Referaat

‘De veelkleurigheid van samengestelde gezinnen’
Donderdag 28 februari 2019 van 18.00 - 21.30 uur

Het aantal samengestelde gezinnen neemt naar verwachting verder toe. Een succes maken van een samengesteld gezin is een
behoorlijke opgave. Dat blijkt wel uit deze cijfers: 60 procent gaat wéér uit elkaar (Corrie Haverkort, 2016). Ook voor de
professionals die met deze gezinnen samenwerken is het een zoektocht. Hoe kunnen we de ondersteuning aan deze gezinnen het
beste vormgeven?
Programma
18:00 uur
19:00 uur
19:05 – 19.15 uur
19.15 – 20.15 uur
20:15 – 20.30 uur
20:30 - 21:30 uur
21.30 uur

Ontvangst in het restaurant (met soep/broodjes)
Opening en introductie sprekers (bestuur Jeugdpartners Twente)
Feiten en cijfers: Wat is bekend over samengestelde gezinnen?
Een nieuw samengesteld gezin: op zoek naar een succesvol bouwwerk door Magda Hengst
Pauze (met quiz)
Complexe dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen door Brigitte Reukers
Afronding

Een nieuw samengesteld gezin: op zoek naar een succesvol bouwwerk
Nederland kent 250.000 stiefgezinnen. Jaarlijks komen er ongeveer 10.000 bij. Hoe langer hoe meer, wordt duidelijk dat deze
gezinnen een eigen dynamiek hebben en niet vergelijkbaar zijn met een kerngezin. Dat een nieuw samengesteld gezin nogal wat
spanningen oplevert blijkt uit het gegeven dat 60% van deze gezinnen weer uit elkaar valt.
Veelal heeft dit niets te maken wat het nieuwe stel voor elkaar voelt, maar met de spanningen die het samenvoegen van twee
gezinnen tot gevolg heeft. De frustratie kan daarbij hoog oplopen. Denk aan loyaliteitsconflicten, rouw, verschillende
opvoedingsstijlen en ingewikkelde familiesystemen. Dit maakt soms dat ouders door de bomen het bos niet meer zien. Kinderen
kunnen merkbaar last hebben van de ontstane thuissituatie. Dit uit zich bijvoorbeeld in stil en teruggetrokken gedrag, agressief
gedrag of in een gebrek aan concentratie. De schoolprestaties kunnen achteruitgaan en kinderen blokkeren soms tijdelijk in hun
ontwikkeling.
Tijdens de lezing ervaren de deelnemers, via een levend genogram, de complexiteit van een samengesteld gezin. De loyaliteiten
zijn daarbij voelbaar en het effect op de kinderen wordt inzichtelijk gemaakt. Deelnemers kunnen voorbeelden inbrengen. Op
basis daarvan is het mogelijk te bespreken wat eventuele interventies zijn.

Complexe dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen
Het werken met nieuw samengestelde gezinnen die om hulp komen vragen omdat er “iets” aan de hand is”. Dit “iets” kan zich
binnen de jeugdzorg op vele manieren laten zien: van ontwikkelingsproblematiek tot angsten, van PTSS tot gedragsproblemen en
van opvoedings- tot stemmingsproblemen. Maar als er dan sprake is van problemen die versterkt lijken te worden door de
complexiteit van een nieuw samengesteld gezin, is het van belang om niet bang te zijn voor deze complexe dynamieken.
Geïnspireerd door Lieve Cottyn en Ilse Janssen, is in het referaat aandacht voor het werken met een breed vizier en het situeren
van het gezin in een brede context. Hierbij is het belangrijk een hulpverleningsattitude te ontwikkelen die veelzijdige inleving en
betrokkenheid toe laat. Dit in de hoop spiralen te doorbreken door oplossingspogingen die “meer van hetzelfde” geven.
De taak van de hulpverlening moet niet zijn het oplossen of wegwerken van spanningen. Maar om begrip te krijgen voor de pijn
die door ieder wordt ervaren. Belangrijk fundament is het diepe besef dat er van een nieuw samengesteld gezin geen kerngezin
gemaakt kan worden.
Tijdens het referaat is er een interview met een vrouw (zelf moeder van één kind) die een partner heeft met drie kinderen uit een
vorig huwelijk. Ter plekke maakt de spreker samen met de vrouw een genogram. Deelnemers krijgen “een kijkje in de keuken”
van deze wijze van “ongehoord nieuwsgierig” zijn als professional.

Over de sprekers
Brigitte Reukers is systeemtherapeut bij Mediant Jeugd. Magda Hengst verdiept zich sinds 2001 in het effect van het
samenvoegen van gezinnen op het opgroeien van kinderen. In dit intrigerende proces waar de dynamiek in relaties zo
nadrukkelijk aanwezig is, ging zij zich professioneel steeds meer verdiepen in "het samengestelde gezin". Samen met Karin den
Hollander heeft ze een boek geschreven over de systemische processen in nieuw samengestelde gezinnen. Dit boek verschijnt in
mei 2019. www.magdahengst.nl
Locatie
(mogelijk wijzigt deze locatie op basis van aantal aanmeldingen)
Saxion, Hoofdlocatie ‘Ko Wierenga’ – Stadscampus
M.H. Tromplaan 28
7513 AB Enschede
Parkeren
http://saxion.nl/over/route/enschede/parkeren/
Aanmelden
We ontvangen uw aanmelding graag per mail via info@jeugdpartnerstwente.nl

Deze avond wordt georganiseerd door Jeugd partners Twente in samenwerking met het Saxion.
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