkinderen eerder is om te imponeren naar hun nieuwe partner dan om het
welzijn van het kind te bevorderen (Coleman et al., 2000). Enkele studies ondersteunden dit
perspectief (Ganong & Coleman, 2004; Sweeney, 2010). Ze rapporteerden bijvoorbeeld dat
vaders de neiging hebben om meer te investeren in biologische kinderen dan in stiefkinderen
(Hofferth, 2006; Hofferth & Anderson, 2003). Andere onderzoekers nuanceren dit beeld, ze
halen aan dat er weinig verschil zit in de mate van ouderlijke betrokkenheid tussen
stiefkinderen en biologische kinderen in hetzelfde gezin. Mannen die in één gezin wonen met
hun kinderen en stiefkinderen brengen meer tijd door met hun stiefkinderen dan mannen die
niet bij het gezin inwonen (Cooksey & Fondell, 1996).

3.4 Opvoedingsstijl
Verschillende onderzoekers hebben gekeken naar het effect van de opvoedingsstijl in nieuw
samengestelde gezinnen op de prestaties van kinderen. Volgens Coleman et al. (2000) tonen
stiefouders gemiddeld minder genegenheid en houden zich minder bezig met de opvoeding en
begeleiding van de stiefkinderen. Andere onderzoekers stellen echter geen verschillen vast
tussen de opvoedingsstijl in het nieuw samengestelde gezin en deze in het kerngezin. Zo was
er geen verschil waar te nemen in de autoritaire, de autoritatieve, de permissieve en de laissezfaire opvoedingsstijl tussen stiefvaders en biologische vaders (Shucksmith, Hendry, &
Glendinning, 1995). Er werden ook geen grote verschillen gevonden in verband met de
onafhankelijkheid van de adolescent in de verschillende gezinnen (Ganong & Coleman,
2004).

5

Dit perspectief heeft het meeste aandacht gekregen in onderzoek naar mishandeling en misbruik in het nieuw
samengestelde gezin (Coleman et al., 2000).
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De autoritatieve opvoedingsstijl, die staat voor een hoge mate van genegenheid en een
redelijke hoge mate van controle, is positief gerelateerd aan het welzijn van de kinderen (Fine
& Kurdek, 1992). Dunn (1995) stelt echter dat dit niet zeker is in het geval van nieuw
samengestelde gezinnen, deze opvoedingsstijl zou bij kinderen zelfs tot verzet kunnen leiden.
Onderzoek van Hetherington en Jodl's (1994, in Dunn, 1995) toont aan dat het opbouwen van
een warme relatie de meest succesvolle strategie is. De rol van gezaghebbend figuur wordt
volgens dit onderzoek het best vermeden. De autoritaire opvoedingsstijl, waar dit gezag de
belangrijkste plaats inneemt en genegenheid minder centraal staat, is daarentegen negatief
gerelateerd aan het welzijn. Dit is zo in natuurlijke gezinnen en in nieuw samengestelde
gezinnen (Fine & Kurdek, 1992).

3.5 Selectie
De negatievere uitkomsten van kinderen in een nieuw samengesteld gezin, ten opzicht van
kinderen in het kerngezin, kunnen te wijten zijn aan factoren die zich voor het vormen van het
nieuw samengestelde gezin al voordeden. Hierbij wordt gedacht aan reeds bestaande factoren
zoals psychopathologie of armoede (Coleman et al., 2000; Ganong & Coleman, 2004).
Mogelijks worden er op deze manier valse associaties gecreëerd tussen het soort
gezinsstructuur en het welzijn van het kind (Amato, 2000; Sweeney, 2010). Een aantal
verslagen bevestigen dat kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin het minder
goed deden op verschillende vlakken alvorens de vorming van het nieuw samengestelde gezin
(Sun, 2001). Anderen stellen dat meisjes meer negatieve effecten vertonen voor de scheiding
en jongens na de scheiding (Doherty & Needle, 1991). Kinderen kunnen zelf ook een invloed
hebben op het gezin (Hawkins, Amato, & King, 2007), dit werd echter nog maar in beperkte
mate onderzocht en de resultaten zijn gemengd (Reichman, Corman, & Noonan, 2008).

4

Veerkracht

Zoals hierboven vermeld, is het effect van een nieuw samengesteld gezin op kinderen en
jongeren niet altijd positief. De situatie kan een gezonde intellectuele, sociale en emotionele
ontwikkeling van kinderen en jongeren verhinderen en probleemgedrag kan ontstaan. Toch
ontwikkelen een aantal kinderen in het nieuw samengestelde gezin niet het probleemgedrag
dat andere kinderen, die aan dezelfde risico’s worden blootgesteld, wel ontwikkelen.
Sommige kinderen stellen het goed ondanks de moeilijkheden die ze ondervinden. Deze
kinderen en jongeren worden beschouwd als veerkrachtig. Ze maken gebruik van hun sterktes
en beschermende factoren om de ongunstige omstandigheden te overwinnen (Morreel, 2006;
Zolkoski & Bullock, 2012).
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Het begrip veerkracht brengt een perspectiefverandering met zich mee ten op zichte van de
vorige hoofdstukken. De nadruk verschuift van het compenseren van zwakheden en gebreken,
naar het vinden en gebruiken van sterke eigenschappen (Morreel, 2006). Het pathologiemodel
dat toenemend als eenzijdig wordt gezien, maakt plaats voor het strengths-based model waar
er meer aandacht is voor veerkracht (Kuiper & Bannink, 2012).
In de volgende paragraaf wordt een definitie van veerkracht geschetst, waarna de aandacht
expliciet uitgaat naar de beschermende factoren die centraal staan bij veerkracht. Deze
beschermende factoren worden zo goed mogelijk in kaart gebracht aan de hand van la casita
(het huis van de veerkracht). Hiermee wordt een algemeen kader geschetst over veerkracht bij
kinderen en jongeren. Tot slot wordt gekeken naar veerkracht specifiek bij kinderen en
jongeren in een nieuw samengesteld gezin.

4.1 Veerkracht gedefinieerd
Door een verscheidenheid aan terminologie zijn er vele definities beschikbaar. In deze
masterproef baseer ik me op de definitie van Brooks en Goldstein (z.d., in Swinnen, 2011).
Volgens hen kan veerkracht begrepen worden als:
De mogelijkheid van een kind om efficiënt om te gaan met stress en druk, zich te
kunnen aanpassen aan dagelijkse veranderingen, te herstellen van teleurstellingen,
fouten en traumata; in staat zijn tot het ontwikkelen van realistische en duidelijke
doelen, het oplossen van problemen, goede sociale contacten te onderhouden en
zichzelf en anderen met respect te behandelen. (z.p.)
Veerkracht verwijst dus naar het doorgroeivermogen van een persoon om een positief leven
uit te bouwen ondanks moeilijke omstandigheden (Morreel, 2006). Het is gericht op het
begrijpen van een gezonde ontwikkeling en goede resultaten, ondanks de blootstelling aan
risico's (Zolkoski & Bullock, 2012).
Veerkracht is geen eendimensionaal, dichtotoom kenmerk dat een kind of jongere wel of niet
bezit. Veerkracht staat voor het bezit van een aantal vaardigheden die, verschillend van
persoon tot persoon, het hoofd bieden aan moeilijke omstandigheden. Volgens Brooks (2006,
In Zolkoski & Bullock, 2012) is de rode draad van het begrip de capaciteit van mensen om
een succesvol leven te leiden, ondanks ernstige problemen in het leven.
Veerkracht wordt geremd door risicofactoren en bevorderd door beschermende factoren.
Beschermende factoren kunnen reacties enigszins positief beïnvloeden zodat negatieve
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gevolgen vermeden worden. Risicofactoren daarentegen verhogen de kans op negatieve
resultaten (Benzies & Mychasiuk, 2009; Fergus & Zimmerman, 2005). Veerkracht wordt
geoptimaliseerd wanneer beschermende factoren versterkt worden op individueel, gezins- en
op gemeenschapsniveau (Benzies & Mychasiuk, 2009).

4.2 La casita
La casita ofwel ‘het huis van de veerkracht’ is uitgewerkt door Stefan Vanistendael (1996).
Het huis kan worden opgebouwd langs elke kamer en verdieping van het huis. De kamers en
verdiepingen in het huis zijn met elkaar verbonden. De kamers weerspiegelen vijf hefbomen
voor veerkracht, namelijk gedragen worden, zingeving, vaardigheden, eigenwaarde en humor.
De hefbomen zijn variabelen die het vermogen tot veerkracht mee bepalen. Voor een verdere
beschrijving baseer ik me op Driessens and Van Regenmortel (2006) en op Morreel (2006)
Figuur 2 La Casita: de constructie veerkracht

De structuur van een huis is gebruikt om de
verhoudingen

tussen

de

verschillende

hefbomen weer te geven (zie Figuur 2). De
ene hefboom dient als fundament, de anderen
steunen op dat fundament. De grond waarop
het huis gebouwd wordt staat voor de
basisbehoeften. Aangezien de grond stevig
genoeg moet zijn om een stabiel huis te
bouwen, krijgen de basisbehoeften voorrang
op elke andere actie. De hefbomen vormen de
vijf kamers in het huis. Bovenop deze kamers
is er ook nog een zolderkamertje, een plaats
waar dromen, verdriet en herinneringen een
plaats krijgen.
(BICR, 1996 In Swinnen, 2011)

4.2.1 Hefboom1: Gedragen worden
Sociale ondersteuning wordt door Vanistendael (1996) beschouwd als basis voor de opbouw
van veerkracht. Gedragen worden zoals je bent staat hier centraal, waardoor het een
onvoorwaardelijk karakter krijgt. De onvoorwaardelijke acceptatie gaat vooral om erkenning
en aanvaarding, niet om de onvoorwaardelijke acceptatie van het gedrag. In eerste plaats gaat
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het om de ‘oer’-gedragenheid, gedragen worden in het gezin. In de ruimere familie of
omgeving kan zich ook een bredere gedragenheid ontwikkelen bij intieme relaties.
Er is reeds sprake van een beschermende waarde als het kind fundamenteel gedragen wordt
door één steunende zorgdragende volwassenen binnen het gezin, de familie of de externe
omgeving. Het fundamenteel gedragen worden kan op verschillende manieren beschreven
worden, van de werkelijke zorg voor het kind tot de liefde voor het kind.
4.2.2 Hefboom 2: Zingeving
Kinderen en jongeren hebben behoefte aan zin en betekenis in het leven. Het vermogen om
zelf zin te geven of te ontdekken is om deze reden erg belangrijk voor de veerkracht. Het gaat
over een aanvoelen dat het leven, ondanks de vele negatieve ervaringen, toch iets positiefs
kan bieden en het waard is om geleefd te worden. Meer specifiek gaat het hier over het besef
dat je zelf zin kan geven aan het leven, dat je relaties kan ontdekken, dat je dingen,
gebeurtenissen gaat zien, dat je samenhang vindt... .
4.2.3 Hefboom 3: Vaardigheden
Het gebied van de vaardigheden is erg belangrijk voor de veerkracht bij kinderen en jongeren.
Er zijn verschillende vaardigheden te onderscheiden, denk hierbij aan sociale,
probleemoplossende, technische, professionele, … (Morreel, 2006). Zolkoski and Bullock
(2012) leggen de nadruk op sociale competenties, probleemoplossende vaardigheden en
autonomie. Sociale competenties omvatten eigenschappen zoals empathie, zorg, flexibiliteit
en communicatieve vaardigheden. Sociale competenties helpen kinderen en jongeren bij het
uitbouwen van positieve relaties met volwassenen en leeftijdsgenoten. Probleemoplossende
vaardigheden houden de mogelijkheid in om abstract te denken om zo tot alternatieve
oplossingen te komen voor verschillende problemen. Twee belangrijke probleemoplossende
vaardigheden zijn planning en creativiteit in het zoeken van hulp. Autonomie is een derde
belangrijke vaardigheid. Deze staat voor het vermogen om zelfstandig te handelen, het
vermogen om enige controle uit te oefenen op de omgeving
Van Gils (In Driessens & Van Regenmortel, 2006) onderscheidt drie groepen van
vaardigheden, namelijk het communiceren van gevoelens en verlangens, de zelfredzaamheid
van kinderen en jongeren en professionele vaardigheden.
Over bovenstaande vaardigheden beschikken is echter niet voldoende, het kind of de jongere
moet ze kunnen en willen activeren. Het kind moet het gevoel hebben een zekere invloed op
het leven te hebben, het gevoel dat ze een verschil kunnen maken, hoe klein dat ook moge zijn
(Driessens & Van Regenmortel, 2006; Morreel, 2006).
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4.2.4 Hefboom 4: Zelfwaarde
Een vierde hefboom voor veerkracht is het opbouwen van een grote zelfwaarde en een
positief zelfbeeld. Zelfwaarde steunt op de eerder besproken aspecten van la casita, namelijk
de gedragenheid, de zin in het leven en de vaardigheden. Het is van belang om zelfwaarde
hier als aparte hefboom te vermelden aangezien eenvoudige dagelijkse handelingen
zelfwaarde kunnen stimuleren of vernietigen.
Een kind of jongere met zelfwaarde wordt niet snel uit zijn lood geslagen als er iets mis loopt.
Het kind heeft het besef dat het ergens terecht kan en dat het niet minder graag wordt gezien
omdat het fouten maakt. Deze kinderen en jongeren hebben een eigen identiteit en fierheid.
4.2.5 Hefboom 5: Humor
De laatste hefboom betreft humor. Humor staat voor meer dan plezier. Het helpt kinderen en
jongeren te ontspannen en helpt de ernst van bepaalde zaken relativeren. Kinderen en
jongeren leren door middel van humor hun grenzen kennen en ze leren hun imperfectie te
aanvaarden. Humor is een teken voor meer grip op een situatie. Kinderen en jongeren die
kunnen lachen, ontwikkelen het doorgroeivermogen dat ze thuis, op straat en op school nodig
hebben.
Kinderen met een gebrek aan humor kunnen het moeilijker hebben met het relativeren en het
plaatsen van moeilijke gebeurtenissen. Een gevoel voor humor aanleren is echter een moeilijk
gegeven. Er kan wel een klimaat gecreëerd worden waarin het gevoel verder ontwikkeld kan
worden.

4.3 Veerkracht in het nieuw samengestelde gezin
Hierboven zijn de hefbomen die bij kunnen dragen tot een veerkrachtige persoonlijkheid
beschreven. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op onderzoek naar veerkracht bij
kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld gezin. Uit de beschikbare literatuur blijkt dat
er zeer weinig onderzoek gedaan is naar veerkracht bij kinderen en jongeren in nieuw
samengestelde gezinnen. Wel werden in de literatuur verschillende copingstrategieën
geïdentificeerd, waaronder aanpassingsvermogen, flexibiliteit, communicatie, sociale steun,
en samen tijd doorbrengen om aanpassing te vergemakkelijken (Greeff & Du Toit, 2009). In
deze paragraaf probeer ik toch een beeld te schetsen van veerkracht in het nieuw
samengestelde gezin, al zal dit op minder literatuur gebaseerd zijn.
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Greeff en Du Toit (2009) stelde in hun onderzoek naar veerkracht in nieuw samengestelde
gezinnen enkele significante positieve correlaties vast. Voor kinderen en jongeren in nieuw
samengestelde gezinnen werden significante positieve correlaties gevonden tussen aanpassing
aan de nieuwe situatie en het gevoel van controle over de resultaten in het leven (1), de
activiteiten en routines waardoor het gezin meer tijd met elkaar doorbracht (2), goede
communicatie in het gezin (3), steun van familie en vrienden (4) en de afhandeling van
problemen door de situatie te herdefiniëren en door het verwerven en aanvaarden van sociale
steun (5). De beste voorspellers bleken te zijn: goede communicatie, sociale steun accepteren
bij problemen en activiteiten en routines die zorgen voor een sterke cohesie (Greeff & Du
Toit, 2009).
Als er wordt gekeken naar veerkracht vanuit het nieuw samengestelde gezin, vanuit de
kinderen en ouders, worden er diverse belangrijke beschermende factoren geïdentificeerd,
namelijk interne gezinsrelaties en wederzijdse steun, goede communicatie, ‘family hardiness’,
een sterke partnerrelatie, spiritualiteit en religieuze overtuigingen, sociale steun, tijd en
routines, persoonlijkheidskenmerken en een positieve relatie met ex-partners (Greeff & Du
Toit, 2009). In het onderzoek van Brown and Robinson (2012) komen vergelijkbare
significante positieve relaties aan het licht. Het gaat over drie beschermende factoren: ‘family
hardiness’, probleemoplossend vermogen en tijd voor de familie en routines. Sociale steun
werd ook als een beschermende factor beschouwd, maar deze werd met enige voorzichtigheid
gerapporteerd.
‘Family Hardiness’ staat voor het nemen van een actieve houding in het beheersen van stress,
het handhaven van een gevoel van controle over het leven en het hebben van een positieve
perceptie van verandering (McCubbin, Thompson en McCubbin, 2001 in Brown & Robinson,
2012). Het gezin is een eenheid en wordt gekenmerkt door betrokkenheid (Greeff & Du Toit,
2009). ‘Family hardiness’ helpt gezinnen bij de aanpassing aan uitdagingen waar ze mee
geconfronteerd worden. Het speelt een bemiddelende rol in de beoordeling van stressvolle
situaties en verbetert de copingstrategieën voor het omgaan met stress (Brown & Robinson,
2012).
In het kader van nieuw samengestelde gezinnen wordt communicatie gezien als een belangrijk
ingrediënt voor gezinsleden om goede relaties op te bouwen en voor het efficiënte
functioneren van het gezin. In nieuw samengestelde gezinnen moet men opnieuw leren
communiceren met elkaar. Veel gezinsproblemen zijn op te lossen door een goede
communicatie tussen de gezinsleden. Bij adolescenten is communicatie ook erg belangrijk
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voor een goede ontwikkeling. Onduidelijke feedback en verwachtingen kunnen deze
ontwikkeling belemmeren, terwijl stabiliteit, continuïteit, en positieve feedback de
ontwikkeling stimuleren (Craig, 1996 in Brown & Robinson, 2012). Veerkracht wordt in
nieuw samengestelde gezinnen bevorderd door de aanmoediging van vrije emotionele
expressie en door het verduidelijken van moeilijke situaties (Greeff & Du Toit, 2009).
Tijd voor het gezin en routines zijn betrouwbare indicaties van een goede integratie en
stabiliteit in het gezin. Een essentieel ingrediënt van een succesvol nieuw samengesteld gezin
zijn de rituelen en routines die nauwe relaties met gezinsleden bevorderen (Brown &
Robinson, 2012). In het onderzoek van Greef en Du Toit (2009) gaf 90 procent van de
gezinnen aan dat positieve gezinsrelaties en wederzijdse steun bijdragen aan veerkracht.
Het kwalitatieve component van het onderzoek van Brown and Robinson (2012) leverde nog
enkele andere beschermende factoren, namelijk het belang van grenzen, spiritualiteit en
geloof, individuele kenmerken, eigenschappen en attitudes, zoals liefde, respect, flexibiliteit
en aanpasbaarheid en een sterke cohesie of samenhang van het gezin.
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Deel III Inhoudsanalyse
In de probleemstelling werden drie onderzoeksvragen (OV) geformuleerd die in deze
masterproef beantwoord worden, namelijk wat de effecten zijn van het nieuw samengestelde
gezin op kinderen en jongeren, welke verklaringen hiervoor te vinden zijn en hoe veerkracht
hier een rol speelt als intermediërende variabele. In dit deel, namelijk de inhoudsanalyse,
wordt een antwoord geformuleerd op de vragen op basis van de chatgesprekken van Awel,
alsook op basis van het bovenstaande literatuuronderzoek. Als eerst wordt er een algemeen
conceptueel

model

weergeven,

waarmee

de

verbanden

tussen

de

verschillende

onderzoeksvragen wordt duidelijk gemaakt. Hierna wordt er ingegaan op de afzonderlijke
delen van het conceptueel model, meer bepaald het nieuw samengestelde gezin, de effecten op
kinderen en jongeren (OV1), de verklaringsmodellen (OV2), en veerkracht (OV3).

1

Een algemeen conceptueel model

Het proces dat kinderen en jongeren doormaken in een nieuw samengesteld gezin kan gevat
worden in een conceptueel model (Zie Figuur 3). In dit model is de vorming van het nieuw
samengestelde gezin een eerste concept. Bij dit eerste concept wordt er ook aandacht
geschonken aan factoren die zich al voordeden voor de vorming van het nieuw samengestelde
gezin, zoals de scheiding van de ouders. Deze factoren zijn niet te verwaarlozen aangezien zij
al een invloed hebben gehad op het functioneren van het kind (Doherty & Needle, 1991;
Ganong & Coleman, 2004; Sun, 2001) (Zie ook deel II: 3.2.1 Cummulatieve hypothese en 3.5
Selectie). Zo gaven ook enkele kinderen bij Awel aan dat één van hun ouders in de
gevangenis zat of dat er één van de ouders met een verslaving kampte, alsook kwam de
scheiding van de ouders in ongeveer één op zeven gesprekken aan bod.
De vorming van het nieuw samengestelde gezin en de factoren die zich eerder voordeden,
hebben verschillende gevolgen: de relaties en rolaannames veranderen, sommige kinderen
geven aan dat er een verminderde betrokkenheid is, communiceren wordt moeilijker… . Deze
problemen die zich voordoen in het gezin vormen een tweede concept in het algemene
conceptuele model. De effecten die het kind ondervindt, door de vorming van het nieuw
samengestelde gezin en de problemen die er zich voor doen, vormen het derde concept.
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Een vierde en laatste concept dat voorkomt in het model is veerkracht. Veerkracht wordt in
het model aangeduid als de intermediërende variabele tussen de vorming van het nieuw
samengestelde gezin en de problemen die plaatsvinden in het nieuw samengestelde gezin,
alsook tussen de problemen en de effecten die kinderen ondervinden. Zo haalde een jongere
aan dat gitaar spelen rust bracht, waardoor het conflict niet explodeerde en waardoor het
emotioneel welzijn van het kind niet achteruit gaat.
Figuur 3 Het proces dat kinderen en jongeren doormaken in een nieuw samengesteld gezin (NSG)
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In het conceptueel model is er geen sprake van duidelijke causale verbanden, er is wel sprake
van wederkerige verbanden tussen de verschillende concepten. De problemen die optreden bij
de vorming van een nieuw samengesteld gezin hebben hun effect op de ontwikkeling van
kinderen, maar deze effecten kunnen omgekeerd een invloed hebben op de problemen in het
gezin. Deze invloed kan gelden op het probleem dat het effect veroorzaakte, maar het kan ook
andere problemen in het gezin beïnvloeden. Eveneens kunnen de problemen en de effecten op
de kinderen in het nieuw samengestelde gezin het gezin terug beïnvloeden. Zo kan het gezin
uiteenvallen door de problemen die er optreden, hierna kan er terug een nieuw samengesteld
gezin gevormd worden.
Dit conceptueel model is echter nog zeer ruim en abstract, het vereist een specifiekere uitleg
per onderdeel. Hieronder worden volgende onderdelen besproken: het nieuw samengestelde
gezin, de effecten op de kinderen, de verklaringen voor deze effecten en veerkracht als
intermediërende variabele.
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2

Het nieuw samengestelde gezin

Het bovenstaande conceptueel model (zie Figuur 3) begint bij het nieuw samengestelde gezin.
De chatgesprekken bevestigen de theorie over de complexiteit van het nieuw samengestelde
gezin. Volgend citaat van een zestienjarig meisje (2012) toont dit aan: “Ik heb hier thuis een
halfzusje en ik heb ook nog een ander halfzusje, maar die heb ik nog nooit gezien, want die
woont bij papa. Ik heb ook nog een stiefzus maar die woont hier niet meer.”
Veel van de kinderen die Awel contacteerden leven in een andere situatie. Als eerst is de
samenstelling in vele gezinnen anders. Het ene kind woont bij de moeder en inwonende
stiefvader, het andere kind woont bij de vader en niet inwonende stiefmoeder. Anderen leven
bij vrienden of bij familie. Sommige kinderen hebben beide ouders nog, sommige kennen één
ouder niet en bij nog anderen is er een ouder overleden. In het ene nieuw samengestelde gezin
heeft het kind te maken met een stiefbroer of zus, of meerdere, in het andere geval niet.
Een tweede belangrijk verschil is het moment waarop het nieuw samengestelde gezin
gevormd werd. Sommige kinderen krijgen pas te maken met een nieuw samengesteld gezin in
de puberteit, andere bezien hun stiefouder als echte ouder omdat ze niet anders weten. De
duur en de standvastigheid verschilt ook erg per gezin. Bij het ene kind woont de stiefouder er
al enkele jaren, bij anderen is er een knipperlichtrelatie vastgesteld: de stiefouder komt erbij
wonen in de puberteit, gaat na twee maanden terug apart wonen en komt enkele maanden later
terug bij het gezin wonen.
Het nieuw samengestelde gezin is dus een erg complex begrip, de kinderen en jongeren die er
wonen kunnen niet over dezelfde kam geschoren worden. Er is één aspect dat alle nieuw
samengestelde gezinnen delen, namelijk dat de kinderen te maken hebben met een
stiefmoeder of stiefvader, of zoals enkelen het uitdrukken: “de vriend van mijn moeder”.
Naast dat ene gemeenschappelijke aspect zijn er enkele trends op te merken bij kinderen en
jongeren die Awel contacteerden, zoals de invloed van het nieuw samengestelde gezin op het
gezinsleven en het welzijn van het kind. Deze worden verder in deze masterproef uitgebreider
besproken.
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Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de effecten op de kinderen en jongeren?

We focussen hier op het derde concept van het bovenstaande conceptuele model: de effecten
op het kind of de jongere. In Figuur 4 is dit samengevat in een concreter conceptueel model.
Dit model is gebaseerd op de chatgesprekken van Awel, maar er komen ook enkele zaken
terug uit het literatuuronderzoek zoals het vroegtijdig verlaten van het ouderlijkhuis en het
probleemgedrag.
Figuur 4. De effecten van het nieuw samengestelde gezin op de kinderen
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Tijdens de inhoudsanalyse van de chatgesprekken zijn er, zoals ook te zien in het model, vier
categorieën naar boven gekomen met betrekking tot de effecten op jongeren: emotioneel
welzijn (internaliserende gedragsproblemen), gedragsproblemen (externaliserend), problemen
op school en het vroegtijdig verlaten van het ouderlijke huis.
Emotioneel welzijn is het meest besproken onderwerp als het over de effecten gaat, het neemt
in het conceptuele schema dan ook een zeer centrale plaats in. In ongeveer één derde van de
gesprekken voelt de jongere zich ongelukkig of heeft depressieve gevoelens, in één vierde van
de gevallen ontbreekt het kind aan zingeving en in één zesde van de gesprekken is er sprake
van een verlaagd zelfbeeld. Deze problemen zijn vooral gesignaleerd bij meisjes van alle
leeftijden.
Het emotioneel (on)welzijn van het kind of de jongere beïnvloedt en wordt beïnvloed. Het
wordt beïnvloed door problemen zoals conflicten, nieuwe regels, schaamte voor de situatie,
een verminderde betrokkenheid,… . Op zijn beurt beïnvloedt het emotioneel welzijn de drie
overige categorieën, namelijk het probleemgedrag, het vroegtijdig verlaten van het ouderlijke
huis en de problemen op school. Kinderen gaan roken, snijden, ze kunnen zich niet meer
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concentreren voor school, … Dat beïnvloedt op zijn beurt weer de verklaringsmodellen en het
emotioneel welzijn. Er kan dus gesteld worden dat sommige kinderen verzeild raken in een
negatieve vicieuze cirkel. Volgend citaat6 van een zestienjarig meisje (2012) geeft dit aan:
Vooral ‘s avonds heb ik soms enorm veel hoofdpijn. We zitten voor de moment bij mijn
mama met veel spanning in huis. Ik ben dan bang dat ik ieder moment door mijn
benen kan zakken. Op school zit ik er zelf ook mee, ik zit te denken hoe de sfeer in huis
beter kan worden. Soms denk ik dat de spanning allemaal door mij komt.
De andere drie categorieën, het probleemgedrag, het vroegtijdig verlaten van het ouderlijke
huis en de problemen op school werden minder besproken in de gesprekken. Met betrekking
tot de gedragsproblemen kwam het onderwerp automutilatie veel aan bod. Zeven meisjes die
Awel contacteerden in verband met het nieuw samengesteld gezin sneden zichzelf of deden
dit in moeilijke periodes. Dit staat gelijk aan ongeveer één op tien meisjes en vraagt hierdoor
ook de nodige aandacht. In al de gesprekken wordt het snijden veroorzaakt door emotioneel
onwelzijn. Dit wordt ook duidelijk in het gesprek met P., een dertienjarig meisje (2011). Ze
haalt aan dat ze zich de laatste tijd niet goed in haar vel voelt en het niet meer ziet zitten. Ze is
enkele dagen voor het gesprek plaatsvond terug beginnen snijden, een jaar nadat ze ermee
gestopt was. De oorzaken die ze aanhaalt voor het snijden zijn de ruzies en problemen thuis,
er worden dikwijls gemene dingen tegen haar gezegd, bijvoorbeeld dat ze lelijk is.
Naast de automutilatie haalden enkele jongeren aan dat ze graag alleen zouden gaan wonen (4
jongeren) of bij iemand anders, bijvoorbeeld de andere ouder (9), de grootouders (2), een
vriend(in) (3), … De redenen om ergens anders te gaan wonen zijn: conflicten die
plaatsvinden, moeilijke relaties tussen kinderen en stiefouders, het missen van de andere
ouder, het zoeken naar stabiliteit, …

4

Onderzoeksvraag 2: Hoe kunnen deze effecten verklaard worden?

De verklaringen die in de literatuurstudie besproken zijn, komen ook deels aan bod in de
gesprekken van Awel. Bij sommige verklaringsmodellen ligt de klemtoon net iets anders,
anderen komen uitgebreider of gecombineerd aan bod, terwijl nog anderen (zoals de culturele
context) verwaarloosbaar zijn als verklaringsmodel in de gesprekken. De verklaringsmodellen
die in de gesprekken naar voren zijn gekomen zijn: de communicatie in het nieuw
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Al de citaten zijn licht vervormd om de privacy van de kinderen en jongeren te garanderen.
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samengesteld gezin, conflicten die er plaatsvinden, het gebrek aan economische middelen, de
opvoedingsstijl, de regels die er heersen, verminderde betrokkenheid en als laatste de relaties
die gevormd worden in het nieuw samengesteld gezin.
In de gesprekken wordt duidelijk dat er niet gekeken moet worden naar één afzonderlijk
verklaringsmodel dat alles verklaart, maar naar verschillende verklaringsmodellen en de
verbanden tussen deze modellen. De verschillende modellen beïnvloeden elkaar wederzijds,
denk hierbij aan moeilijke communicatie die een conflict veroorzaakt en aan een ‘slechte’
relatie die dat conflict nog verergert. Door de wederzijdse beïnvloeding van de modellen is er
in verschillende gevallen sprake van een negatieve vicieuze cirkel. Verder gaan op het vorige
voorbeeld kan het verergerde conflict zorgen voor nog een nog negatievere relatie met de
(stief)ouder, wat op zijn beurt kan zorgen voor een verminderde betrokkenheid van de ouder
op het kind. Dit gaat in sommige gevallen zo ver tot men geen uitweg meer ziet.
Hieronder worden de verschillende verklaringsmodellen voor de effecten op de kinderen
omschreven.

4.1 Communicatie in het nieuw samengestelde gezin
Een eerste verklaringsmodel is de communicatie in het nieuw samengestelde gezin.
Communicatie staat voor de gespreksvoering tussen de verschillende leden van het nieuw
samengesteld gezin over verschillende zaken zoals: de nieuwe situatie, maar ook over
hedendaagse zaken zoals: vriendjes, pesten, … Sommige kinderen kunnen met iemand over
hun problemen praten, maar bij anderen ligt dat moeilijker. Velen onder hen, iets meer dan
één derde van de kinderen en jongeren (22), durven niet met hun ouders te praten over
verschillende problemen uit angst voor de gevolgen. In de helft van de gesprekken (31)
gesprekken kwam naar voren dat er een lage communicatie was in het gezin.
In bepaalde gezinnen wordt er niet gecommuniceerd om verschillende redenen. In het
onderstaande citaat van een viertienjarige jongen zijn er enkele van deze redenen terug te
vinden:
Ik mis mijn mama en mijn opa heel erg, maar durf dit niet te vertellen tegen mijn
mama en papa. Ik durf het niet te vertellen, want ik ben bang hoe ze gaan reageren.
Dit komt omdat ik twee jaar geleden zelf bij mijn mama ben weggegaan wegens ruzies
thuis. Papa heeft me ook gevraagd of ik mama en opa nog wou zien en ik heb neen
gezegd.
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Een eerste reden is, zoals ook uit het citaat blijkt, de angst voor de gevolgen van de
communicatie. Deze gevolgen kunnen boze reacties zijn, verwijten, straf,… . Andere redenen
die naar boven kwamen in de gesprekken zijn: loyaliteit naar de ouders toe, niet
communiceren over de problemen om de vrede te bewaren, niemand willen lastigvallen met
de problemen, niet communiceren omdat het geen oplossing biedt, niet weten hoe te
beginnen, … De kinderen communiceren niet of nauwelijks met hun ouders waardoor men
geen oplossing vindt voor de situatie die de problemen veroorzaakt. Dat uit zich bij
verschillende kinderen in: depressieve gevoelens, zelfmoordpogingen, roken,… .
Andere jongeren proberen toch te communiceren ondanks de angst. Bij een groot deel van
deze jongeren wordt de angst omgezet in werkelijkheid. 13 jongeren, of één op vijf,
vermelden dat het gesprek uitdraaide op een conflict en bij ongeveer vijf gevallen volgde er
een straf of ‘kregen ze de regels onder hun neus gedrukt’. Een enkele ouder noemde het kind
een aansteller. Sommige kinderen proberen te communiceren via een brief, maar ongeveer de
helft van de jongeren krijgen ook hier negatieve reacties op. Zo heeft een moeder tegen haar
dochter gezegd dat de brief onzin was; de dochter was daardoor kwaad en er ontstond een
conflict. Daarnaast is het echter belangrijk te vermelden dat ongeveer zeven kinderen een
goed gesprek konden voeren met hun ouders.
Als er gekeken wordt naar verbanden tussen het verklaringsmodel communicatie en de andere
modellen kan vastgesteld worden dat communicatie een centrale plaats inneemt. Er is een
wederzijdse beïnvloeding tussen communicatie en bijna alle andere verklaringsmodellen:
conflict, opvoedingsstijl en regels, verminderde betrokkenheid en de relaties in het nieuw
samengesteld gezin. Het meest zichtbare verband is met de conflicten die plaatsvinden in het
nieuw samengesteld gezin. Wanneer kinderen met ouders proberen te communiceren ontstaat
er in 13 (1/5) gevallen een conflict en in ongeveer 20 (1/3) gevallen zijn ze bang voor het
ontstaan van een conflict. Een ander duidelijk verband is het verband met de regels en de
opvoedingsstijl. In een streng gezin met een autoritaire opvoedingsstijl is er minder ruimte om
te communiceren, zo blijkt uit een chatgesprek met meisje A. (2012):
Er zijn strengere regels gekomen omdat mijn ouders vinden dat mijn vriend niets doet
voor mij omdat hij zich hier zo weinig laat zien. Dat komt door de situatie, maar dat
snappen ze niet. Ik kan hier niet over praten met mijn stiefvader, die alle regels maakt.
Hij blijft altijd bij zijn beslissing en hij wilt altijd zijn gelijk krijgen. Als ik met hem
praat drukt hij de regels dubbel en dik onder mijn neus.
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Uit dit citaat blijkt ook dat het aanvaarden van regels van stiefouders niet altijd evident is. Dit
thema wordt verder besproken bij de relaties en rolaannames in het nieuw samengestelde
gezin, alsook bij de opvoedingsstijl en de regels in het nieuw samengeteld gezin (zie 4.4 en
4.4.).

4.2 Conflict in het nieuw samengestelde gezin
De conflicten die plaatsvinden in het nieuw samengesteld gezin vormen een tweede
verklaringsmodel. Conflict in het nieuw samengesteld gezin wordt hier gedefinieerd als het
maken van ruzie met, roepen tegen, schelden tegen,… de verschillende leden van het gezin.
Het conflict kan plaatsvinden tussen een biologische ouder en een stiefouder uit één gezin,
tussen een biologische ouder en een stiefouder van het andere gezin, tussen de biologische
ouders, tussen het kind en de biologische ouder of tussen het kind en de stiefouder.
Afhankelijk van de personen waartussen het conflict plaatsvindt, kent het andere kenmerken.
De oorzaken van een conflict in een nieuw samengesteld gezin zijn erg uiteenlopend. Zoals
aangehaald bij het verklaringsmodel communicatie, vormt de communicatie in het nieuw
samengesteld gezin in 13 (1/5) gevallen de oorzaak van het conflict. Een andere
veelvoorkomende oorzaak zijn de nieuwe of veranderende regels in het nieuw samengesteld
gezin. Deze regels zorgen in ongeveer 12 (1/5) gevallen voor een conflict. Daarnaast vormen
verslavingen van de ouders, nieuwe relaties in het gezin, het al dan niet hebben van inspraak
en constante kritiek, in enkele gesprekken de oorzaken van de conflicten in het nieuw
samengesteld gezin. Volgende citaten van meisje A. en jongen Ru. geven aan hoe de regels en
de nieuwe relaties in het nieuw samengesteld gezin kunnen zorgen voor conflicten, alsook
wordt de negatieve vicieuze cirkel zichtbaar in het citaat van Ru., door de wederzijdse
beïnvloeding van enkele verklaringsmodellen:
Ik had zojuist nog ruzie met mijn moeder, de ruzies worden steeds erger. Ze zei dat de
beslissingen enkel nog werden genomen door mijn stiefvader, al de beslissingen die
mijn moeder vroeger nam, neemt hij nu. Dit is toch niet ok? Mijn moeder blijft mijn
moeder en ik haar dochter, zij moet beslissen over mij. (Meisje A., 2012)
Ik heb al veel gezegd dat ik hem haat en dat ik echt niet bij hem op de kamer wil
liggen, maar papa wordt alleen maar kwaad als ik dat zeg. Ik weet niet hoe ik papa
kan doen luisteren. Elke keer dat ik zeg dat ik Willem (mijn stiefbroer) haat, krijg ik
extra straf. Papa is nu heel erg kwaad op mij omdat ik gevochten heb met Willem, nu
gaat hij helemaal niet meer luisteren. (Jongen Ru., 2012)
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Zoals in het literatuuronderzoek is aangegeven, hebben conflicten in nieuw samengestelde
gezinnen verschillende gevolgen, waaronder stress (Coleman, Ganong, & Fine, 2000; Ganong
& Coleman, 2004), het vroegtijdig verlaten van het ouderlijke huis (Kiernan, 1992) en
internaliserend en externaliserend probleemgedrag (Ganong & Coleman, 2004). Ook in de
gesprekken halen de kinderen en jongeren deze gevolgen aan. Ongeveer één op de zes
jongeren zou graag ergens anders gaan wonen door de conflicten die thuis plaatsvinden. Met
betrekking tot het internaliserend probleemgedrag of het emotioneel welzijn geven de
kinderen en jongeren verschillende zaken aan. Het conflict zorgt er voor dat ze zich
machteloos, schuldig of angstig voelen, het maakt dat ze op instorten staan waardoor ze er aan
denken om zelfmoord te plegen of een poging ondergaan. Als er gekeken wordt naar het
externaliserend probleemgedrag kan er vastgesteld worden dat enkele jongeren beginnen
roken, agressief gedag vertonen of geen weet meer met zichzelf weten en ‘doordraaien’.
Enkele kinderen en jongeren gaven aan dat de relaties in het gezin achteruit gingen door de
conflicten en anderen brachten aan dat ze geen moeite meer doen om over problemen te
babbelen omdat dit tot conflict leidt.
Zoals eerder aangehaald werd, kunnen er conflicten ontstaan tussen verschillende leden in het
nieuw samengesteld gezin. In de theorie wordt aangehaald dat kinderen vaak te maken krijgen
met conflicten tussen hun biologische ouders en dat deze een negatief effect hebben op het
gedrag, emotioneel welzijn en op de educatieve prestaties (Schermerhorn et al., 2005). In de
gesprekken kwamen de conflicten echter meer naar voren tussen de kinderen en (stief)ouders;
in 22 (1/3) gesprekken gaven de kinderen een conflict met hun ouders aan en in 15 (1/4)
gesprekken een conflict met hun stiefouders.
Conflicten met de biologische ouders vinden in ongeveer de helft van de gevallen hun
oorsprong bij het (proberen) communiceren over de situatie, meer bepaald over regels of over
relaties met stiefouders en stiefbroers of -zussen. Een andere oorzaak is de stress waarmee de
ouder te kampen heeft.
We hadden al tips gelezen op de site om een goed gesprek te voeren, maar zoals elke
keer mislukte het gesprek en daarna hadden we ruzie. Mijn mama begint onmiddellijk
te roepen terwijl we vrij rustig zijn. Ze is precies opgezogen door de islam. (Meisje L.,
15 jaar, 2011)
Wij hebben alleen nog maar ruzie als we praten. (Jongen J., 13 jaar, 2012)
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Conflicten tussen het kind en de stiefouders gaan, in drie op vier van de gevallen, over de
rolaanname. Stiefouders leggen volgens de kinderen en jongeren te veel regels op of spelen
een te controlerende rol. Meerdere keren halen de kinderen aan dat het hun vader niet is en dat
ze niet naar hem moeten of hoeven te luisteren.
Ik kan niet goed om met de regels en daarom is mijn gsm ook al afgepakt. Ik moet van
mijn stiefpa een fluojas dragen, heel de school lacht me daarmee uit. Woensdag was ik
het vergeten en hij werd boos. Ik ben er dan ook achter gekomen dat hij de brieven
die ik en die jongen op school wisselden gezocht en gelezen had. Ik ben heeeeeeeeel
boos geworden en toen heeft hij mijn gsm dus afgepakt. (Meisje J., 2011)
Conflicten tussen de biologische ouders en conflicten tussen ouders en hun nieuwe partner
(stiefouder) kwamen minder aan bod tijdens de gesprekken, maar wanneer deze toch aan bod
kwamen, hadden ze echter wel een grote impact op het welzijn van de kinderen. Als er een
conflict plaatsvindt tussen de biologische ouders zitten de kinderen er midden in. Een meisje
haalde aan dat haar ouders niet meer met elkaar konden praten, zelfs niet konden mailen
zonder ruzie te maken. Als er iets geregeld moest worden, was zij de persoon. Een andere
meisje vertelde dat beide ouders slecht praatten over elkaar tegen het meisje, ze wist niet meer
wie of wat ze moest geloven.
Tenslotte werd er in het literatuuronderzoek aangehaald dat niet alle onderzoekers de
hypothese ondersteunen dat de conflicten voor meer negatieve gevolgen zorgen in het nieuw
samengestelde gezin. Volgens de onderzoekers kan het zo zijn dat kinderen in nieuw
samengestelde gezinnen minder invloed ondervinden van de conflicten dan kinderen in
natuurlijke gezinnen, doordat ze stabiliteit en kwaliteit minder nastreven in het nieuwe gezin
(Schermerhorn et al., 2005). Deze conclusie kan niet worden bevestigd in deze analyse,
enerzijds omdat er geen vergelijkingsmateriaal is en anderzijds omdat kinderen expliciet
vermelden dat ze ergens anders (willen) gaan wonen om meer stabiliteit te vinden.

4.3 Gebrek aan economische middelen
Het gebrek aan economische middelen vormt een derde verklaringsmodel dat naar boven
kwam in de chatgesprekken van Awel. Vijf (1/12) kinderen meldden dat er financiële
problemen in huis waren. Deze situatie had gevolgen op verschillende vlakken, namelijk op
schools vlak, op vlak van de woonomgeving, alsook op vlak van het emotioneel welzijn. Een
meisje haalde aan dat haar mama enkel het voogdij wilde omwille van het geld en een ander
meisje wilde stoppen met studeren op de hoge school om te gaan werken en op die manier
haar moeder financieel te ondersteunen.
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In het literatuuronderzoek toont onderzoek van Brown (2004)

het belang aan van het

onderscheid tussen kinderen en adolescenten. Kinderen en adolescenten in een nieuw
samengesteld gezin doen het minder goed dan kinderen in een kerngezin. De uitkomsten van
kinderen zijn volgens het onderzoek echter gerelateerd aan economische en ouderlijke
hulpbronnen, deze van adolescenten niet. Vanuit de inhoudsanalyse kan dit niet bevestigd
worden, aangezien adolescenten erg veel nadenken over de financiële situatie en hoe ze het
hoofd kunnen (helpen) bieden aan deze situatie.

4.4 Opvoedingsstijl en regels
Een vierde verklaringsmodel voor de effecten van het nieuw samengesteld gezin op de
kinderen en jongeren wordt gevormd door de opvoedingsstijl en de regels die er in het gezin
heersen. Het kan hier gaan over een autoritaire opvoeding, over het hebben van veel regels in
het gezin, over te strenge regels,… maar ook over het feit dat deze regels kunnen verschillen
in beide gezinnen waarin het kind betrokken is.
In het literatuuronderzoek werden verschillende visies aangehaald van onderzoekers over de
opvoedingsstijl. De chatgesprekken lijken het meest aan te sluiten bij de resultaten van het
onderzoek van Dunn. Fine en Kurdek (1992) halen aan dat de autoritatieve opvoedingsstijl
positief gerelateerd is aan het welzijn van de kinderen. Dunn (1995) stelt echter dat dit niet
zeker is in het geval van nieuw samengestelde gezinnen, het zou bij kinderen zelfs tot verzet
kunnen leiden. De autoritaire opvoedingsstijl is volgens Fine en Kurdek (1992)

negatief

gerelateerd aan het welzijn in natuurlijke gezinnen alsook in nieuw samengestelde gezinnen
(Fine & Kurdek, 1992).
In de chatgesprekken wordt bevestigd dat de opvoedingsstijlen waar er meer sturing is door
regels een negatieve invloed hebben op het welzijn van de kinderen. Deze negatieve invloed
wordt werd veelal vastgesteld in de gesprekken. Kinderen halen aan dat stiefouders de regels
bepalen of veel beslissingen nemen, dat blijkt ook uit eerder aangehaalde citaten. In 12 (1/5)
gesprekken kwam naar voren dat er te strenge regels waren of dat de kinderen te veel straf
kregen en in negen gesprekken worden de regels en straffen bepaald door de stiefvader. Zoals
bij de eerste twee verklaringsmodellen is aangehaald, namelijk communicatie en conflict, is er
een duidelijk verband tussen deze twee modellen en regels. In ongeveer 8 van de 12
gesprekken waar er over te strenge regels werd gesproken, was er ook sprake van lage of
moeilijke communicatie, alsook in 8 van de 12 gesprekken was er sprake van een
conflictsituatie.
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Naast de nieuwe en strengere regels vormen het verschil in regels tussen gezinnen of tussen
de verschillende kinderen in een gezin ook voor problemen. In zeven gesprekken (1/9)
haalden de kinderen aan dat er andere regels waren voor de verschillende kinderen in het
gezin. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de andere regels binnen het gezin niet altijd
het gevolg zijn van het ontstaan van het nieuws samengesteld gezin, maar ook te maken
hebben met het verschil in leeftijd, geslacht en gedrag.
In ongeveer vijf gesprekken, of één op twaalf, spraken de kinderen over het verschil in de
regels tussen de twee gezinnen waar ze leefden. In het volgend citaat dat dit verschil aangeeft,
wordt het verband met conflict en lage communicatie ook in lichte mate duidelijk.
Wel mij ouders zijn gescheiden en ik kom heel goed overeen met mijn papa en
stiefmama maar absoluut niet met mijn moeder en stiefvader. Ik heb daar elke week
ruzie, ik mag mijn hobby's niet van hun doen en ik ben daar helemaal niet graag. Bij
mijn papa ga ik turnen naar de chiro, van mij moeder en stiefvader mag ik dit niet. Als
ik vraag waarom ik niet mag gaan zeggen ze enkel dat het is omdat zij het zeggen. (J.,
15 jaar, 2012)
Om het deel van de regels en opvoedingsstijl af te ronden sluit ik me, op basis van de
chatgesprekken, aan bij de resultaten van het onderzoek van Hetherington en Jodl's (In Dunn,
1995). Dit onderzoek toont aan dat het opbouwen van een warme relatie de meest succesvolle
strategie is. De rol van gezaghebbend figuur wordt volgens dit onderzoek het best vermeden.

4.5 Relaties in het nieuw samengestelde gezin
De relaties en de rolaanname in het nieuw samengestelde gezin vormen een vijfde
verklaringsmodel. Binnen dit verklaringsmodel komen verschillende zaken aan bod: de relatie
met het kind, de relatie tussen de (stief)ouders en loyaliteitsproblemen.
4.5.1 Relatie met het kind
De relaties binnen het nieuw samengestelde en de rolaannames tegenover de andere leden van
het gezin zijn niet vanzelfsprekend, dit kwam eerder aan bod in de literatuurstudie. Cherlin
(1978, in Coleman et al., 2000, p. 1294) stelt namelijk dat het ontbreken van richtlijnen en
normen met betrekking tot de aanname van rollen bijdraagt tot een grotere belasting voor
nieuw samengestelde gezinnen. De verwachtingen voor stiefouders zijn minder duidelijk dan
deze voor biologische ouders (Coleman et al., 2000; Ganong & Coleman, 2004). Dit blijkt
ook uit de chatgesprekken.
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Als eerste wordt er gekeken naar de relatie tussen de kinderen en de stiefouders, dit is
eveneens de meest besproken relatie in de gesprekken. In 22 of in één derde van de
gesprekken, halen de kinderen aan dat ze een slechte relatie hebben met en stiefouder. De
redenen hiervoor zijn divers: de stiefouder is te streng, er zijn conflicten met de stiefouder, de
stiefouder scheldt het kind uit of speelt de baas, het kind is gelukkiger met de moeder alleen
(zie ook 4.6 Verminderde betrokkenheid), de stiefouder heeft psychische problemen, de
stiefvader sloeg de moeder,… Buiten de slechte relatie is de rolaanname van het kind ten
opzichte van de stiefouder en andersom een veelbesproken thema. Een kind was bijvoorbeeld
verliefd op haar stiefvader en was daardoor ook jaloers op de aandacht die de stiefvader gaf
aan haar moeder. In zes andere gevallen stelden kinderen duidelijk dat hun stiefouders niet
hun echte ouders waren. Ze gaan er niet mee akkoord dat de stiefouder (enkele aspecten van)
de rol van de biologische ouder overneemt.
Als wij ergens naartoe moeten, moeten we een gelukkig gezinnetje spelen, maar dat
zijn we niet! Dus dan is het altijd ruzie. Wij zijn niet eens een gezin, zij is mijn moeder
niet. Ze moet niet zeggen wat ik moet doen en met mijn zusje begint ze liedjes te zingen
en voor te lezen. Ze moet dat niet doen, wij hebben al een moeder. (Jongen J., 13 jaar,
2012)
Naast de relaties met de stiefouders kwamen ook de relaties met de ouders en met de
stiefzussen en –broers aan bod. Als er gekeken wordt naar de relatie met de ouders, die in 24,
of in twee op vijf gesprekken expliciet aan bod kwam, komen er verschillende zaken naar
voren. Als eerste halen tien kinderen aan dat de relatie tussen hen en hun ouders veranderd is,
dat heeft dan vooral betrekking op een verminderde betrokkenheid (zie 4.6 Verminderde
betrokkenheid). Vier kinderen spreken van een slechte relatie met één van de ouders of
beiden, omdat ze er altijd problemen mee hebben, omdat ze er weinig respect voor kunnen
opbrengen aangezien ze zijn opgevoed bij hun grootouders of omdat ze er geen steun van
krijgen. Een ander onderwerp met betrekking tot de biologische ouders is het missen van de
niet-residentiële ouder. Drie kinderen haalden aan dat ze deze ouder miste, drie dat ze deze
ouder te weinig zagen en één kind haalde aan dat ze haar problemen liever besprak met haar
moeder, maar dat was niet altijd gemakkelijk aangezien ze enkel in het weekend bij haar
moeder was.
Ik ben nogal verdrietig. Mijn ouders zijn gescheiden en ik ben momenteel bij mijn
papa, maar ik mis mijn mama enorm. Ik weet niet hoe ik daarmee moet omgaan. Ik zie
mijn mama enkel in het weekend en dat is altijd zo snel voorbij. (Meisje L., 15 jaar,
2012)
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Als laatste komen ook de relaties tussen de kinderen en stiefbroers en –zussen of halfbroers
en- zussen in de gesprekken naar boven. De rolaanname is voor hen niet altijd duidelijk. In
twee gevallen zien we dat het kind verliefd is op zijn stiefzus, in een andere geval verplicht de
stiefbroer het meisje tot seks. Ze durft niet nee te zeggen, omdat hij allerlei zaken tegen haar
kan gebruiken en omdat ze nog moeten samenwonen. In twee andere gesprekken kwam een
haat-relatie naar voren. Door de stiefbroer of -zus had het kind geen privacy meer of geen tijd
meer voor zichzelf.
Ik heb veel ruzie met M. Hij zit bij mij in de klas en woont in mijn huis. Het is het kind
van mijn mama haar nieuwe vriend. M. is er altijd, soms wil ik hem gewoon niet meer
zien! En dan hebben we ruzie. En nu is iedereen boos op mij, omdat ik ruzie maak met
M., thuis en in de klas. Ze geven allemaal M. gelijk. (Y. 11of 12 jaar, 2012)
Uit de gesprekken kunnen we afleiden dat de relatie tussen het kind en de stiefouder het meest
bepalend is voor de gevolgen voor de kinderen en voor andere problemen en het nieuw
samengestelde gezin. In de helft van de gesprekken waar kinderen een slechte relatie met de
stiefvader aanhaalde, werd er ook een verminderd emotioneel welzijn vast gesteld, in één
vijfde van de gevallen wou het kind het ouderlijk huis verlaten. Daarnaast zijn ook de strenge
regels en lage communicatie in verband gebracht met een minder goede relatie met de
stiefouder. De verbanden bij de relatie tussen ouders en kinderen zijn minder duidelijk.
Niet onbelangrijk om te vermelden zijn de goede relaties die zijn vastgesteld in de
chatgesprekken. Niet alle kinderen kampen met slechte relaties in het nieuw samengestelde
gezin. Vier kinderen haalden expliciet aan dat ze een goede relatie hadden met hun stiefouder.
4.5.2 Relatie tussen (stief)ouders
Nog andere relaties in het nieuw samengesteld gezin, waar het kind impliciet bij betrokken is,
is de relatie tussen de biologische ouders en de relatie tussen de biologische ouders en de
stiefouders. Deze relaties verlopen niet altijd zo vlot. In minstens zes gesprekken (1/10) geven
kinderen aan dat hun ene biologische ouder slecht praat over de andere. In minstens twee
gevallen kunnen de biologische ouders niet meer communiceren met elkaar zonder ruzie te
maken, het kind moet in deze gezinnen alles zelf regelen. In ongeveer vijf situaties praat de
stiefouder slecht over de biologische ouder van andere gezin. Daarnaast wordt de actieve
betrokkenheid van de andere ouder bij 3 kinderen ontmoedigd.

Kinderen kunnen daar

moeilijk mee omgaan, ze gaan in conflict, ze communiceren niet meer en hun emotioneel
welzijn verlaagd.
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4.5.3 Loyaliteit
Door de moeilijke relaties en rolaannames kampt ongeveer de helft van de kinderen die in
gesprek gingen met Awel met loyaliteitsconflicten. Deze kunnen ontstaan om verschillende
redenen. Zo haalde een kind aan dat ze een schuldgevoel had gecreëerd omdat ze haar
stiefmoeder leuk vond.
Ik weet dat ik niet moet kiezen tussen K., mijn stiefmoeder en mijn mama, maar het is
zo moeilijk. Ik vind K. ook leuk, maar iedereen praat anders over haar. Ze zeggen dat
K. niet te vertrouwen is, dat ze ons van mama afpakt. Ik voel me schuldig omdat ik
haar leuk vind, maar daar kan ik toch niets aan doen? (I., 12 jaar, 2012)
Twee andere kinderen doen vriendelijk tegen de stiefouder, enkel omdat hun mama dan
gelukkig is. Ze schuiven hun welzijn aan de kant voor het welzijn van hun moeder: ‘ze heeft
hem tenslotte nodig’. Nog twee andere jongeren zouden liever bij de andere ouder gaan
wonen, maar doen dit niet omdat ze de ouder waar ze nu bij wonen niet willen teleurstellen.
Eén meisje vond dat er teveel regels waren en dat haar moeder te controlerend was, hierdoor
wilde ze naar haar vader. De jeugdrechter is erbij gehaald, haar mama beloofde tijdens de
rechtszaak om het anders aan te pakken. Het meisje geloofde haar moeder, ondanks de
eerdere loze beloftes. De situatie en het emotionele welzijn van het meisje zijn niet verbeterd,
ze geeft aan dat het zelfs nog achteruit is gegaan. Toch blijft zo loyaal naar haar moeder toe.

4.6 Verminderde betrokkenheid
Verminderde betrokkenheid staat voor het verlies aan aandacht op verschillend vlakken van
de ouder naar het kind toe. Dit kan op schools vlak, op emotioneel vlak, op vlak van samen
activiteiten doen,… . In de literatuurstudie staat dit beschreven onder de hypothese van het
sociaal kapitaal. Nieuw samengestelde gezinnen investeren volgens deze hypothese van het
minder tijd en energie in positieve interacties met de kinderen. De tijd en energie gaan naar de
nieuwe partner in plaats van naar de opvoeding van de kinderen (Pong, 1997). Stiefouders
investeren sociaal vooral in hun nieuwe partner of in kinderen uit het vorige gezin (Teachman
et al., 1996). Kinderen krijgen op deze manier een inadequate opvoeding en te weinig
ondersteuning van de ouders, met meer problemen bij deze kinderen tot gevolg (Coleman et
al., 2000; Ganong & Coleman, 2004).

Deze verminderde betrokkenheid komt in 15

gesprekken naar voren.
Kinderen die spreken over verminderde betrokkenheid hebben het gevoel dat ze minder
aandacht krijgen sinds de vorming van het nieuw samengestelde gezin. Ze doen minder
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activiteiten met hun ouders, ze voelen zich naar achteren geschoven, ze moeten hun aandacht
verdelen. De kinderen moeten een deel van hun aandacht afstaan aan de stiefouder of aan de
andere kinderen; dat wordt duidelijker in het volgend citaat:
Vorige week is mijn pa met mijn stiefmoeder een weekend weg geweest zonder ons, dit
terwijl wij al vijf jaar vragen om met ons een weekendje weg te gaan, maar dat doet
hij nooit. In de paasvakantie moest ik de tweede week ook naar mijn pa, hij wist al
lang dat hij hier verlof voor moest nemen en toch kon hij dit twee dagen niet regelen.
Hij kon voor ons geen verlof nemen, maar voor het weekend met zijn vriendin wel.
(Meisje L., 16 jaar, 2012)
Naast de aandacht die de kinderen moeten delen zijn er nog andere oorzaken gevonden in de
gesprekken voor de verminderde betrokkenheid. In acht gevallen (1/8) kampte één van de
(stief)ouders met psychische problemen, zoals depressie en borderline. Depressie en stress
kwamen vooral bij vrouwen voor. Daarnaast waren 11 (stief)ouders verslaafd aan alcohol of
drugs, het gaat hier om één zesde van de (stief)ouders, zowel mannen als vrouwen. De laatste
reden voor een verminderde betrokkenheid is het plaatsvinden van fysiek geweld (in 10
gesprekken), verwaarlozing (1) of mishandeling (3) in het nieuw samengesteld gezin.
Het gebruik van geweld vanuit de stiefouder naar het kind kan deels verklaard worden vanuit
het evolutionair perspectief. Dit perspectief suggereert dat ouders gemotiveerder zijn om tijd
te investeren in hun biologische kinderen en minder in stiefkinderen. Dat kan het gevolg zijn
van het genetisch verwantschap dat tussen stiefouders en stiefkinderen ontbreekt (Coleman et
al., 2000; Ganong & Coleman, 2004). Fysiek geweld wordt evenveel door biologische ouders
als door stiefouders gebruikt. Mishandeling sluit wel volledig aan bij het evolutionair
perspectief aangezien de kinderen steeds aangaven dat ze mishandeld werden door hun
stiefouders.
De gevolgen van deze verminderde betrokkenheid lopen ver uit elkaar. Als er een ouder is
met een verslaving in het gezin verhoogt dat de kans op conflicten en agressie. Geweld of
mishandeling ten aanzien van het kind heeft gevolgen voor het emotioneel welzijn van het
kind, alsook op het probleemgedrag, zoals roken.

43

5

Onderzoeksvraag 3: Welke rol speelt veerkracht bij de kinderen en
jongeren als intermediërende variabele

Een vierde en laatste concept dat voorkomt in het algemeen conceptueel model is veerkracht.
Veerkracht wordt in het model aangeduid als de intermediërende variabele tussen de vorming
van het nieuw samengestelde gezin en de problemen die plaatsvinden in het nieuw
samengestelde gezin, alsook tussen de problemen en de effecten die kinderen ondervinden. In
deze paragraaf wordt er nagegaan in welke mate en op welke manier veerkracht de problemen
in het nieuw samengestelde gezin en de effecten op de kinderen beïnvloedt. Dit wordt
bekeken aan de hand van de verschillende kamers van la casita, namelijk gedragen worden,
zingeving, vaardigheden, eigenwaarde en humor.

5.1 Gedragenheid
Gedragenheid is de eerste, alsook de belangrijkste hefboom voor veerkracht die hier
beschreven wordt. Als eerst wordt er stil gestaan bij gedragenheid binnen het gezin, hierna
wordt er stil gestaan bij de gedragenheid buiten het gezin, alsook bij de gedragenheid die de
kinderen al dan niet vinden bij de professionele hulpverlening. Hiernaast wordt er gekeken
welke invloed gedragenheid heeft op de problemen in het nieuw samengestelde gezin en op
de effecten die het kind ondervindt.
In het vorige deel van de inhoudsanalyse werden de effecten van het nieuw samengestelde
gezin op de kinderen besproken en de problemen die zich in de gezinnen voordoen. Het beeld
dat hier geschetst is, zou ervoor kunnen zorgen dat er wordt gedacht dat er geen gedragenheid
van de kinderen is in het nieuw samengestelde gezin. Dit is echter niet altijd waar. In vijf
gesprekken halen kinderen aan dat ze geen steun vinden in hun gezin en dat ze er alleen voor
staan. Dit in tegenstelling tot ongeveer 15 gesprekken waar de kinderen aanhalen dat ze wel
steun krijgen van minstens één ouder binnen het gezin.
In vijf gesprekken zien we dat de gedragenheid in gedrang komt door de aanwezigheid van
een stiefouder7. De kinderen hebben het gevoel dat ze hun ouder ‘verliezen’. In drie
gesprekken geeft het kind toch aan dat de ouder, als deze zou moeten kiezen, voor de
kinderen koos. In de twee andere gesprekken vrezen de kinderen ervoor dat de ouders voor
hun nieuwe partner zouden kiezen. Dit zorgt ervoor dat kinderen niet meer alles durven te
zeggen tegen hun biologische ouder.

7

Dit aantal zou hoger liggen als er gekeken wordt naar gedragenheid bij beide ouders.
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Papa weet niet dat mijn stiefmama scheldt tegen mij, ze zegt heel de tijd dat ik niet
meer komen enzo. Ik durf dit ook niet tegen mijn papa te vertellen, want ik denk, of
beter ik weet gewoon dat hij dan voor mijn stiefmama zou kiezen. (Meisje, S., 2012)
Zoals in de literatuurstudie is aangehaald kan er zich ook een bredere gedragenheid
ontwikkelen bij intieme relaties in de ruimere familie of in de omgeving. In zes gevallen
haalden de kinderen aan dat ze bij vrienden terecht konden met hun verhaal en daar de nodige
steun vonden, drie anderen vertelden dat ze bij hun lief terecht konden. Deze relaties zijn
echter niet onvoorwaardelijk, dit wordt ook duidelijk in volgend citaat:
Ik heb het de laatste tijd moeilijker dan anders… En ik kan er niet echt met iemand
over praten. Ik heb vroeger veel meegemaakt, maar toen had ik altijd de steun van mij
lief. Maar sinds maart is dat gedaan en nu heb ik het gevoel dat ik helemaal alleen
ben. Ik heb nog wel goeie vrienden, maar zij weten en begrijpen niet wat er allemaal is
gebeurt. (S.D., 18 jaar, 2012)
Deze voorwaardelijkheid van vriendschappen komt in meerdere gesprekken aan bod. In drie
gesprekken komt naar voren dat de kinderen bang zijn om hun goede vriendschappen te
verliezen omdat ze ergens anders gaan wonen, of in het weekend ergens anders wonen. Twee
anderen vertellen dat hun vrienden hun hebben laten vallen door al de problemen die ze
hebben of door de nieuwe regels die de stiefvader oplegde.
Professionele hulp vormt een laatste bron van gedragenheid voor de kinderen. In de
gesprekken komt echter meer aan bod dat de professionele hulp geen bron is van steun of
gedragenheid of dat ze de stap naar de hulpverlening niet durven te zetten. Het CLB of de
leerlingenbegeleider zorgde in zes gevallen voor negatieve ervaringen bij de kinderen. De
kinderen hadden het gevoel dat er niets gebeurde met hun verhaal, dat hun verhaal terug ging
naar hun ouders - wat niet de bedoeling was - of dat ze op school geviseerd werden door
leerkrachten en medeleerlingen omdat ze uit de klas werden gehaald om te gaan praten. Eén
jongere heeft een negatieve ervaring opgedaan bij de psycholoog:
Door de situatie heb ik een zelfmoordpoging gedaan en nu moet ik elke week naar de
psycholoog, maar daar kan ik de waarheid niet vertellen, want de gevolgen zijn te erg.
Ik moet van mijn mama liegen, anders moet ik misschien naar een pleeggezin. Als ik
niet lieg word ik door mijn moeder gestraft, uitgescholden, geslagen,… De psycholoog
vertelt alles wat ik tegen haar zeg aan mijn moede, dus kan ik niet anders dan liegen.
(Meisje C., 2012)
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Als er gekeken wordt naar de verbanden tussen gedragenheid en de problemen in het nieuw
samengestelde gezin en de effecten op kinderen, kunnen er geen duidelijke vaststellingen
worden gedaan. Zowel in gezinnen waar er gedragenheid is, als in gezinnen waar er de
gedragenheid

ontbreekt,

worden

er

conflicten,

lage

communicatie,

verminderde

betrokkenheid,… vastgesteld. Dit geldt ook voor het emotioneel welzijn, het vroegtijdig
verlaten van het huis,… .
Het ontbreken van verbanden kan verklaard worden doordat de gedragenheid van het kind
slechts moet komen van één ouder of een andere intieme relatie. Het kind kan bij deze ouder
terecht, maar er kunnen bijvoorbeeld nog steeds conflicten plaatsvinden met de andere
biologische ouder of met de stiefouders. Een andere verklaring is dat de intermediërende
variabele ‘veerkracht’ uit meer aspecten bestaat dan gedragenheid, waardoor gedragenheid als
een op zichzelf staand begrip geen verbanden maakt.

5.2 Zingeving en zelfwaarde
Zingeving en zelfwaarde zijn twee verschillende kamers in La casita, hier worden ze samen
besproken omdat ze eerder al aan bod kwamen bij het emotioneel welbevinden van het kind.
In de literatuurstudie is aangehaald dat kinderen en jongeren behoefte hebben aan zin en
betekenis in het leven. Het vermogen om zelf zin te geven of te ontdekken, is om deze reden
erg belangrijk voor de veerkracht. In de chatgesprekken kwam dit vermogen echter niet aan
bod. Wat wel aan bod kwam in 16 gesprekken (1/4 van de gesprekken) was het ontbreken van
zingeving. De kinderen geloofden niet in verbetering, ze wilden een nieuw leven. Enkelen
spraken over zelfmoord, de gedachte om er gewoon niet meer te zijn, nog enkele anderen
vroegen zich het nut van het leven af. Ze kunnen niet meer, of in mindere mate, positief zijn
door de negatieve ervaringen die ze hebben meegemaakt.
Bij de zelfwaarde en het zelfbeeld kan hetzelfde vastgesteld worden. Een kind met veel
zelfwaarde wordt niet snel uit zijn lood geslagen als er iets mis loopt. Het kind heeft het besef
dat het ergens terecht kan en dat het niet minder graag wordt gezien omdat het fouten maakt.
Deze kinderen en jongeren hebben een eigen identiteit en fierheid (Driessens & Van
Regenmortel, 2006; Morreel, 2006). Dit komt echter niet aan bod bij de kinderen die Awel
contacteerden. Wat wel aan bod kwam in één zesde van de gesprekken, was het laag zelfbeeld
van de kinderen en jongeren. De jongeren halen aan dat ze het gevoel hebben dat het allemaal
hun schuld is, dat ze niets goed kunnen doen, dat ze onzeker zijn, dat ze alles verpesten,… .
Zoals aangehaald in de literatuur en bevestigd kan worden vanuit de chatgesprekken, kan dit
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gevoel ontstaan door te veel negatieve kritiek, te strenge regels en onbereikbare maatstaven.
Bij de bespreking van de effecten van het nieuw samengestelde gezin op de kinderen, is het
verband al gelegd tussen het emotioneel welzijn en conflict, verminderde betrokkenheid,… .

5.3 Vaardigheden
Een vierde kamer in la casita is de kamer van de vaardigheden. Er zijn verschillende
vaardigheden te onderscheiden. In de gesprekken is er gekeken naar het probleemoplossend
vermogen en naar de communicatieve vaardigheden. Hiernaast is er gekeken naar de hobby’s
van de kinderen en de afleiding die kinderen zoeken als ze het moeilijk hebben.
Uit de gesprekken blijkt dat de kinderen graag zouden willen dat de situatie verandert, maar
ze hebben er geen geloof in. Ongeveer 10 kinderen, of één zesde, geven expliciet aan dat ze
willen dat de regels verdwijnen, dat ze normaal met elkaar kunnen praten, dat hun stiefouder
het gezin verlaat, dat ze gewoon eens met hun ouders kunnen gaan winkelen,… . Hoe de
kinderen deze wensen in vervulling kunnen brengen blijft in acht van de tien gesprekken een
vraagteken voor henzelf. In 16 andere gesprekken (of één vierde van de gesprekken) werd er
specifiek naar het probleemoplossend vermogen gekeken van de jongeren. In acht gesprekken
wisten de kinderen niet meer wat ze moesten doen of konden ze geen oplossing bedenken
voor de situatie, in de acht overige gesprekken stelden de kinderen voor om met hun ouders te
gaan praten, een leugentje om bestwil te gebruiken, een brief te schrijven naar hun ouders of
om hun excuses aan te bieden.
Als tweede vaardigheid wordt de communicatie hier kort besproken, deze is eerder ook al
besproken geweest bij de problemen die plaatvinden in het nieuw samengestelde gezin. Hier
komt aan bod dat de kinderen de eerste stap naar communicatie met hun ouders niet durven te
zetten (4), dat ze niet weten hoe ze het juiste moment moeten uitkiezen (3) of dat ze niet
weten hoe ze hun boodschap rustig kunnen overbrengen (4).
Awel: ‘Je zou op een bepaalde manier je papa duidelijk kunnen maken dat het
moeilijk is voor jou in deze situatie, je papa zal niet kwaad worden als je praat over je
gevoelens in plaats van over je stiefbroer’.
Jongen R.: ‘Hoe moet ik dat dan doen? Wat moet ik dan zeggen?
Awel: ‘(…)
Jongen R.: ‘Ik weet niet goed of me dat wel gaat lukken.’ (Jongen R., 2012)
Als laatste vaardigheid is er gekeken naar de hobby’s van de kinderen en de afleiding die
kinderen zoeken als ze het moeilijk hebben. Deze vaardigheid kwam echter maar in 7
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gesprekken (ongeveer 1/9) naar voren. Twee jongeren zonderden zich af op hun kamer als de
situatie hen te veel was, daar vonden ze meer rust. Twee jongeren luisterden naar muziek,
anderen speelden gitaar, gingen op hun bmx rijden of trainden hun Dj-vaardigheden. Nog een
andere jongere stortte zich op haar schoolwerk.

5.4 Humor
Humor is de laatste hefboom. Het helpt kinderen en jongeren ontspannen en helpt de ernst van
bepaalde zaken relativeren. Humor kwam echter niet aan bod in de chatgesprekken van de
kinderen met Awel. Eventuele verklaringen hiervoor zijn de ernst van de situatie, het
emotioneel onwelzijn of de onveilige situatie waarin ze zich bevinden.

5.5 Veerkracht bij de kinderen in het nieuw samengestelde gezin
Vanuit deze inhoudsanalyse kunnen geen verbanden gelegd worden tussen veerkracht en de
problemen in het nieuw samengestelde gezin en de effecten op de kinderen. De verbanden
kunnen niet worden gelegd omdat veerkracht de vijf bovenstaande kamers omvat en in veel
gesprekken komt er maar één kamer of twee kamers van la casita aan bod. Er kan dus geen
geheel beeld van veerkracht worden geschetst.
Met enige voorzichtigheid kan er wel gesteld worden dat veerkracht een zeer wederkerig
proces is. Het lijkt er op dat veerkrachtige kinderen uit een veerkrachtig en sterk gezin komen,
en dat kinderen die uit een gezin komen met verschillende problemen - zoals de kinderen die
Awel contacteerden - minder veerkracht vertonen. De sterken worden zo sterker, de
zwakkeren zwakker.
Deze hypothese kan bekrachtigd worden op basis van het onderzoek van Greeff en Du Toit
(2009) en het onderzoek van Brown en Robinson (2012). Greeff en Du Toit stellen in hun
onderzoek dat kinderen veerkrachtiger zijn als ze een gevoel van controle hebben, als er
routines zijn, als er een goede communicatie is in het gezin en als ze sociale steun accepteren.
Brown and Robinson (2012) komen tot vergelijkbare verbanden. Zij stellen dat het gaat over
drie beschermende factoren: ‘family hardiness’, probleemoplossend vermogen en tijd voor de
familie en routines. Sociale steun werd ook als een beschermende factor beschouwd, maar
deze rapporteerden ze met enige voorzichtigheid.
Bij de omschrijving van de problemen in het nieuw samengestelde gezin werd er echter
vastgesteld dat er een gebrek was aan communicatie, dat er heel wat conflicten plaatsvonden,
dat er een verminderde steun is en dat de relaties niet vanzelfsprekend zijn in het nieuw
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samengestelde gezin. Bij de omschrijving van veerkracht kwam aan bod dat het
probleemoplossend vermogen niet bij alle kinderen optimaal ontwikkeld was. Acht op tien
jongeren hadden wensen, maar geen idee hoe ze deze moesten verwezenlijken. Eén op twee
jongeren, waar het probleemoplossend vermogen aan bod kwam, wisten niet meer wat te
doen. De kinderen lijken weinig veerkracht te hebben en veerkracht wordt niet of te weinig
gestimuleerd vanuit de gezinsomgeving. Dit blijft echter een hypothese die verder onderzocht
moet worden.
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Deel IV Conclusie
Dit laatste deel biedt een algemene conclusie van deze masterproef en de bekomen resultaten.
Er

worden

aanbevelingen

gedaan

naar

de

kinderen

en

ouders,

en

naar

de

hulpverleningsorganisaties, waaronder Awel. Er wordt stil gestaan bij de beperkingen van het
onderzoek en tenslotte worden er enkele suggesties voor verder onderzoek meegegeven.

1

Algemeen besluit

In deze masterproef werd onderzocht hoe kinderen en jongeren in een nieuw samengesteld
gezin, die contact opnemen met Awel, omgaan met de complexe situatie die het leven in een
nieuw samengesteld gezin met zich meebrengt. Om op de algemene onderzoeksvraag een
antwoord te kunnen formuleren zijn er drie deelvragen geformuleerd, namelijk welke effecten
het nieuw samengesteld gezin op kinderen en jongeren heeft, hoe deze effecten verklaard
kunnen worden en hoe veerkrachtig kinderen en jongeren in het nieuw samengesteld gezin
zijn. Om een antwoord te bieden op deze vragen is er een literatuurstudie en een
inhoudsanalyse van de gesprekken van Awel gebeurt. Hieronder volgt een synthese van de
resultaten.
De algemene onderzoeksvraag is onderverdeeld in drie deelvragen. Deze vragen zijn in de
literatuurstudie los van elkaar besproken. Er werd een beeld geschetst dat bij het ontstaan van
een nieuw samengesteld gezin problemen optreden. Zo vinden er bijvoorbeeld meer
conflicten plaats en is er een lage communicatie. Deze problemen zouden effecten op de
kinderen hebben, zoals internaliserend en externaliserend probleemgedrag.
Uit de inhoudsanalyse blijkt echter dat het complexer is. Het nieuw samengesteld gezin kan
een oorzaak zijn van de problemen, maar eerdere situaties die hebben plaatsgevonden kunnen
ook de oorzaak zijn van de problemen in het gezin. In de literatuurstudie is dit aangehaald bij
de cumulatieve methode en bij selectie, en ook in de gesprekken komt dit naar voren.
Hiernaast hebben de problemen die in het gezin plaatsvinden ook een invloed op de
samenstelling van het nieuw samengesteld gezin. Relaties kunnen bijvoorbeeld beëindigd
worden als deze te veel problemen tussen ouder en kind veroorzaken.
Dit wederkerig verband is ook terug te vinden tussen het ontstaan van het nieuw
samengestelde gezin en de effecten op het kind en tussen de problemen in het gezin en de
effecten op het kind. De problemen die optreden bij de vorming van een nieuw samengesteld
gezin hebben hun effect op de ontwikkeling van kinderen, maar deze effecten kunnen
omgekeerd een invloed hebben op de problemen in het gezin. Eveneens kunnen de problemen
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en de effecten op de kinderen in het nieuw samengesteld gezin het gezin terug beïnvloeden.
Kortom: alles heeft een invloed op elkaar. Op welke manier alles een invloed op elkaar heeft,
is afhankelijk van gezin tot gezin.
De eerste deelvraag ging op zoek naar de effecten van het nieuw samengestelde gezin op
kinderen en jongeren. In de literatuurstudie zijn negatieve effecten van het nieuw
samengestelde gezin op de jongeren besproken. De effecten vinden plaats op drie
verschillende vlakken, namelijk op schools vlak, op gedrags- en gevoelsmatig vlak en op vlak
van het vroegtijdig verlaten van het huis. Deze keerden ook terug in de gesprekken van Awel.
In de gesprekken is het emotioneel onwelzijn het meest besproken onderwerp als het over de
effecten gaat. In ongeveer één derde van de gesprekken heeft de jongere depressieve
gevoelens of voelt het zich ongelukkig, in één vierde van de gevallen ontbreekt het kind aan
zingeving en in één zesde van de gesprekken is er sprake van een verlaagd zelfbeeld. Deze
problemen zijn vooral gesignaleerd bij meisjes.
Het emotioneel (on)welzijn van het kind of de jongere beïnvloedt en wordt beïnvloed. Het
wordt beïnvloed door problemen zoals conflicten, nieuwe regels, schaamte voor de situatie,
een verminderde betrokkenheid,… . Op zijn beurt beïnvloed het emotioneel welzijn de drie
overige categorieën, namelijk het probleemgedrag, het vroegtijdig verlaten van het ouderlijke
huis en de problemen op school. Dit beïnvloedt op zijn beurt terug de verklaringsmodellen en
het emotioneel welzijn. Er kan dus gesteld worden dat sommige kinderen verzeild raken in
een negatieve vicieuze cirkel.
Het probleemgedrag, het vroegtijdig verlaten van het ouderlijke huis en de problemen op
school werden minder besproken in de gesprekken. Met betrekking tot het probleemgedrag
kwam het onderwerp automutilatie in één op tien gesprekken aan bod. In de gesprekken wordt
het snijden veroorzaakt door emotioneel onwelzijn. Naast de automutilatie haalden vier
jongeren aan dat ze graag alleen zouden gaan wonen, negen kinderen wilden graag bij de
andere ouder wonen, twee kinderen bij de grootouders en drie kinderen bij een vriend(in).
Redenen om ergens anders te gaan wonen zijn conflicten die plaatsvinden, moeilijke relaties
tussen kinderen en stiefouders, het missen van de andere ouder, het zoeken naar stabiliteit,… .
De tweede deelvraag ging op zoek naar de verklaringen voor de effecten die kinderen en
jongeren ondervinden in het nieuw samengestelde gezin. In de literatuurstudie zijn er
verschillende verklaringsmodellen aan bod gekomen. Als eerst zijn de verschillende
stressmodellen besproken, hieronder behoren: de cumulatieve hypothese, het in gedrang
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geraken van de ouderlijke competenties, conflict, gebrek aan economische middelen en de
culturele context. Hiernaast kwamen verklaringsmodellen zoals verminderde betrokkenheid,
de opvoedingsstijl en selectie. Bij selectie wordt gekeken naar factoren die al aanwezig waren
voor de vorming van het nieuw samengesteld gezin.
De verklaringsmodellen die in de gesprekken naar voren zijn gekomen zijn komen
grotendeels overeen met de verklaringsmodellen die in de gesprekken gevonden zijn. Een
eerste verklaring die gevonden is in de gesprekken is de communicatie in het nieuw
samengesteld gezin. Dit is ook de meest besproken verklaring. Meer dan één derde van de
kinderen en jongeren (22), durven niet met hun ouders te praten over verschillende problemen
uit angst voor de gevolgen. In de helft van de gesprekken (31) gesprekken kwam naar voren
dat er lage communicatie was in het gezin. Redenen om niet te communiceren zijn: angst voor
de gevolgen, loyaliteit, de vrede willen bewaren, niemand willen lastigvallen,… .
Lage communicatie uit zich bij verschillende kinderen in depressieve gevoelens,
zelfmoordpogingen, roken,… . Pogingen om te communiceren draaide in één op vijf gevallen
uit in een conflict, in één op twaalf volgde er een straf of een opsomming van de regels. Dit
maakt duidelijk dat er verbanden zijn vastgelegd tussen communicatie en de effecten op het
kind, communicatie en conflict en tussen communicatie en de regels in het nieuw
samengestelde gezin.
Een tweede verklaring voor de effecten zijn de conflicten die plaatsvinden in het gezin. De
oorzaken van een conflict zijn erg uiteenlopend. Communicatie en nieuwe of veranderde
regels vormen beide in ongeveer één vijfde van de gevallen de oorzaak van het conflict.
Hiernaast zijn verslavingen van de ouders, nieuwe relaties in het gezin, het al dan niet hebben
van inspraak en constante kritiek in enkele gesprekken oorzaken die conflicten kunnen
uitlokken. Zoals in het literatuuronderzoek is aangegeven, alsook teruggevonden in de
gesprekken, hebben conflicten in nieuw samengestelde gezinnen verschillende gevolgen,
waaronder stress, het vroegtijdig verlaten van het ouderlijke huis en internaliserend en
externaliserend probleemgedrag.
Conflicten vonden vooral plaats tussen de kinderen en de (stief)ouders. Meer dan één derde
van de kinderen gaf aan een conflict te hebben met hun ouders en ongeveer één vierde van de
kinderen gaf aan dat ze een conflict hadden met hun stiefouders. Conflicten met de
biologische ouders vinden in ongeveer de helft van de gevallen hun oorsprong bij de lage
communicatie. Conflicten tussen het kind en de stiefouders gaan in drie op vier van de
gevallen over de ‘te controlerende rolaanname’. De hypothese dat kinderen in nieuw
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samengestelde gezinnen minder invloed ondervinden van de conflicten dan kinderen in
natuurlijke gezinnen (Schermerhorn et al., 2005) kan niet worden bevestigd vanuit deze
inhoudsanalyse. De kinderen in een nieuw samengesteld gezin streven ook naar veiligheid en
stabiliteit.
Het gebrek aan economische middelen vormt een derde verklaringsmodel. Het
verklaringsvermogen van dit model is echter miniem in de gesprekken aangezien er maar één
op twaalf kinderen over spreekt. Het onderzoek van Brown (2004) toonde het belang aan van
het onderscheid tussen kinderen en adolescenten. Kinderen zouden gevoeliger zijn voor het
gebrek aan economische middelen. Dit kan ook niet bevestigd worden vanuit dit onderzoek.
Adolescenten lijken juist gevoeliger omdat adolescenten erg veel nadenken over de financiële
situatie en hoe ze het hoofd kunnen (helpen) bieden aan deze situatie.
De opvoedingsstijl en regels vormen een vierde verklaringsmodel. Fine en Kurdek (1992)
halen aan dat de autoritatieve opvoedingsstijl, positief gerelateerd is aan het welzijn van de
kinderen. Dunn (1995) stelt hier echter dat dit niet zeker is in het geval van nieuw
samengestelde gezinnen, het zou bij kinderen zelfs tot verzet kunnen leiden. De autoritaire
opvoedingsstijl is volgens Fine en Kurdek (1992) negatief gerelateerd aan het welzijn in
natuurlijke gezinnen alsook in nieuw samengestelde gezinnen (Fine & Kurdek, 1992). In de
chatgesprekken wordt bevestigd dat de opvoedingsstijlen waar er meer sturing is door regels
een negatieve invloed hebben op het welzijn van de kinderen.
De relaties en de rolaanname in het nieuw samengestelde gezin vormen een vijfde
verklaringsmodel. De relatie tussen kinderen en de stiefouders is de meest besproken relatie in
de gesprekken, deze is ook het meest bepalend voor de de gevolgen voor de kinderen en voor
andere problemen en het nieuw samengestelde gezin. In de helft van de gesprekken waar
kinderen een slechte relatie met de stiefvader aanhaalde, werd er ook een verminderd
emotioneel welzijn vast gesteld, in één vijfde van de gevallen wou het kind het ouderlijk huis
verlaten. Hiernaast zijn ook de strenge regels en lage communicatie in verband gebracht met
een minder goede relatie met de stiefouder. Een slechte relatie tussen de (stief)ouders leiden
tot conflict en lage communicatie in het gezin en tot een verlaagd emotioneel welzijn bij het
kind. Door deze moeilijke relaties en rolaannames kampt ongeveer de helft van de kinderen
die in gesprek gingen met Awel met loyaliteitsconflicten.
Het laatste verklaringsmodel is de verminderde betrokkenheid. Volgens de hypothese van het
sociaal kapitaal investeren ouders minder tijd en energie in positieve interacties met de
kinderen. De tijd en energie gaan naar de nieuwe partner in plaats van naar de opvoeding van
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de kinderen (Pong, 1997). Kinderen krijgen op deze manier een inadequate opvoeding en te
weinig ondersteuning van de ouders, met meer problemen bij deze kinderen tot gevolg
(Coleman et al., 2000; Ganong & Coleman, 2004). Deze verminderde betrokkenheid komt in
15 gesprekken naar voren. De kinderen moeten een deel van hun aandacht afstaan aan de
stiefouder of aan de andere kinderen. Geweld, verslavingen van de ouders, psychische
problemen en misbruik zorgden ook voor een verminderde betrokkenheid. De gevolgen van
deze verminderde betrokkenheid lopen ver uit elkaar. Als er een ouder is met een verslaving
in het gezin verhoogt de kans op conflicten en agressie. Geweld of mishandeling ten aanzien
van het kind heeft gevolgen voor het emotioneel welzijn van het kind, alsook op het probleem
gedrag, zoals roken.
De laatste deelvraag ging op zoek naar de rol van veerkracht bij de problemen in het nieuw
samengesteld gezin en op de effecten die de kinderen ondervinden. Over deze rol kan er
vanuit de inhoudsanalyse niets met zekerheid opgemaakt worden. Er kunnen geen verbanden
gelegd worden tussen veerkracht en de problemen in het nieuw samengestelde gezin en de
effecten op de kinderen. De verbanden kunnen niet worden gelegd omdat veerkracht de vijf
bovenstaande kamers omvat en in veel gesprekken komt er maar één kamer of twee kamers
van la casita aan bod. Er kan dus geen geheel beeld van veerkracht worden geschetst.
Met enige voorzichtigheid kan er wel gesteld worden dat veerkracht een zeer wederkerig
proces is. Het lijkt er op dat veerkrachtige kinderen uit een veerkrachtig en sterk gezin komen,
en dat kinderen die uit een gezin komen met verschillende problemen - zoals de kinderen die
Awel contacteerden - minder veerkracht vertonen. De sterken worden zo sterker, de
zwakkeren zwakker.

2

Aanbevelingen

Vanuit de literatuurstudie en de inhoudsanalyse worden hier enkele aanbevelingen
geformuleerd. Enkele aanbevelingen zijn gericht naar de jongeren en de ouders, andere
aanbevelingen zijn specifiek gericht naar Awel of naar de bredere hulpverlening aan kinderen
en jongeren.

2.1 Naar kinderen, jongeren en ouders
Een eerste aanbeveling die ik graag wil meegeven aan zowel de kinderen als de ouders is dat
ze tijdig hulp moeten zoeken. In de gesprekken komt vaak naar voren dat de situatie
geëscaleerd of vastgelopen is. Op dat moment wordt de situatie moeilijker om op te lossen.
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Zoals in de inhoudsanalyse vermeld kan er ook een negatieve vicieuze cirkel ontstaan door de
wederzijdse beïnvloeding van de verschillende problemen die kunnen plaatsvinden in het
nieuw samengestelde gezin. Dit gaat in sommige gevallen zo ver dat men geen uitweg meer
ziet. Dus de boodschap hier is: ‘Hoe vroeger met ingrijpt, hoe sneller de problemen zijn
opgelost. Hoe later men ingrijpt, hoe moeilijker het is om de vicieuze cirkel te doorbreken.’
Aan de ouders van kinderen in een nieuw samengesteld gezin zou ik willen meegeven dat ze
steeds aan hun kinderen moeten tonen dat ze hen graag zien zodat deze zich bijzonder en
gewaardeerd voelen. Het ervaren van onvoorwaardelijke acceptatie kan bij het kind zorgen
voor een beter welzijn en minder probleemgedrag. Het kan eveneens zorgen voor minder
problemen in het nieuw samengestelde gezin. Als een kind zich bijvoorbeeld
onvoorwaardelijk geaccepteerd voelt, ontwikkelt het een positief zelfbeeld en durft het te
communiceren met de ouders over moeilijke onderwerpen. Het is bij deze onvoorwaardelijke
acceptatie belangrijk dat, als het kind negatief gedrag stelt, het gedrag wordt afgekeurd en niet
de persoon.
Om het gevoel van zelfwaarde te versterken is het belangrijk dat het kind in het gezin, alsook
erbuiten, wordt aangemoedigd, constructieve kritiek krijgt en dat er realistische eisen gesteld
worden. Negatieve kritiek, een strenge discipline en onbereikbare maatstaven kunnen het
gevoel van zelfwaarde ondergraven, dus deze kunnen best vermeden worden (Morreel, 2006).
Doeltreffend communiceren en actief luisteren is de vierde aanbeveling die ik in deze
masterproef wil meegegeven. Veerkracht bij kinderen kan op deze wijze gestimuleerd
worden. Uit de inhoudsanalyse blijkt ook dat lage communicatie voor conflicten kan zorgen.
Als er een goede communicatie plaatsvindt in het gezin kunnen deze conflicten en de
gevolgen ervan verminderd of vermeden worden. Communiceren kan de eerste stap zijn om
een negatieve vicieuze cirkel te doorbreken.

2.2 Naar Awel en andere hulpverleningsorganisaties
Een eerste een zeer belangrijke vaststelling is dat de drempel naar de hulpverlening vaak nog
te hoog is. Deze drempel zou nog verlaagd kunnen worden. De negatieve ervaringen van de
kinderen met de hulpverlening, die zijn vastgesteld in de gesprekken, zijn niet goed voor de
reputatie van de hulpverlening. Awel kan hier een belangrijke rol in spelen. Ze kunnen indien
nodig, en na een goed gesprek, de jongeren doorverwijzen naar andere instanties. Het is
belangrijk dat er eerst een goed gesprek plaatsvindt. Anders lijkt het, vanuit het perspectief
van de jongeren, alsof Awel niet eens wil luisteren. Waarom zouden de jongeren dan naar
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instanties gaan die zij aanraden? De drempel wordt hier nog verhoogd. Het lijkt me belangrijk
om eerst het vertrouwen van de jongere te winnen alvorens ze door te verwijzen.
Zoals uit de inhoudsanalyse blijkt, is het probleemoplossend vermogen van verschillende
jongeren niet optimaal. Kinderen zien zelf geen oplossing meer en vragen om oplossingen aan
Awel. Awel zou hier een extra taak op zich kunnen nemen in het samen zoeken naar
oplossingen, dit naast de luister- en signaalfunctie die ze al vervullen.
Aangezien een deel van de kinderen die Awel contacteren in een negatieve vicieuze cirkel zit,
is het proberen doorbreken van deze cirkel een derde aanbeveling. De vrijwilligers kunnen dit
doen door het positieve te benadrukken en door in te gaan op de krachten van het kind.
Hiernaast is het belangrijk dat de vrijwilligers de communicatie in het gezin proberen te
stimuleren, want dit kan ook helpen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Hier moet echter
wel gekeken worden in welke mate communiceren mogelijk is. Als het steeds opnieuw een
conflict zou uitlokken, of als de relatie niet betrouwbaar is, moet er naar aan andere oplossing
worden gezocht.
Een aanbevelingen voor de vrijwilliger is dat ze soms ‘gewoon’ moeten luisteren, dit blijkt
niet altijd vanzelfsprekend. In enkele gesprekken kwamen er te snel oplossingen aan bod of
werd er te snel doorverwezen. Sommige kinderen willen enkel hun hart eens luchtten en
kunnen hierna terug verder met hun dagelijkse leven.
De laatste aanbeveling die hier geformuleerd wordt, is gericht naar de organisatie Awel vzw
en andere organisaties waar de medewerkers een emotioneel zware taak hebben. Het is
aanbevolen dat deze organisaties genoeg ondersteuning en bijstand biedt aan de vrijwilligers
die moeilijke of zware gesprekken achter de rug hebben. Bij de gesprekken die hier
geanalyseerd zijn, was er een gesprek dat eindigde in het uitschelden van de vrijwilliger
omdat deze geen concrete oplossing kon bieden. Een ander gesprek eindigde bij het
binnenkomen van de stiefvader, waardoor ze mishandeld werd in de kamer van het meisje.
Het meisje blokkeerde en durfde de politie niet te bellen. Ze was erg bang.
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3

Beperkingen

Dit onderzoek staat niet vrij van beperkingen. Een eerste beperking van dit onderzoek ligt in
de methode. Er is hier geen sprake van diepte-interviews met de kinderen en jongeren,
hierdoor kon er niet dieper worden ingegaan op de onderwerpen waarover informatie nodig
was. Er is een volledige afhankelijkheid van de verslagen van Awel. Vooral bij het
achterhalen van veerkracht bij de kinderen in het nieuw samengestelde gezin vormde dit een
grote hindernis.
Een andere bedenking die hier gesteld kan worden, gaat over de invloed van de vrijwilligers
op de kinderen en jongeren. De vrijwilligers kunnen de kinderen en jongeren (on)bewust een
bepaalde richting in sturen, het ‘echte’ verhaal van de jongeren kan hierdoor beïnvloed
worden.
Een derde beperking is de anonimiteit van de kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren
stellen ander gedrag afhankelijk van leeftijd en geslacht. Dit kan hier echter niet volledig in
rekening gebracht worden door de anonimiteit die bij Awel sterk gewaarborgd wordt.
Een laatste beperking is dat er enkel gekeken wordt naar het verhaal van het kind, waardoor
we een te eenzijdige kijk op de zaken kunnen creëren. De omgeving kunnen we enkel
bekijken via de blik van de jongeren. Hiernaast is het van belang om te vermelden dat de
chatgesprekken plaatsvonden met jongeren in het nieuw samengestelde gezin die Awel
contacteerden. Kinderen en jongeren contacteren Awel niet om te vertellen hoe leuk het
nieuw samengestelde gezin is, wel om over de moeilijke situatie te praten waarin ze zich
bevinden. Dit heeft ervoor gezorgd dat deze masterthesis een overwegend negatief beeld
schetst van het nieuw samengestelde gezin. De resultaten die uit dit onderzoek voort zijn
gekomen zijn niet generaliseerbaar naar alle kinderen in het nieuw samengestelde gezin, ze
zijn hooguit generaliseerbaar naar alle kinderen die Awel contacteren in verband met het
nieuw samengestelde gezin. Ook het eigen verhaal van het kind en de leeftijd en het geslacht
zorgen voor een minimale generaliseerbaarheid.
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