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Voorwoord

Deze bachelorproef is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met professionals uit het
werkveld en door de steun van bepaalde mensen uit mijn omgeving. Hierdoor zou ik graag een
aantal mensen willen bedanken.
In de eerste plaats wil ik mijn promotor Ann Brabandt bedanken om mij doorheen dit proces te
begeleiden en aan te moedigen, om steeds klaar te staan met advies en om snel te
antwoorden op mijn talloze vragen.
Ten tweede wil ik graag mijn stageplaats Ruskensveld vzw – Campus Erembodegem en in het
bijzonder mijn stagementor Lien De Blanc bedanken. Zij heeft mij tijdens mijn stageperiode
heel wat bijgeleerd en stond steeds klaar om mij feedback en advies te geven waar nodig. De
ervaringen uit mijn stageperiode hebben dan ook de aanzet gegeven om dit thema te kiezen
voor mijn bachelorproef.
Ten derde wil ik de leefgroep- en contextbegeleiders die deelnamen aan mijn onderzoek
bedanken om mij in vertrouwen te nemen, om hun ervaringen met mij te willen delen en om
mij de kans te geven om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.
Ten vierde verdienen de hulpverleners uit Minor-Ndako en uit Ondersteuningsteam
Allochtonen (OTA) ook mijn dankbaarheid. Doordat zij hun deskundigheid wouden delen en
bereid waren om een antwoord te geven op mijn vragen, kon ik heel wat kennis verzamelen
om gefundeerde conclusies te formuleren.
Daarnaast wil ik mijn vriend bedanken voor zijn onvoorwaardelijke steun en aanmoedigende
woorden doorheen dit proces.
Tot slot bedank ik graag mijn ouders. Zij hebben mij de kans gegeven om verder te studeren en
de opleiding Sociaal Werk te volgen. Verder waren zij bereid om deze bachelorproef na te
lezen en te controleren op taalfouten.
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Inleiding

Mijn interesse voor het gedrag en de leefwereld van mensen begon reeds aan te wakkeren in
het middelbaar toen ik Humane Wetenschappen studeerde. Aan de Hogeschool Gent koos ik
er dan voor om de richting Bachelor in het Sociaal Werk te gaan volgen. Toen ik aan deze
studie begon, was mijn doelstelling om te leren hoe ik mensen kan helpen en hun leven beter
kan maken. Kortom, ik wou mijn steentje bijdragen aan een kwaliteitsvolle en menswaardige
samenleving voor iedereen.
In het eerste jaar van mijn opleiding kon ik al proeven van het werkveld waarin ik zou terecht
komen. Ik voerde mijn maatschappelijk engagement uit in de stad Aalst, waar ik mij aansloot
bij de projecten “Samen Inburgeren” en “Babbelonië”. Bij beide projecten werkte ik nauw
samen met volwassenen die afkomstig waren uit een ander land en die zich wilden inburgeren
in onze maatschappij.
In het tweede jaar koos ik voor een stageplaats op een atheneum, waar ik meeliep met de
leerlingenbegeleiding. Deze stage leverde mij niet genoeg uitdaging en leerervaring op, dus
koos ik in mijn derde en laatste jaar voor een andere stageplaats. Ik kwam terecht bij vzw ter
Muren te Erembodegem. Ik liep stage bij de contextbegeleiding en leerde werken met
verschillende mensen uit diverse contexten en situaties.
Vzw ter Muren is een organisatie binnen de integrale jeugdhulp. Kinderen en jongeren komen
er terecht wanneer zij of hun ouders het thuis moeilijk hebben. Er is residentiële opvang of
ambulante hulpverlening mogelijk. De ambulante hulpverlening is rechtstreeks toegankelijk.
Voor residentiële hulpverlening is een aanmelding bij de intersectorale toegangspoort
noodzakelijk. Na mijn stageperiode fusioneerde de organisatie met Ruyskensveld vzw. De
organisatie staat nu bekend als: Ruskensveld vzw – Campus Erembodegem. Doordat ik nog
stage gelopen heb tijdens de periode van ‘vzw ter Muren’, zal ik deze naam ook gebruiken in
mijn bachelorproef.
Bij vzw ter Muren kan men dus ofwel via de rechtstreekse toegankelijke of via de nietrechtstreeks toegankelijke hulpverlening terechtkomen. Voorbeelden van rechtstreeks
toegankelijke jeugdhulp zijn: Kind en Gezin, Centra voor Leerlingenbegeleiding of Centra voor
Algemeen Welzijnswerk. Jongeren en/of ouders die problemen ervaren, kunnen rechtstreeks
bij deze organisaties terecht. Bij niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening is er
toelating nodig van de intersectorale toegangspoort. Deze toegangspoort bestaat in elke
provincie. Een hulpverlener uit de rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kan een aanvraag
doen bij deze toegangspoort. Hierbij gaat het dan over langdurige en intensieve hulpverlening.
In het kader van mijn stageplaats, gaat dit bijvoorbeeld over een plaatsing van een kind voor
residentiële hulpverlening.
Er bestaat heel wat informatie over de integrale jeugdhulpverlening.
In functie van het onderwerp van mijn bachelorproef is het niet relevant om alle informatie
hierover te verwerken. Indien u hierover meer informatie wenst, verwijs ik u graag door naar
de website van de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-engezondheid/kinderen/integrale-jeugdhulpverlening
Door mijn stage-ervaringen koos ik uiteindelijk voor een stagebonden thema voor deze
bachelorproef, zodanig dat ik mij nog verder kan verdiepen in de jeugdhulpverlening en zodat
dit onderzoek een meerwaarde kan betekenen voor mijn stageplaats.
Ik zal mij verdiepen in de hulpverlening met gezinnen uit Congo binnen de integrale jeugdhulp.
Dit zal ik doen door meer informatie te vergaren over de ervaringen van de hulpverleners. Ik
wil hierbij wel adviezen formuleren om zowel de hulpverleners als de gezinnen vooruit te
helpen in het hulpverleningstraject. Ik focus mij dus op beide partijen bij het uitwerken van
mijn resultaten.
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Omwille van verschillende redenen heb ik ervoor gekozen om mijn onderzoek te richten op
gezinnen afkomstig uit Congo.
Ten eerste is Afrika een heel groot continent met heel wat verschillende gebieden en culturen,
ik zou te ver uitweiden wanneer ik mij op al deze verschillende gebieden zou focussen.
Ten tweede zijn de Congolezen tegenover andere migranten uit Afrika het meest bekend en
vertegenwoordigd in Aalst. Aangezien mijn stageplaats zich in Erembodegem bevindt en er dus
heel wat cliënten uit Aalst en omstreken komen, heb ik mijn thema afgebakend tot Congo.
Om mijn afbakening te onderbouwen, heb ik bij de stad Aalst de populatie van het aantal
Congolezen opgevraagd. Het resultaat kan u vinden in de tabel hieronder.
Nationaliteit
Congo (Dem. Rep.)

1/1/16
528

1/1/17
498

1/11/17
531

Tabel 1: aantal Congolezen in Aalst

Er moet hierbij worden opgemerkt dat mensen die van Congolese afkomst zijn, maar die
ondertussen de Belgische nationaliteit verworven hebben, niet opgenomen zijn in deze tabel.
De medewerker van de stad Aalst die mij deze gegevens bezorgde, verzekerde mij dat
Congolezen op de derde plaats op de vreemdelingenlijst van Aalst staan, na Nederlanders en
Roemenen.
Ten derde hebben België en Congo een historische band met elkaar, omwille van het koloniale
verleden. Dit is voor mij een extra reden om deze migrantengroep eens van dichterbij te gaan
bekijken. Als laatste reden kwam ik zelf al een aantal keren met deze doelgroep in aanraking
door vrijwilligerswerk. Meer informatie over het centrale thema van deze bachelorproef, kan u
vinden in hoofdstuk 1: ‘Probleemstelling’.
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1. Probleemstelling

We leven in een multiculturele samenleving. Steeds meer verschillende culturen en
nationaliteiten leven met elkaar samen (Van den Broucke, et al., 2015).
België en Congo zijn door hun historische geschiedenis met elkaar verbonden. Na de koloniale
periode begon de migratie van Congo naar België reeds toe te nemen. Vanaf 1990 is deze
evolutie alleen maar toegenomen. Deze migranten komen naar hier met een specifieke
achtergrond, cultuur en geschiedenis. Het spreekt dus voor zich dat deze mensen zich met een
bepaalde ‘rugzak’ een plaats moeten zoeken in onze Westerse maatschappij. Door de
toename van de migrantenpopulatie in het algemeen, merken we ook een toename van
migranten als cliënt binnen de hulpverlening. Maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen
in de hulpverlening zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden (Koning
Boudewijnstichting, 2017).
Mijn interesse voor dit thema begon aan te wakkeren tijdens mijn stage binnen de
contextbegeleiding van vzw ter Muren. Toen ik een verslag las van een supervisie van de
contextwerkers, merkte ik dat mijn collega’s het lastig vonden om een kwaliteitsvol
hulpverleningstraject met gezinnen uit Afrika, voornamelijk afkomstig uit Congo, aan te gaan.
Hierdoor ging ik mij hier verder in verdiepen en onderzocht ik de mogelijkheid om dit concreet
uit te werken. Daarnaast vertegenwoordigen de migranten uit Sub-Sahara-Afrika een groot
deel van onze bevolking (ongeveer 250.000 migranten), maar wordt er weinig aandacht aan
hen geschonken in onderzoeken en in beleidsmaatregelen. Dit was voor mij een grondige
reden om hier verder op in te gaan.
Wanneer ik een aantal collega’s hier verder over aansprak, kwam het erop neer dat ze het
moeilijk vinden om gezinnen afkomstig uit Afrika goed te bereiken en met hen aan de slag te
gaan binnen de hulpverlening. Dit geldt zowel voor begeleiders binnen een leefgroep voor
kinderen en jongeren als voor contextwerkers die gaan werken met het gezin van het kind of
de jongere. Wanneer er een kind of jongere met een migratieachtergrond geplaatst wordt, is
het vaak van in het begin al moeilijk met de ouders te communiceren of aan de slag te gaan.
Dit kan eventueel te verklaren zijn door moeilijke communicatie wegens een taalbarrière,
kwaadheid of onbegrip wegens cultuurverschillen, …
Door mijn onderzoek wil ik dit concreet gaan onderzoeken en in kaart brengen.
Ik stelde mij ook de vraag of dit thema nauw genoeg verbonden was met de opleiding Sociaal
Werk. De vertaling van de internationale definitie van het Sociaal Werk luidt als volgt:
“Sociaal werk is een praktijk-gebaseerd beroep en een academische discipline die sociale
verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van mensen
bevordert. Principes van sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve
verantwoordelijkheid en respect voor diversiteit staan centraal in het sociaal werk.
Onderbouwd door sociaalwerktheorieën, sociale wetenschappen, menswetenschappen en
inheemse en lokale vormen van kennis, engageert sociaal werk mensen en structuren om
levensuitdagingen en problemen aan te pakken en welzijn te bevorderen.” (IFSW General
Meeting and the IASSW General Assembly , 2014)
Als we de belangrijkste waarden uit deze definitie van dichterbij bekijken, zien we dat Sociaal
Werk sociale verandering en ontwikkeling, sociale cohesie, empowerment en bevrijding van
mensen bevordert.
Ik wil met mijn onderzoek een sociale verandering creëren in het doorlopen van het
hulpverleningstraject met Congolese gezinnen binnen de integrale jeugdhulp. Daarnaast heb ik
aandacht voor empowerment van de hulpverleners en de gezinnen. Door hen beter te
informeren, gaan ze sterker in hun schoenen staan en zal empowerment van deze gezinnen
beter mogelijk zijn. Door de ervaringen van de hulpverleners in kaart te brengen en adviezen
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aan te reiken om een beter traject mogelijk te maken, hoop ik ook om meer sociale cohesie te
ontwikkelen. Ik hoop een manier te vinden om de ‘culturele’ kloof tussen de hulpverleners en
de allochtone gezinnen te verkleinen.
Verder is respect voor diversiteit een belangrijk principe in het Sociaal Werk. Naar mijn mening
kan ik met deze bachelorproef aantonen dat aandacht hebben voor de specifieke cultuur en
levenswijze van deze gezinnen belangrijk is. Oog hebben voor de verschillen en gelijkenissen
tussen mensen en deze kunnen plaatsen, is volgens mij zeer positief voor de hulpverlening.
Als laatste is het uiteindelijke doel van Sociaal Werk het welzijn van mensen te verhogen. Ik
hoop met dit onderzoek het welzijn van deze gezinnen te verhogen door middel van het
luisteren naar de ervaringen van de hulpverleners en adviezen hiervoor aan te reiken op
micro-, meso- en macroniveau.
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Vraagstelling

1.1.1. Hoofdonderzoeksvraag

Mijn hoofdonderzoeksvraag vloeit voort uit de hierboven genoemde aspecten van de
probleemstelling:
Wat hebben contextbegeleiders en leefgroepbegeleiders nodig om doelgerichter het
hulpverleningstraject te doorlopen met gezinnen uit Congo?

1.1.2. Deelvragen

‘Wat zijn ervaringen van de hulpverleners en welke belemmeringen ondervinden zij?’ Ik wil
onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het hulpverleningstraject verbeterd kan
worden door rekening te houden met de vragen en noden van de hulpverleners. Zij zijn
namelijk de sleutel voor het aangaan van een hulpverleningstraject.
‘Zijn er cultuurverschillen op vlak van opvoeding, gezinsleven, waarden en normen?’ Om zicht
te krijgen op de problemen die zich voordoen binnen de hulpverlening, is het interessant om
meer kennis te hebben over onze doelgroep.
‘Hoe kunnen we omgaan met de taalbarrière?’ Deze doelgroep heeft vaak een andere
moedertaal. Dit kan voor mogelijke belemmeringen zorgen binnen de hulpverlening. Daardoor
wil ik onderzoeken hoe we hier toch op een goede manier mee kunnen omgaan.

1.2.

Doelstelling

Mijn bachelorproef heeft als doel aan te kaarten welke belemmeringen hulpverleners binnen
de integrale jeugdzorg ondervinden bij gezinnen afkomstig uit Congo. Hierdoor wil ik dit thema
bespreekbaar maken en wil ik trachten om dit traject te optimaliseren.
Ik wil door mijn onderzoek adviezen aanleveren om het hulpverleningstraject te optimaliseren
specifiek bij die gezinnen. Deze adviezen zullen zich richten naar de hulpverleners en de
gezinnen, de organisatie en het overkoepelende beleid.
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2. Onderzoeksopzet

In het vorige hoofdstuk kon u al nagaan welke vragen ik tijdens mijn onderzoek wil gaan
beantwoorden.
Via literatuuronderzoek zal ik op zoek gaan naar theoretische kaders. Hierdoor wil ik aan de
hand van duidelijke theorieën en beschrijvingen zicht krijgen op de cultuurverschillen tussen
Belgen en Congolezen die in België verblijven.
Tijdens mijn praktijkonderzoek zal ik mij focussen op de ervaringen en belemmeringen van de
hulpverleners die met deze gezinnen een hulpverleningstraject willen aangaan. Ik zal dit
uitvoeren aan de hand van het afnemen van interviews op mijn stageplaats. Elke begeleider en
contextwerker die met deze gezinnen in aanraking komt, wens ik hierover te bevragen.
Mijn derde deelvraag zal ik trachten te beantwoorden door middel van interviews met
gespecialiseerde organisaties m.b.t. het werken met migrantengezinnen. Ik zal hiervoor
contact opnemen met het Ondersteuningsteam Allochtonen Oost-Vlaanderen (OTA) en MinorNdako. Het is mijn bedoeling om de resultaten uit mijn interviews met de begeleiders mee te
nemen naar mijn interviews met de gespecialiseerde organisaties. Mijn doel is om met hun
ervaring en kennis te komen tot concrete adviezen om het hulpverleningstraject te verbeteren.
Ik heb ervoor gekozen om voor mijn onderzoek te vertrekken vanuit het interpretatief
paradigma. Ik wil namelijk interviews afnemen en de resultaten hiervan zullen voornamelijk
weergegeven worden door middel van taal. Dit is een kwalitatieve onderzoeksmethode.
Ten tweede ben ik als onderzoeker zelf betrokken in mijn onderzoek, aangezien ik mijn
collega’s vanop mijn stageplaats wil bevragen en ik zelf ook deelneem aan het onderzoek door
de rol van interviewer uit te oefenen. Daarnaast zal ik onderzoek uitvoeren binnen de sociale
werkelijkheid. De ervaringen van de hulpverleners die ik zal weergeven, zijn subjectief en
persoonsgebonden. Ik zal dus onderzoek voeren van binnenuit en werk hiervoor nauw samen
met de betrokkenen (Migchelbrink, 2016).
Het doel van mijn onderzoek is om de sociale werkelijkheid met betrekking tot het thema te
beschrijven, maar om ook adviezen te formuleren zodat er positieve verandering mogelijk is.
Ik zal tijdens mijn onderzoek systematisch aan de slag gaan met mijn deelvragen.
Uiteindelijk zal ik met al mijn resultaten en gegevens trachten een aantal conclusies te
formuleren zodanig dat ik een concreet antwoord kan vinden op mijn hoofdonderzoeksvraag.
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3. Immigratie: proces en invulling van het begrip
Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik het proces van immigratie van naderbij behandelen. Alvorens ik hier
verder op in ga, volgt er eerst een kort stukje geschiedenis. Dit is nodig om de verhouding
tussen de landen België en Congo beter te kunnen plaatsen en begrijpen. Ten tweede zal ik het
begrip immigratie en het proces hiervan behandelen. Dit is interessant voor mijn onderzoek
omdat we hierdoor in de eerste plaats meer zicht krijgen op de context en leefwereld van de
doelgroep, namelijk Congolese migranten. Ten tweede is het belangrijk om als hulpverlener
kennis te hebben over de impact en de gevolgen van migratie. Ten derde is het noodzakelijk
dat men zich niet enkel focust op de cultuurverschillen, maar dat men ook kennis heeft van de
bredere context van deze mensen. Door meer kennis te vergaren over de ander, kan men het
gedrag van de ander misschien beter plaatsen en begrijpen. Verder zal ik in dit hoofdstuk
dieper ingaan op de migratie van Congolezen naar België aan de hand van specifieke gegevens.
Als laatste zal ik een algemene evolutie schetsen van de opkomst van migranten binnen de
hulpverlening.

3.1.

Een stukje geschiedenis

De Democratische Republiek Congo is een land dat gesitueerd wordt in Centraal-Afrika. Congo
was vroeger een kolonie van België. Deze geschiedenis laat uiteraard zijn sporen na bij de
huidige bevolking. Wie aan de slag wil gaan met deze doelgroep, moet dus ook weet hebben
van de gebeurtenissen die plaats gevonden hebben in het verleden. Hierdoor wilde ik zeker en
vast een klein deeltje geschiedenis bespreken, alvorens in te gaan op het migratieproces van
de Congolezen naar België. Het zou te veel tijd kosten en niet relevant genoeg zijn om de
volledige geschiedenis van de koloniale periode te bespreken. Hierdoor heb ik mij slechts
gefocust op de essentie ervan.
De koloniale periode begon in 1870 en eindigde in 1960. Congo werd in de tweede helft van de
19e eeuw verkend door Europeanen. De Amerikaanse ontdekkingsreiziger Henry Morton
Stanley verkende het gebied voor het eerst en bracht het ook in kaart.
Op de Conferentie van Berlijn in 1885 werd Congo toegekend aan de koning van België. Dat
was toen Leopold II. Op dat moment werd Leopold II het hoofd van Congo, dat toen een
internationale vrijhandelszone was.
België had aanvankelijk geen recht om kolonies te verkrijgen, maar Leopold II was zeer
ambitieus en legde contact met Stanley om Congo als kolonie te kunnen bemachtigen.
Wanneer het land aan Leopold II werd toegekend als kolonie, noemde hij het: ‘Congo
Vrijstaat’. Het land had voor de koning voornamelijk een economische functie. Door middel
van de ontginning van rubber, dat op dat moment een erg populair product was, kreeg de
koning heel wat inkomsten binnen. Die inkomsten gebruikte hij om in België gebouwen op te
richten. Voor de rubberontginning werd de plaatselijke bevolking heel hard uitgebuit.
Uiteindelijk werden deze wantoestanden door de pers bekend gemaakt en werd er een
onderzoekscommissie aangesteld. Wanneer de resultaten van het onderzoek bekend waren,
werd Congo overgedragen aan het Belgische Parlement (Congo-Kinshasa: geschiedenis en
algemene informatie, s.d.).
Vanaf dat moment werd het land: ‘Belgisch Congo’ genoemd. De economische en
maatschappelijke situatie in het land verbeterde. Er werd lager onderwijs en een
basisgezondheidszorg uitgebouwd. Alhoewel dit voor veel bevolkingsgroepen nog steeds niet
toegankelijk was, aangezien dit vooral uitgebouwd werd in functie van het koloniale systeem.
Er moesten immers voldoende ontwikkelde arbeidsmannen beschikbaar zijn. De blanke leiders
gedroegen zich erg autoritair naar de plaatselijke bevolking toe. Tijdens de koloniale periode
waren er dan ook verschillende gebeurtenissen van verzet naar de Belgische leiders toe. De
Congolese bevolking wilde meer inspraak bekomen in het koloniale bestuur. Dit gebeurde niet,
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waardoor de wil om onafhankelijk te worden steeds sterker werd (Congo-Kinshasa:
geschiedenis en algemene informatie, s.d.).
Uiteindelijk werd Congo onafhankelijk op 30 juni 1960. Dit ging gepaard met heel wat
moeilijkheden. Uiteindelijk was België bang dat de situatie zou escaleren in een
onafhankelijkheidsoorlog. Hierdoor trok België zich terug (Geschiedenis van D.R. Congo in een
notendop, s.d.).

3.2.

Het proces van immigratie

3.2.1. Verduidelijking van een aantal begrippen


Migratie

Migratie is de algemene term waarnaar verwezen wordt als personen zich verplaatsen over
een grens met het doel om zich daar te vestigen (Ensie, 2011). Migratie wordt opgedeeld in
twee deeltermen: immigratie en emigratie. Hieronder zal ik de betekenis van deze deeltermen
afzonderlijk bespreken.
Migratie is een proces dat een enorme impact heeft op het leven van mensen. Dit is iets wat
hulpverleners niet uit het oog mogen verliezen. Het is een zeer complex proces waarin er zich
vaak conflicten voordoen en waarin men stoot op allerlei moeilijke en emotionele
gebeurtenissen. Denk maar aan het achterlaten van familie en vrienden, de gevaarlijke reis om
tot in België te geraken, …
Wanneer men dan in België is, probeert men om de gewoontes, tradities, gedragingen van de
eigen cultuur voort te zetten, maar moet men dit ook kunnen plaatsen in de nieuwe situatie
van het nieuwe land en de nieuwe maatschappij (Van Robaeys, Geerts & Balli, 2016).
“Migratie brengt bijna altijd migratiepijn met zich mee. Zowel bij gedwongen migratie als bij
migratie uit vrije keuze laten mensen dierbaren achter en bekende, vanzelfsprekende
manieren van leven.” (Van Robaeys, Geerts & Balli, 2016, p. 19)


Immigratie

Wanneer we de betekenis van ‘immigratie’ opzoeken, komen we deze definitie tegen: “De
komst van mensen uit een ander land naar België, met de bedoeling om zich hier te vestigen”
(Lycaeus Juridisch Woordenboek, s.d.).
Immigranten zijn dus personen afkomstig uit het buitenland die zich in België willen vestigen.
In theorie worden personen pas ‘immigranten’ genoemd wanneer ze ingeschreven staan in het
register. Aangezien ik het in deze bachelorproef zal hebben over de Congolese gezinnen die
zich al een aantal jaren in België gevestigd hebben, zal ik voornamelijk de term ‘immigranten’
gebruiken.


Emigratie

Emigratie kan als volgt gedefinieerd worden: “vertrekken uit het eigen woonland met de
bedoeling zich permanent in het buitenland te vestigen” (Lycaeus Juridisch Woordenboek,
s.d.).
Wanneer personen afkomstig uit België ons land verlaten om zich ergens anders te vestigen,
spreken we dus over emigranten. Wanneer personen afkomstig uit het buitenland naar hier
komen met de bedoeling om zich hier te vestigen, worden dit immigranten genoemd.


Migratiemotieven

Het migratiemotief van migranten is de reden waarom ze naar België komen. Dit kan erg
verschillend zijn (Koning Boudewijnstichting, 2017). Meer informatie hierover kan u vinden in
het onderdeel 3.3 ‘Onderzoek naar Congolese migranten in België’.
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3.2.2. Integratie en acculturatie

Immigratie is een langdurig proces dat bestaat uit verschillende deelprocessen. De
belangrijkste deelprocessen zijn: integratie en acculturatie. Integratie betekent dat
immigranten gaan participeren aan maatschappelijke instituties. Het tweede deelproces,
acculturatie, is een cultureel veranderingsproces dat op gang komt wanneer twee groepen van
een verschillende cultuur langdurig en in direct contact komen met elkaar doordat de ene
groep immigreert naar een samenleving met een andere cultuur. Dit proces wordt beïnvloed
door culturele, sociale en psychische factoren (Eldering, 2002).
Integratie is een deelproces van immigratie en dit begrip omvat de participatie van
immigranten aan maatschappelijke instituties, bijvoorbeeld deelname aan onderwijs. Dit
kunnen zowel formele als informele instituties zijn. Informele groeperingen zijn ook van belang
om het integratieproces te bevorderen.
Het resultaat van dit integratieproces wordt bovendien beïnvloed door verschillende factoren
in de samenleving. Dit gaat dan bijvoorbeeld over het aantal migranten in een bepaalde
samenleving, de machtsverhoudingen die een rol spelen en de specifieke kenmerken van
zowel de groep migranten als die van de samenleving waarin ze terecht komen (Eldering,
2002).
Acculturatie is een tweede deelproces van immigratie. Dit begrip wordt beschreven als een
veranderingsproces dat ontstaat wanneer de twee verschillende groepen met elk een
verschillende cultuur langdurig met elkaar in contact komen (Eldering, 2002).
Acculturatie is een proces die een persoon ondergaat in een vreemde cultuur wanneer hij/zij in
een andere cultuur gesocialiseerd was. Dit kan vaak gepaard gaan met stress. Daarnaast gaan
personen dit proces elk op een ander tempo en op een verschillende manier doorlopen. Dit
zorgt uiteraard ook voor conflicten binnen het migrantengezin. Ouders en jongeren moeten
soms opnieuw gaan onderhandelen over verschillende onderwerpen, doordat ze in aanraking
komen met nieuwe contexten en ze zich elk op een verschillende manier gaan aanpassen (Van
Robaeys, Geerts & Balli, 2016).
Het acculturatieproces wordt eveneens beïnvloed door verschillende factoren. Ten eerste is de
openheid van een bepaalde cultuur naar anderen toe, belangrijk voor het proces. Wanneer
een bepaalde cultuur een vaste structuur en sterke uitsluitingsmechanismen heeft, zal deze
minder snel veranderen dan een meer open cultuur met een flexibele structuur.
Ten tweede kunnen ook interne conflicten die voorkomen in de ontvangende cultuur hierop
een invloed hebben.
Ten derde is de attitude van de migrantengroep van invloed op het resultaat van het
acculturatieproces. Dit blijkt onder andere uit de studie van Berry die iets verder in dit
onderdeel aan bod zal komen.
Ten vierde kunnen ervaringen van migranten met andere samenlevingen ook een effect
hebben op dit proces. Dit sluit aan bij de theorie van Ogbu. Deze laatste stelt dat de duur van
het verblijf van de migranten in een bepaalde samenleving belangrijk is voor het
acculturatieproces.
Ogbu stelt dat de omstandigheden van de immigratie en de geschiedenis van de relaties met
de cultuur waarin men terecht komt, heel belangrijk is voor het resultaat van het
acculturatieproces (Eldering, 2002).
Men kan bijvoorbeeld in het begin van de immigratie een positieve houding hebben ten
aanzien van de nieuwe samenleving, maar dit kan veranderen in een negatieve houding door
ervaringen op te doen met deze samenleving. Dit kan evolueren in een complete terugkeer
naar de traditionele cultuur en de waarden daarvan.
In het boek “cultuur en opvoeding” beschrijft Lotty Eldering (2002) de acculturatiestrategieën
van Berry. Deze acculturatiestrategieën zijn op basis van de attitude die etnische groepen
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aannemen in relatie met andere groepen in de maatschappij. Berry maakt bij zijn indeling een
onderscheid tussen het behouden van de eigen cultuur en het aanpassen aan de nieuwe
cultuur.
De meest voorkomende strategieën zijn integratie en assimilatie. Integratie is dus naast een
deelproces van immigratie, ook een acculturatiestrategie. Hierbij betekent het dat men
relaties wil aangaan met de andere cultuur maar dat men de eigen culturele identiteit wel wilt
bewaren. Assimilatie betekent dat men ook relaties wilt aangaan met de andere cultuur maar
dat men geen waarde meer hecht aan het bewaren van de eigen cultuur.
In de figuur hieronder kan u de vier acculturatiestrategieën van Berry terugvinden in een
schematische voorstelling. Dit is een Nederlandse vertaling van Berry’s werk, die ik terugvond
in het boek van Lotty Eldering.
Figuur 1: Vier acculturatiestrategieën volgens Berry (Eldering, 2002)

Zoals te zien in het schema zijn er nog twee andere acculturatiestrategieën mogelijk.
Segregatie ontstaat wanneer men het belangrijk vindt om de eigen cultuur te behouden en
geen waarde hecht aan het in contact komen met andere groepen in de samenleving. Bij de
laatste strategie, marginalisatie, vindt men het niet belangrijk om de eigen cultuur te
behouden en hecht men ook geen waarde aan het in contact komen met andere groepen.
Naast deze vier strategieën zijn er nog andere mogelijkheden die ontstaan wanneer er nieuwe
zaken bij de cultuur bijkomen doordat er contact is met andere groepen. Hierbij gaat de
cultuur zich vernieuwen. Dit wordt innovatie genoemd. Een tweede mogelijkheid is
individualisatie. Dit ontstaat wanneer men participeert aan de samenleving, zonder daarbij
rekening te houden met de cultuur waartoe men behoort.
Verder kan het acculturatieproces ook op individueel niveau voorkomen. Het resultaat van dit
proces uit zich dan in specifieke reacties of gedragingen van mensen. Berry onderscheidt
hierbij een aantal adaptatiestrategieën:
-

Aanpassing: Hierbij gaat men het gedrag veranderen met als doel om zich aan te
passen aan de nieuwe samenleving.
Reactie: Hierbij gaat men zich verzetten tegen de andere cultuur en probeert men zelf
de situatie onder controle te houden.
Onttrekking: Hierbij gaat men het contact met de omgeving verminderen of zelfs
helemaal verbreken.
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De besproken theorieën maken duidelijk dat acculturatie nooit een eenvoudig proces is
waarbij twee culturen samensmelten tot één grote cultuur. Vaak gaat het in de praktijk over
één dominante cultuur waarin allerlei ondergeschikte groeperingen ontstaan.
Het resultaat van dit veranderingsproces, kan soms een erg positieve uitkomst bieden.
Migranten kunnen door het acculturatieproces veel weerbaarder en krachtiger worden: “veel
jongeren vinden een manier om in de verschillende werelden te functioneren. Dat is een
belangrijk talent en een grote veerkracht van de nieuwe generaties jongeren met een
migratieachtergrond”. (Van Robaeys, Geerts & Balli, 2016)
Hoffman (2009) maakte een kanttekening bij de acculturatiestrategieën van Berry. In de
praktijk zijn de vier strategieën niet volledig onafhankelijk van elkaar. Migranten doorlopen het
proces op basis van specifieke situaties. Hoffman beschrijft dat migranten open staan voor de
aanpassingsstrategie op het vlak van publieke levensdomeinen. Voorbeelden hiervan zijn taal,
nieuws en sociale contacten. Op vlak van gezondheid, arbeid en onderwijs zijn ze hier ook toe
bereid. Wanneer het meer persoonlijke zaken betreft zoals plechtigheden, opvoeding en
bepaalde gebruiken, willen migranten vaak nog hun eigen culturele gewoontes behouden.
Verder heeft Hoffman nog een bedenking bij de theorie van Berry. Deze theorie zou kunnen
laten uitschijnen dat migranten zelf kiezen welke acculturatiestrategie ze hanteren. In
werkelijkheid zorgen bepaalde randvoorwaarden voor de keuze van een bepaalde
acculturatiestrategie. Een belangrijke randvoorwaarde is de visie van de dominante cultuur
van de migranten op het acculturatieproces. Bijvoorbeeld: bepaalde migranten kunnen de
strategie integratie volgen, maar de dominante cultuur is eerder gericht op segregatie.
Hierdoor kan het zijn dat de migranten uiteindelijk toch segregatiegericht zullen zijn. In dit
geval is de angst voor uitsluiting uit de eigen groep te groot en is er dus geen sprake van een
vrijwillige keuze.
Daarnaast moeten mensen het gedrag dat eerst aangeleerd is, in zekere zin kunnen loslaten
voordat ze plaats hebben om iets nieuws aan te leren.
Als laatste merkt Hoffman op dat het aanleren van cultuur een proces is dat tijdens het hele
leven door kan gaan. Men leert namelijk cultuur aan als kind door middel van de opvoeding die
men krijgt, maar ook door onderwijs, de latere job, de omgeving en door migratie.

3.2.3. De evolutie van Congolese immigranten naar België

Aangezien in deze bachelorproef de focus ligt op Congolese gezinnen, zal ik bij dit onderdeel
de evolutie schetsen van de Congolese immigratie. In een onderzoek van de Studiegroep
Toegepaste Demografie (UCL) & Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor
Racismebestrijding (1 juni 2010) worden gegevens over de Congolese immigratie grondig
weergegeven. Deze studie werd uitgeschreven door de auteur Schoonvaere Quentin.
Na Wereldoorlog II waren er amper 10 Congolezen in België. Althans dit is wat we kunnen
afleiden uit de wettelijke statistieken. De immigratie vanuit Congo bleef dus voor 1960 nogal
beperkt. Er waren wel een aantal Congolese studenten die naar België kwamen. Dit kwam
door de akkoorden tussen een aantal Belgische scholen en een aantal scholen uit CentraalAfrika.
De geringe instroom veranderde vanaf 1960, want toen begonnen de migratiestromen toe te
nemen. In datzelfde jaar werd Congo ook onafhankelijk. De migratiemotieven van de
Congolese migranten waren toen gericht op studeren, ontdekken als toerist, zaken doen of het
uitvoeren van taken voor Buitenlandse Zaken van hun land.
Op 1 januari 1961 waren er 2585 Congolezen geregistreerd in België. Tien jaar later was het
aantal Congolezen meer dan verdubbeld. Tijdens 1960 tot 1970 stonden de Congolese
migranten op de vierde plaats op de lijst met niet-Europese migranten die naar België
kwamen. De periode van 1948 tot 1974 wordt gezien al de eerste fase binnen de naoorlogse
migratiestromingen in België. Belangrijk in deze periode waren de bilaterale akkoorden die
ondertekend werden om buitenlandse werknemers in ons land te laten werken. Er kwamen
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dus redelijk wat Europese gastarbeiders naar ons land. De evolutie van onze economie was
bepalend voor het aantal immigranten per jaar, dat afwisselde tussen 20.000 en 80.000
mensen.
De periode van 1975 tot 1980 wordt de tweede fase van de naoorlogse migratiestromingen
genoemd. Wanneer er zich in 1974 een oliecrisis voordeed in België, werd de tewerkstelling
van gastarbeiders beëindigd en zou de migratiestroming vertraagd worden. Merkwaardig is
dat in de jaren 1974 en 1981 de Congolese migratie net opnieuw opkwam. Er waren per jaar
ongeveer 1.500 tot 2.000 migranten. In deze periode bleven hun migratiemotieven vooral
economisch gericht, alhoewel er ook voor het eerst een aantal vluchtelingen zouden
binnenkomen.
In 1984 begon de derde fase van de naoorlogse migratiestromingen.
In 1985 werd er een daling van het aantal Congolese migranten vastgesteld. Dit had te maken
met bepaalde hervormingen van het nationaliteitswetboek in België. Vanaf begin 1990 begon
het aantal migranten opnieuw toe te nemen, maar in datzelfde jaar werd in de tweede helft de
laagste instroom vastgesteld sinds 1960 bij de onafhankelijkheid.
In 1992 was de Congolese migratie opnieuw sterk toegenomen. Dit kwam door een grote
instroom van asielzoekers, die asiel wouden aanvragen door de slechte politieke situatie in hun
land.
In de jaren 1995 en 1996 is er opnieuw een daling van de Congolese migranten in België. Dit
was de sterkste daling die we ooit konden vaststellen, want de populatie verminderde met
23%. Een opmerking hierbij is dat in 1995 beslist werd dat er geen asielzoekers meer mochten
geregistreerd worden in de immigratiestatistieken.
Vanaf 1 januari 2001 stellen we opnieuw een stijging van de Congolese migranten vast, die elk
jaar toeneemt.
In 2007 ontvingen heel wat Congolezen visums van lange duur. Dit betekent dat het gaat over
een periode die langer duurt dan drie maanden. Het meest voorkomende motief hiervoor was
gezinshereniging.
Stijgingen van de Congolese migranten gaan vaak samen met immigratiestromingen en
geboortes, terwijl dalingen dan weer het resultaat zijn van overlijdens, emigraties en
nationaliteitsveranderingen (Schoonvaere, 2010).

3.3.

Onderzoek naar Congolese migranten in België

De Koning Boudewijn Stichting publiceerde eind 2017 een studie genaamd “Burgers met
Afrikaanse roots: een portret van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen”. Hierin vond ik
heel wat informatie over de migratieachtergrond van deze doelgroep. Deze studie kwam tot
stand naar aanleiding van een vergelijkbare studie rond de Marokkaanse en Turkse Belgen. De
derde grootste bevolkingsgroep met een migratieachtergrond die in ons land verblijven, zijn
afkomstig uit Sub-Sahara-Afrika. Het is dan best opmerkelijk dat er nauwelijks
wetenschappelijke studies over hen bekend zijn.
Ik zal mij in de resultaten van deze studie vooral focussen op de Congolese bevolking,
aangezien deze doelgroep relevant is voor mijn bachelorproef. Hieronder vindt u een aantal
resultaten uit de studie die ik belangrijk acht voor dit onderzoek.

3.3.1. Een overzicht

Op de volgende pagina vindt u een tabel uit de hierboven genoemde studie. 60% van de
populatie uit Sub-Sahara-Afrika is afkomstig uit de vroegere kolonies. Dit zijn vooral mensen
met een Congolese origine.
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Tabel 2: een overzicht van de migrantenpopulatie uit Sub-Sahara-Afrika in België (Koning Boudewijnstichting, 2017)

De bevolking afkomstig uit Congo vormden al tijdens de jaren 1960 -1980 de meerderheid van
de migranten uit Sub-Sahara-Afrika. Momenteel verblijven er nog steeds ongeveer 80.000
Congolezen in België. In de studie maken de onderzoekers wel duidelijk dat er geen
nauwkeurige gegevens over deze populatie beschikbaar zijn. Hierdoor blijven deze cijfers
slechts schattingen.
Als we eens kijken naar de leeftijd van de migranten wanneer ze in België aankomen, dan zien
we dat de meesten tussen de 18 en 44 jaar zijn. Volgens de studie is de gemiddelde leeftijd van
een migrant uit Sub-Sahara-Afrika 26 jaar. Het gaat hier dus vooral over een jonge generatie
mensen.

3.3.2. Motieven om te immigreren

Wanneer een bevolking immigreert naar een ander land, doen ze dat uiteraard niet zonder
reden. Er zijn verschillende motieven voor immigratie mogelijk. Hieronder vindt u een
overzicht van verschillende migratiemotieven van bevolkingsgroepen, onder andere van de
Congolezen.
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Figuur 2: motieven voor immigratie (Koning Boudewijnstichting, 2017)

Wanneer we deze tabel in zijn geheel bekijken, zien we dat iets meer dan een derde van de
onderzochte steekproef naar België kwam om te studeren. Iets meer dan een kwart van deze
mensen kwam naar hier voor hun gezin. Daarnaast vluchtte een kwart van de mensen weg
wegens conflicten in hun land van oorsprong.
We zien dat de Congolese bevolking meer diverse motieven heeft om te immigreren. 27%
kwam naar hier omwille van conflicten in hun land. Ongeveer 30% van de ondervraagde
personen had het motief om te studeren. Een andere 30% immigreerde omwille van familiale
redenen.

3.3.3. Gezinssituatie van Congolezen in België

De Koning Boudewijn Stichting deed ook onderzoek naar de familiale situatie van de
Congolezen in België. Hieronder vindt u een overzicht.
Tabel 3: Familiale situatie (Koning Boudewijnstichting, 2017)
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De resultaten van deze tabel geven aan dat een meerderheid van de onderzochte personen
een gezin heeft van 2 tot 5 personen. Grotere gezinnen komen meer voor bij Congolese
gezinnen en bij oudere personen. Verder zou er bij de Congolese populatie een
oververtegenwoordiging zijn van mensen die alleen wonen in vergelijking met de volledige
populatie die in België verblijft. Dit zou te verklaren zijn door de grote aanwezigheid van
studenten en van een transnationalisering van het gezin. Een transnationale gezinssituatie
betekent dat de partner of kinderen van een persoon niet in België wonen.

3.3.4. Nationaliteit

In een later hoofdstuk van de studie gingen de onderzoekers in op de mogelijkheid tot het
verwerven van de Belgische nationaliteit. Hieronder vindt u een tabel met de situatie van de
nationaliteit van de migranten.
Tabel 4: situatie van nationaliteit (Koning Boudewijnstichting, 2017)

Een opmerkelijk resultaat bij deze tabel is dat 56% van de jongeren tussen 18 en 29 jaar Belg
is. Bij personen van Congolese origine zijn er meerdere jongeren al Belg sinds hun geboorte in
vergelijking met de andere bevolkingsgroepen. Dit kan verklaard worden doordat de
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Congolezen al langer in België aanwezig zijn en de tweede generatie dus vaker hier geboren
wordt.
Een andere bevinding uit het onderzoek is dat vrouwen meer streven naar de Belgische
nationaliteit dan mannen. Dit is opnieuw sterk van toepassing op de Congolese bevolking. Er
zijn hiervoor een aantal mogelijke redenen. Ten eerste zijn er meer vrouwen dan mannen die
zich definitief in België willen vestigen. Een tweede reden zou kunnen zijn dat vrouwen
hierdoor hun gezin zouden kunnen veiligstellen doordat zij gemakkelijker aan geldige papieren
kunnen komen dan mannen. Deze strategie zou al aangetoond geweest zijn in de MAFE-studie,
waarin de Congolezen onderzocht werden.

3.3.5. Waarden

“Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een waarde
geeft aan wat men wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld goed gedrag.” (Redactie Ensie, 2015)
In het onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting ging men na wat de visie van de
migrantenpopulatie van Sub-Sahara-Afrika is over bepaalde belangrijke waarden in onze
Westerse maatschappij. Ze bevroegen hen over: democratie, gelijkheid tussen mannen en
vrouwen, echtscheiding, abortus, homoseksualiteit en euthanasie.
Uit de bevraging blijkt dat de meerderheid van de respondenten (meer dan tachtig procent)
een voorstander is van de democratie. Daarnaast bleek ook dat de respondenten van de drie
verschillende onderzochte origines een universitaire opleiding even belangrijk vinden voor
jongens dan voor meisjes. Verder werd ook hun mening onderzocht over de gelijkheid tussen
mannen en vrouwen. Opmerkelijk is dat ongeveer de helft van de ondervraagde personen hier
positief tegenover staat.
In de tabel op de volgende pagina zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de
mening rond vier belangrijke maatschappelijke kwesties.
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Hier is duidelijk te zien dat de personen die een voorstander zijn van de vier maatschappelijke
kwesties, in de minderheid zijn. In het onderzoek zijn hier een aantal verklaringen voor
gevonden. Ten eerste zorgt de religie ervoor dat deze zaken nog vaak als taboe worden
ervaren. Ten tweede gaat de jongere generatie al meer positief zijn dan de eerste generatie,
maar ook binnen de tweede generatie zijn er heel wat meningsverschillen mogelijk.
De kwestie echtscheiding wordt erkend in Congo, alhoewel de bevolking hier dus nog steeds
negatief tegenover staat. Abortus wordt niet toegestaan en wordt bijgevolg dus ook erg
afgekeurd. Verder worden euthanasie en homoseksualiteit in het land van herkomst erg
afgekeurd.

3.3.6. Vergelijking met personen zonder migratieachtergrond

In de studie van de Koning Boudewijn Stichting wou men ook nagaan of deze doelgroep zich
hetzelfde voelt als mensen zonder migratieachtergrond of dat ze zich eerder een vreemdeling
voelen. Uit de resultaten bleek dat de meeste personen met Afrikaanse origine zich zeer
verschillend voelen ten opzichte van de mensen zonder een migratieachtergrond. De
onderzoekers gingen de verschillen na op basis van 4 onderwerpen: De opvoeding van de
21

Lieselotte Van den Stock

2017-2018

kinderen, de verdeling van huishoudelijke taken, het respect voor ouders en het thuis
ontvangen van familie en vrienden.
Figuur 3: Vergelijking met personen zonder migratieachtergrond (Koning Boudewijnstichting, 2017)

Als we de vier onderwerpen samen bekijken, den denkt zeventig tot tachtig procent van de
migranten dat ze volledig verschillen van de Belgen. Interessant in deze figuur is dat de
migranten hun manier van opvoeden vaak verschillend vinden dan die van de personen zonder
migratieachtergrond.
Bij deze bevindingen stel ik mij de vraag hoe het komt dat de respondenten hun manier van
opvoeden zo verschillend vinden in vergelijking met de manier van opvoeden bij autochtonen.
Is opvoeding dan echt zo cultuurgebonden? En op welke vlakken komen deze verschillen dan
tot uiting? Meer informatie over het begrip cultuur kan u vinden in hoofdstuk 4 van deze
bachelorproef.
Aangezien opvoeding een erg belangrijk thema is binnen de jeugdhulpverlening, zal ik hierover
een aantal vragen stellen aan de leefgroep- en contextbegeleiders. Wanneer we deze
bevindingen als hulpverlener in ons achterhoofd kunnen houden, kunnen misverstanden
misschien vermeden worden. Naar mijn mening betekent dit dat we onze manier van
opvoeden niet kunnen ‘opdringen’ aan onze Congolese cliënten. Doordat de Congolese ouders
onze manier van opvoeden erg verschillend vinden, zijn ze er ook niet mee vertrouwd. Door dit
op te dringen, zouden we de verschillen nog maar eens benadrukken en versterken. Ik denk
dat het vooral belangrijk is om binnen de hulpverlening beide manieren van opvoeden te leren
kennen, ervoor open te staan en de ander ook erkenning te geven.

3.3.7. Vertrouwen in de instellingen

Een laatste interessant onderwerp uit de studie van de Koning Boudewijn Stichting is het
onderzoek naar het vertrouwen van de doelgroep in de gevestigde instellingen. De
onderzoekers gingen de graad van vertrouwen na voor: de politie, de rechtbanken, de
politieke macht, de media en maatschappelijk assistenten. Opmerkelijk was dat 70% geen
vertrouwen heeft in minstens één van de vijf opgenoemde instellingen. Dit zou ook
samenhangen met de mate waarin mensen geconfronteerd worden met discriminatie. In de
tabel op de volgende pagina zijn de resultaten van het onderzoek weergegeven.
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Tabel 6: mate van vertrouwen in de instellingen (Koning Boudewijnstichting, 2017)

Dit gevoel van wantrouwen vinden we ook terug in het boek “Verbinden vanuit diversiteit”. De
auteurs geven aan dat mensen in armoede en mensen van een vreemde afkomst
geconfronteerd worden met maatschappelijke uitsluiting. Vaak hebben ze te weinig middelen
om de kloof tussen de huidige situatie en de gewenste situatie te overbruggen. Bij personen
van een vreemde origine zorgt de gebrekkige kennis van de taal, van de sociale verwachtingen,
de communicatiepatronen en de maatschappelijke structuren ervoor dat ze onvoldoende
toegang hebben tot onze maatschappij. Door de ervaringen van hun maatschappelijke
kwetsbaarheid heeft deze doelgroep vaak geen vertrouwen in de hulpverlening. Hierdoor is
het voor hulpverleners erg belangrijk om sterk in te zetten op drempelverlaging en
toegankelijkheid van de hulpverlening (Van Robaeys, Geerts & Balli, 2016).
Aangezien deze resultaten zeer belangrijk zijn voor het verloop van het hulpverleningstraject
met Congolese gezinnen, zal ik dit thema verwerken in mijn interviewvragen. Dit zal zowel aan
bod komen in de interviews met de leefgroep- en contextbegeleiders op mijn stageplaats als in
de interviews met de hulpverleners van OTA en Minor Ndako. De vragenlijsten voor de
interviews kan u terugvinden in bijlage 4 en 5. Voor de verwerking van de interviews verwijs ik
u graag door naar hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7.

3.4.

Migranten binnen de hulpverlening

Zoals ik in de inleiding van mijn onderzoek al aangaf, zorgt de toenemende migratiestroming
ervoor dat migranten ook cliënten worden binnen de hulpverlening. Wat betekent dit voor de
hulpverlening en wat is “migrantenhulpverlening” nu precies?
Voor dit onderdeel maakte ik gebruik van het boek “Leren over leven in loyaliteit: over
contextuele hulpverlening” van de auteurs Michielsen, Van Mulligen en Hermkens. (2010) In
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dit boek geven de auteurs een duidelijke evolutie weer van migranten binnen de hulpverlening
en beschrijven ze waaraan hulpverleners aandacht moeten besteden binnen deze context.
“Migrantenhulpverlening is een onderneming die verwijst naar de emancipatie en de
acceptatie van andere bevolkingsgroepen in Nederland en België” (Michielsen, Van Mulligen &
Hermkens, 2010, p. 260)
Gedurende de jaren 1950 tot 1980 konden zorg- en hulpverleners moeilijk hulp verlenen aan
mensen van andere culturen, van andere godsdiensten of van andere klassen. De professionals
voelden hierbij vooral een soort van onmacht. De hulpvraag van deze doelgroepen paste
immers niet binnen de theoretische kaders, bij de ervaringen en bij het persoonlijk leven van
de hulpverleners.
Daarnaast zagen de hulpverleners niet in dat migratie een stressvolle gebeurtenis was. De pijn,
het verdriet, de narigheden die mensen hadden door hun migratie-ervaring, werden toen
gezien als ziektebeelden. Het waren de mensen zelf die volgens de hulpverleners ziek waren of
een tekort hadden.
De migranten zelf hadden ook kritiek op de toenmalige hulpverlening. Zij vonden de
hulpverlening te eenzijdig en te beperkt. De hulpvragers die de taal niet voldoende machtig
waren en die niet vertrouwd waren met de heersende gewoonten, kregen niet de hulp waar ze
recht op hadden.
Deze situatie veranderde toen de aanwezigheid van migranten toenam, de vrouwenbeweging
kracht kreeg en de arbeiders mondiger werden. Deze bewegingen wilden meer aandacht voor
het tekort aan een kwaliteitsvolle hulpverlening voor iedereen.
Vooral de vrouwenbeweging heeft een grote invloed gehad op de evolutie van de
hulpverlening. Zij kwamen in opstand tegen het feit dat veel vrouwen onnodig naar de
psychiatrie werden gestuurd. Hierdoor kwam er meer aandacht voor het feit dat diverse
bevolkingsgroepen recht hadden op specifieke hulp en op gespecialiseerde hulpverleners.
Alhoewel er toch een discussie ontstond over het al dan niet invoeren van een specifieke
migrantenhulpverlening. Zou deze eigen vorm van hulpverlening juist niet zorgen voor
discriminatie en uitsluiting? Bovendien zou de hulpverlening ervan uitgaan dat alle mensen
gelijkwaardig zijn. De migranten zelf hadden wel argumenten voor een eigen hulpverlening. Er
moest alleszins iets veranderen, want afspraken werden niet nagekomen, trajecten werden
vervroegd beëindigd en er was zeer weinig vertrouwen tussen hulpvrager en hulpverlener.
Door de toename van migranten uit niet-westerse landen, werd stilaan duidelijk dat er echt
nood was aan specifieke hulpverleningsmodellen voor migranten.
Ten eerste zorgde de taalbarrière ervoor dat de hulpvrager en de hulpverlener elkaar niet goed
konden begrijpen. De hulpvrager kan zijn hulpvraag het beste uitdrukken in zijn eigen
moedertaal. Wanneer de hulpverlener dit niet begrijpt, kan hij de lichaamstaal van de
hulpvrager ook moeilijker lezen en kunnen er heel wat misverstanden ontstaan. Wanneer er
misverstanden ontstaan, kan men geen kwaliteitsvolle hulp op maat gaan bieden.
Ten tweede hebben de mens- en wereldbeelden van een persoon invloed op de manier
waarop mensen pijn en ziekte beleven en hoe zij daarover communiceren met anderen.
Daarnaast is dit ook bepalend voor de verwachtingen die men heeft over de hulpverlening
waar zij in terecht komen.
De psychosociale hulpverlening zou erg ‘narcistisch’ zijn. Dit betekent dat de heersende mensen wereldbeelden, waarden en normen van een bepaalde samenleving terug te vinden zijn
binnen de hulpverlening. De heersende opvattingen over gezondheid evolueren mee met de
bevindingen en de trends van de wetenschap, techniek en de veranderende maatschappij.
Het is belangrijk om bij culturele hulpverlening aandacht te hebben voor deze ‘vooroordelen’
en deze te erkennen. Deze vooroordelen kunnen racistisch, etnocentrisch, seksistisch of klasse
gebonden zijn. Een voorbeeld hiervan is dat homoseksualiteit vroeger als een geestelijke ziekte
werd beschouwd in de maatschappij.
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Hulpverleners die aan iedereen een kwaliteitsvol hulpverleningstraject willen bieden, moeten
stilstaan bij hun eigen beroepsprotocollen. Daarnaast moeten ze deze protocollen en
werkingen toetsen aan cultuurgebonden opvattingen en codes die de hulpverleningsrelatie
zouden kunnen tegenwerken. Hulpverleners moeten zich de vraag kunnen stellen wat ziekte,
gezondheid en hulpverlening betekent binnen de cultuur van de cliënt.
“Juist omdat de hulpverlening overal ter wereld narcistisch is gemodelleerd, biedt zij ons
onmiskenbaar een houvast om ingang te krijgen tot de belevingswereld van cliënten uit welke
cultuur dan ook. De basisvoorwaarde is onmiskenbaar: bereid zijn de buitenlandse cliënt te
begrijpen in relatie tot vitale cultuurrelevante modellen van hulpverlening”. (Michielsen, Van
Mulligen & Hermkens, 2010, p. 264)
Kortom, bij hulpverlening met migranten is het belangrijk om oog te hebben voor de
belevingswereld en interpretaties van de cliënt. Daarbij gaat de hulpverlener in dialoog met de
cliënt om een aansluiting op maat te vinden bij de bestaande hulpverleningstechnieken. Op die
manier komt men uiteindelijk tot een kwaliteitsvolle hulpverlening.
Een opmerking hierbij dat in het boek van Michielsen, Van Mulligen & Hermkens (2010)
beschreven staat, is dat de overheid vaak moeilijk geld kan vrijmaken voor de diverse
migrantengroeperingen. De argumenten van politici zorgen vaak voor hevige reacties bij de
autochtonen. In onze huidige democratieën zien we dan ook een toename van
vreemdelingenhaat en racisme.
Volgens de auteurs is het opbouwen van transculturele vaardigheden binnen de hulpverlening
een manier om deze problemen in de toekomst tegen te gaan.
In dit onderdeel zien we een duidelijk onderwerp voor discussie: is het nodig om een apart
soort hulpverlening op te richten voor immigranten of moeten de hulpverleners zich
aanpassen aan hun cliënten en een traject op maat bieden? Mijn visie hierop als sociaal werker
is dat de hulpverlening voor iedereen toegankelijk moet zijn en in de eerste plaats zo
laagdrempelig mogelijk moet gemaakt worden. Daarnaast zorgt een apart soort hulpverlening
ervoor dat we het wij-zijgevoel nog harder gaan versterken. Dit kan als hulpverlener
onmogelijk de bedoeling zijn. Ik denk dat we onszelf bij deze kwestie eerder deze vragen
moeten stellen: “is deze cliënt echt zo anders als mijn autochtone cliënten of ben ik gewoon
bang om de verkeerde keuzes te maken omdat deze cliënt een andere cultuur heeft? Kan ik
niet gewoon dezelfde methodes toepassen op deze cliënt als die methodes die ik bij mijn
andere cliënten gebruik?” Kortom, het lijkt mij zeer belangrijk om de verschillen tussen de
doelgroepen in vraag te stellen en de ‘verschillen’ tussen jezelf en de allochtone cliënt niet uit
te vergroten. We zijn toch immers allemaal mensen van vlees en bloed?

Deelbesluit

Ik wilde in dit hoofdstuk algemene informatie bieden over het immigratieproces, de context
ervan en de situatie van de Congolese migranten in België, zodanig dat deze kennis kan
bijdragen tot het hoofddoel van deze bachelorproef: het hulpverleningstraject met Congolese
cliënten optimaliseren. Dit doel kan niet verwezenlijkt worden zonder even stil te staan bij de
geschiedenis en de context van onze doelgroep. Een kwaliteitsvolle hulpverlening komt
volgens mij dan ook tot stand door open te staan voor de cliënt en door de cliënt te leren
kennen. Daardoor vond ik het noodzakelijk om in dit hoofdstuk een stukje geschiedenis en een
aantal begrippen en bevindingen i.v.m. het immigratieproces van Congolezen te bespreken.
Deze cliënten dragen naast hun specifieke problematieken ook een hele ‘rugzak’ met zich mee
i.v.m. hun migratiegeschiedenis en hun referentiekader vanuit het land van herkomst.
Wanneer hulpverleners hiermee rekening houden, denk ik dat ze het gedrag en de reacties van
de cliënten beter gaan kunnen plaatsen
In onze maatschappij heerst er momenteel bij autochtonen een toenemende
vreemdelingenangst. Je hoort mensen al snel zeggen: “Ze moeten zich maar integreren!” Ik
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wilde in dit hoofdstuk aantonen dat dit geen eenvoudig en vooral een complex proces is. Het
acculturatieproces verloopt bij iedere persoon namelijk anders en wordt bovendien beïnvloed
door verschillende factoren. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de visie van de dominante
cultuur op het emigreren naar een andere cultuur. Daarnaast zal een immigrant die vooral op
een negatieve manier in aanraking kwam met de Belgische cultuur, niet snel geneigd zijn om
snel bepaalde waarden en normen uit die cultuur over te nemen. Ik wil hierbij vooral
benadrukken dat hulpverleners alert moeten zijn voor de context van de cliënten en moeten
proberen om vooroordelen en stereotypen achterwege te laten.
Verder was het opvallend in het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting dat Congolese
immigranten weinig vertrouwen hebben in gemeenschapsinstellingen. Ik stel mij hierbij de
vraag welke factoren hiervoor aan de basis liggen. Ik denk dat dit misschien een signaal kan
zijn dat onze huidige dienstverlening niet voldoende aangepast is aan de huidige samenstelling
van de samenleving of dat er misschien bepaalde uitsluitingsmechanismen verdoken zitten in
ons systeem.
Een tweede belangrijke vaststelling uit het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting was
dat Congolese migranten hun manier van opvoeden erg verschillend vonden in vergelijking
met die van Belgische gezinnen. Om een beter zicht te krijgen op die opvoeding, zal ik in het
volgende hoofdstuk dieper ingaan op de opvoedingsmethode en de waarden en normen van
de Congolese cultuur.
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4. Cultuur en opvoeding
Inleiding
Het is belangrijk om stil te staan bij wat cultuur precies inhoudt zodat de cultuurverschillen en
het daarbij horend gedrag van mensen beter kan worden begrepen. In dit hoofdstuk wordt stil
gestaan bij bepaalde theoretische kaders i.v.m. de term cultuur. De dominante cultuur in de
samenleving wordt weerspiegeld in heel wat verschillende deelprocessen van het leven,
waaronder de opvoeding van de kinderen. Vandaar dat het thema ‘opvoeding’ ook in dit
hoofdstuk wordt opgenomen. Daarnaast wil ik hier dieper ingaan op de cultuur van
immigranten, meer bepaald de Congolese gezinnen.
Voor het begrip cultuur vinden we heel wat definities. Men bekijkt dit begrip vanuit heel wat
verschillende invalshoeken en er is bijgevolg geen eenduidige definitie te vinden.
Cultuur is een aangeleerd gegeven. Al van kleins af aan maken kinderen kennis met de cultuur
van de groep waartoe zij behoren. Het enculturatieproces wordt het leerproces genoemd
waardoor de cultuur verworven wordt (Ensie, 2017).
Hoffman (2009) beschrijft het begrip cultuur als iets dat zich uit in het dagelijks leven van
mensen. We zien cultuur terug in de communicatie van mensen, de arbeid en de sociale
activiteiten. De samenleving van mensen is op een bepaalde manier georganiseerd en
gestructureerd. Deze orde binnen sociale systemen is de cultuur van mensen. De definitie die
Hoffman aan cultuur geeft, luidt als volgt: “Cultuur is te omschrijven als de
gemeenschappelijke wereld van ervaringen, waarden, symbolen, praktijken en kennis die een
bepaald sociaal systeem kenmerkt. Deze gemeenschappelijke wereld van betekenissen hebben
de mensen binnen een bepaald sociaal systeem in de loop van de tijd met elkaar opgebouwd.”

4.1.

Het ecologisch model van Bronfenbrenner

De Russisch-Amerikaanse ontwikkelingspsycholoog Urie Bronfenbrenner ontwikkelde een
theorie die aangeeft dat de omgeving waarin een kind opgroeit, van groot belang is voor de
ontwikkeling van dat kind. Hij ontwikkelde een ecologische systeemtheorie. Bronfenbrenner
gaat er dus van uit dat de omgeving een grote invloed heeft op het gedrag van kinderen.
In de eerste versie van zijn model bestond dit uit vier lagen: het micro-, meso-, macro- en
Figuur 4: het ecologisch model van Bronfenbrenner (Craeynest, 2016)
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exosysteem. Later kwam het chronosysteem erbij (Craeynest, 2016, p 39).

4.1.1. Het microsysteem

Het microsysteem slaat vooral op de instanties waarmee je als individu rechtstreeks contact
hebt. Het gezin behoort tot dit microsysteem en is dan ook de belangrijkste instantie binnen
dit systeem. In de gezinssetting gaat het kind namelijk de waarden, normen en vaardigheden
van zijn cultuur leren. De gezinssetting omvat zowel sociale als fysische kenmerken.
-

Sociale kenmerken: de omvang en de samenstelling van het huishouden en de
dagelijkse routines binnen het gezin.
Fysische kenmerken: de huisvesting en de directe omgeving van het gezin.

Andere voorbeelden van instanties in het microsysteem zijn de school, vrienden en
verenigingen. Het is het geheel van relaties tussen kind en zijn directe omgeving.
In het microsysteem is er volgens Bronfenbrenner steeds tweerichtingsverkeer. Het individu
oefent invloed uit op deze instanties, maar het individu beïnvloedt zelf ook de manier waarop
anderen gaan reageren.

4.1.2. Het mesosysteem

Het mesosysteem wordt gezien als het geheel van microsystemen waar een kind deel van
uitmaakt. Het is een soort tussenlaag. Het mesosysteem verwijst naar de invloeden die
voortkomen uit interacties met de personen uit het mesosysteem. Bijvoorbeeld wanneer een
ouder een negatieve attitude heeft ten aanzien van de westerse cultuur, zal dit invloed hebben
op het gedrag van de kinderen.

4.1.3. Het exosysteem

In het exosysteem zitten allerlei instanties waarmee het kind niet rechtstreeks mee in contact
komt, maar waarvan het kind een duidelijke invloed ondervindt. Het omvat de ruimere
maatschappelijke context. Bijvoorbeeld de invloed van het wonen in een arme wijk of van het
wonen in een rijke stadsbuurt, de omvang van het sociale netwerk van de ouders, het werk
van de ouders, …

4.1.4. Het macrosysteem

Het macrosysteem omvat de brede cultuur. Dit zijn de heersende waarden, normen en
gebruiken. Men kan bijvoorbeeld leven in een open samenleving of in een strenge gesloten
samenleving. De dominante religie behoort ook tot dit systeem. Verder behoort de cultuur
waar iemand deel van uitmaakt tot het macrosysteem. Een persoon behoort bijvoorbeeld tot
de Afrikaanse of tot de Islamitische cultuur.

4.1.5. Het chronosysteem

Als laatste is er het chronosysteem. Deze laag is later aan het ecologisch model toegevoegd.
Dit is de tijdsdimensie. Dit wil zeggen dat er in de loop van het leven van een persoon heel wat
veranderingen kunnen optreden binnen de omgevingsfactoren. Iemand kan bijvoorbeeld van
job veranderen, een nieuwe partner vinden, … Verder kunnen er op maatschappelijk vlak ook
veranderingen optreden, bijvoorbeeld een economische crisis. Deze veranderingen kunnen in
verloop van tijd op hun beurt opnieuw invloed uitoefenen op de persoon en zijn omgeving.
De omgevingsfactoren en het gezin van kinderen en jongeren krijgen de laatste jaren in de
hulpverlening steeds meer aandacht. Men beseft dat de omgeving van een kind een grote
invloed heeft. Het is dus belangrijk om hier ook in de hulpverlening waakzaam voor te zijn en
indien mogelijk mee aan de slag te gaan.
Het ecologisch model van Bronfenbrenner is een geschikt model om de omgeving en
leefwereld van een persoon in kaart te brengen en te begrijpen. Een kritiek op het model is dat
Bronfenbrenner weinig aandacht schenkt aan de culturele dimensie van de ontwikkeling van
een kind. Allochtone jongeren komen namelijk terecht in verschillende culturen, waardoor het
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belangrijk is om hier extra aandacht aan te schenken. Denk maar aan de verschillende
acculturatietechnieken die beschreven werden in het vorige hoofdstuk (Craeynest, 2016).
Volgens Hoffman (2009) zijn er naast de traditionele sociale systemen (gemeenschappen,
steden, gezinnen, gemeenschapsinstellingen, …) ook transnationale sociale systemen ontstaan.
Dit komt door de toenemende globalisering en migratiestromingen. Voorbeelden van deze
transnationale sociale systemen zijn: milieuactivisten, virtuele chatrooms, virtuele contacten
tussen migranten en hun familie in het land van herkomst, …
Hij geeft aan dat de voortdurende communicatie tussen mensen ervoor zorgt dat er zich
binnen elk sociaal systeem een dominante cultuur ontwikkelt. Hierdoor wordt er een
gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijke waarden en normen en een bepaalde
werkelijkheid gecreëerd.
De voornaamste reden waarom dit model werd besproken, is omdat ik vind dat hulpverleners
alert moeten blijven voor de context en de verschillende subsystemen waarin kinderen
opgroeien, want dit heeft invloed op hun opvoeding en op hun gedrag. We kunnen kinderen
en cliënten dus nooit benaderen los van hun context, de cultuur, de systemen waarin ze
functioneren en van de manier waarop ze zijn opgegroeid. Naar mijn mening is dit een erg
belangrijk uitgangspunt bij de start van een hulpverleningstraject, zeker wanneer het gaat over
cliënten met een migratieachtergrond. Bij deze personen is het geheel aan subsystemen,
culturen, … nog veel complexer dan bij autochtone cliënten.

4.2.

Kenmerken van een cultuur

Hoffman (2009) beschrijft vier elementen van cultuur:
1. De taal die de mensen gebruiken in interactie met elkaar. Elk sociaal systeem heeft
een eigen taal. Bijvoorbeeld het vakjargon van een bepaalde beroepsgroep. In de taal
ziet men ook de kennis, waarden en normen van een bepaald systeem terugkomen.
2. De kennis die mensen in hun omgeving verzamelen. Deze kennis gaat over hoe de
samenleving georganiseerd is. Bijvoorbeeld de verkeersregels die gelden binnen de
maatschappij. Verder houdt deze kennis ook de algemeen heersende beelden en
opvattingen in die betrekking hebben op allerlei levensterreinen. Bijvoorbeeld de
opvattingen over de gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen.
3. De waarden en normen die mensen belangrijk achten. Voorbeelden van waarden zijn:
vrijheid, gelijkheid of zelfstandigheid. Waarden die belangrijk geacht worden,
beïnvloeden vaak het gedrag van mensen. Normen zijn dan de concrete gedragsregels
voor die waarden. Bijvoorbeeld: je mag niet stelen.
4. Bepaalde symbolen, rituelen en helden van een bepaalde cultuur. Symbolen zijn
woorden of afbeeldingen die een specifieke betekenis hebben voor de mensen van
een bepaalde cultuur. Bijvoorbeeld een vlag.
Rituelen zijn bijvoorbeeld begroetingswijzen, plechtigheden waaronder bijvoorbeeld
een communiefeest. Helden zijn eerder belangrijke personen in de cultuur, dood of
levend, die bekend staan als rolmodellen binnen de cultuur. Bijvoorbeeld de president,
de koning, Jezus, …
Naast deze vier kenmerken stelt Hoffman dat cultuur naast de waarneembare taal, gewoontes
en rituelen ook kernwaarden en normen bevat die niet rechtstreeks waarneembaar zijn. Deze
kernwaarden zorgen ervoor dat culturele verschillen erg belangrijk zijn. Een voorbeeld van een
verschil in deze waarden is de soort begroeting die mensen gewend zijn. In de ene cultuur is
het de gewoonte om een buiging te maken voor iemand, bij de andere cultuur schudt men
elkaar de hand. Deze begroetingen hangen wellicht samen met de waarden vriendelijkheid of
respect. Wanneer dit niet gebeurt, worden de waarden die deze personen belangrijk achten,
geschonden. Hierdoor is het van belang om altijd rekening te houden met de achterliggende
waarden van bepaalde gewoontes of uitdrukkingen.
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Verder stelt Hoffman dat een cultuur zowel veranderbaar als duurzaam is. Ten eerste is een
cultuur veranderbaar omdat deze aangepast kan worden door het proces van enculturatie en
acculturatie. Mensen blijven cultuur aanleren gedurende hun hele leven. Hierbij komen ze in
aanraking met allerlei culturele modellen. Deze modellen kunnen ofwel bij elkaar aansluiten
ofwel tegenover elkaar staan. Mensen maken uit deze modellen een keuze zodanig dat ze
ernaar kunnen handelen. Daarnaast komen mensen door de toenemende globalisering veel
meer in contact met andere culturen. Hierdoor vindt men de eigen cultuur niet meer als
vanzelfsprekend en maakt men kennis met andere manieren van handelen. Als laatste heeft
men niet altijd voor elke situatie een kant en klare oplossing. Hierdoor schieten de
voorschriften van de eigen cultuur soms tekort aan de werkelijkheid en moeten deze bijgesteld
en vernieuwd worden.
Een cultuur is naast veranderbaar ook duurzaam omwille van verschillende redenen. Ten
eerste wordt de cultuur in stand gehouden door de leden ervan en wordt deze steeds van
generatie op generatie overgedragen. Deze personen hanteren de dominante taal, waarden,
normen en kennis van de eigen cultuur. Daarnaast zijn de aangeleerde culturele modellen
bepalend voor het gedrag van mensen en zijn ze niet zomaar aan te passen. Dit komt omdat
cultuur vaak de visie van de mensen op de werkelijkheid en de belangrijk gevonden waarden
en normen beïnvloedt.
Een belangrijke opmerking bij dit onderdeel is dat personen niet allemaal dezelfde cultuur
hebben. De kenmerken van de heersende cultuur delen we met de andere leden van die
cultuur en we delen ongeveer hetzelfde referentiekader met hen, maar ieder mens is lid van
verschillende sociale groepen. Hierdoor hebben we verschillende referentiekaders en
gebruiken we andere elementen uit die referentiekaders afhankelijk van de situatie en de
context. Hierdoor is het noodzakelijk dat hulpverleners een brede visie hebben op de
verschillende soorten referentiekaders en dat ze zich hiervan ook bewust zijn. Hulpverleners
moeten hun referentiekader niet als het enige juiste zien, maar dit net in een breder kader
kunnen plaatsen (Van Robaeys, Geerts & Balli, 2016).
Daarnaast worden ‘problemen’ bij cliënten van een andere afkomst nog steeds te vaak
geculturaliseerd. Belangrijk hierbij is dat de problemen die deze cliënten ervaren bijna nooit
volledig toe te schrijven zijn aan één bepaalde factor. Vaak speelt er een complexe samenhang
van allerlei factoren die het gedrag van de cliënt of het probleem beïnvloeden.
“Culturalisering is de valkuil om gedrag van mensen met een andere herkomst in termen van
die culturele herkomst te interpreteren en alle andere factoren te negeren die het gedrag of
het probleem mee vorm geven.” (Van Robaeys, Geerts & Balli, 2016)

4.3.

De cultuur van migrantengroepen

Voor dit onderdeel van het hoofdstuk ‘Cultuur en opvoeding’ heb ik onder andere het boek
‘cultuur en opvoeding’ van Lotty Eldering (2002) gebruikt. Ondanks dat dit boek dateert van
2002, zijn de inhouden nog steeds relevant en interessant voor informatie over de cultuur van
migranten. Dit boek komt dan ook vaak terug in de bibliografie van andere scripties rond dit
thema. Er moet hierbij wel worden opgemerkt dat de informatie uit Elderlings boek aangevuld
is met recentere bronnen, indien dit mogelijk was. Een tweede opmerking dat ik hierbij wil
geven, is dat Eldering zich vooral gefocust heeft op de toen heersende migrantengroepen in
Nederland. Hierdoor heb ik enkel de algemene informatie over verschillende culturen
geraadpleegd.
Een tweede interessante bron over de opvoeding binnen migrantengroepen is de studie
‘Opvoeding in migratiecontext’ van Trees Pels, Marjolijn Distelbrink en Liselotte Postma. (Pels,
Distelbrink & Postma, 2009) Deze studie gaat over de opvoeding binnen verschillende etnische
groepen in Nederland en is gepubliceerd in 2009. Uiteraard besef ik dat we onderzoek in
Nederland niet zomaar mogen doortrekken naar België. Ik koos er toch voor om mij te
informeren a.d.h.v. deze studie aangezien we een duidelijk beeld krijgen van
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opvoedingswaarden en praktijken binnen een migratiecontext. De bevindingen uit dit
onderzoek zijn niet specifiek gebaseerd op gezinnen uit Congo, maar zijn toch erg relevant
doordat er gefocust wordt op gezinnen met een niet-westerse afkomst. Het gaat meer bepaald
over Chinezen, Surinamers, Marokkanen, Turken en Antillianen.
Ten slotte deed ik voor dit onderdeel beroep op een mondelinge bron. Ik kreeg de kans om
zuster Nathalie Nkalamo Mumba te interviewen. Zij is momenteel twee jaar en een half in
België en is afkomstig uit de provincie Katanga in Congo. Nathalie studeerde psychologie in
Rome. Toen ze nog in Congo verbleef, werkte ze zes jaar lang als directrice van een school en
daarna werkte ze gedurende twee jaar lang met straatkinderen. Ik heb haar een aantal vragen
kunnen stellen i.v.m. haar Congolese cultuur en kon uit ons gesprek heel wat zaken meenemen
voor deze bachelorproef. De vragenlijst die ik met haar besproken heb, kan u terugvinden in
bijlage 3.

4.3.1. Opvoeding

Het aspect opvoeding is uiteraard zeer belangrijk binnen de integrale jeugdhulp. Kinderen
worden soms uit huis geplaatst doordat hun ouders niet voldoen aan de eisen vanuit de
wetgeving om hun kinderen een kwaliteitsvolle opvoeding te bieden. De eerste generatie
migranten die naar hier gekomen zijn, zijn vaak opgevoed volgens de heersende waarden en
normen van de cultuur in hun geboorteland. Dit kan soms botsen met de opvoedingsstijl die
gehanteerd wordt in het land waar ze terecht komen. Doordat dit een zeer interessant
onderwerp is voor deze bachelorproef, zal ik hierover een vraag stellen aan de leefgroep- en
contextbegeleiders op mijn stageplaats. Hiervoor verwijs ik graag opnieuw naar bijlage 4.
Lotty Eldering (2002) maakt in haar boek een verschil tussen functioneel en intentioneel
opvoeden. Deze begrippen zijn geïntroduceerd door Schoorl (1993). Functionele opvoeding
slaat vooral op het algemeen omgaan met kinderen. Intentionele opvoeding betekent dat
ouders gaan nadenken over hun manier van opvoeden en hier verbeteringen en aanpassingen
voor bedenken en toepassen.
Verder schrijft Eldering dat vooral intentioneel opvoeden in westerse landen aan belang
gewonnen heeft. Ouders gingen na de Tweede Wereldoorlog meer nadenken over hun manier
van opvoeden en de effecten daarvan. Vóór dit tijdperk was er immers sprake van een redelijk
autoritaire opvoedingsstijl. Na de Tweede Wereldoorlog werd er meer rekening gehouden met
de noden van het kind binnen de opvoeding en ging men niet meer enkel straffend optreden.
Het belang van intentioneel opvoeden in westerse landen, wordt ook aangegeven in de tekst:
“opvoeden in migratiecontext” (z.j.). Geraadpleegd van http://www.expoo.be/opvoeden-inmigratiecontext
In niet-westerse culturen zouden mensen zich minder bewust zijn van de opvoeding die men
hanteert. Lotty Eldering beschrijft hiervoor een aantal redenen. In deze culturen hebben
mensen vaak een vast rollenpatroon en hebben ze weinig keuzevrijheid. De positie van de
ouders en de kinderen staat vast en daardoor wordt de manier van opvoeden ook minder in
vraag gesteld. Een tweede reden zou kunnen zijn dat gezinnen die het minder breed hebben,
vooral gericht zijn op het verzorgen en grootbrengen van hun kinderen. In deze culturen
dragen kinderen vaak al van jongs af aan bij aan de inkomsten van het gezin of helpen ze mee
in het huishouden.
Verder beschrijft ze dat westerse en niet-westerse culturen van elkaar verschillen op het vlak
van de visie op de levensloop van het kind.
Ten eerste gaan volgens Eldering niet-westerse ouders de visie op het kind en de levensloop
meer laten beïnvloeden door tradities en religie. In westerse gezinnen gaat men hiervoor
kijken naar de genetische ontwikkeling, de omgevingsinvloeden en de wetenschap.
Een tweede verschil is dat niet-westerse gezinnen zich vaak gaan baseren op een sociaal
levensloopmodel. Men focust zich op fysiologische en sociale veranderingen zoals het krijgen
van maandstonden, het trouwen of het krijgen van kinderen. De overgang van de ene
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levensfase naar de andere wordt ook vaak gekoppeld aan een bepaald ritueel of een bepaalde
traditie. Bij westerse gezinnen gaat men elk kind als individu aanzien en houdt men meer
rekening met de psychologische ontwikkeling in plaats van de fysiologische ontwikkeling.
Als derde verschil schrijft ze dat er binnen niet-westerse gezinnen veel meer aandacht
geschonken wordt aan een seksespecifieke opvoeding. De taak en opvoeding van een meisje
of een jongen staat op voorhand vast en is verschillend.
In de literatuur wordt er vaak gesproken over verschillende opvoedingsstijlen.
Deze opvoedingsstijlen kwamen reeds in 1966 ter sprake en komen in verschillende boeken en
publicaties terug. Baumrind (geciteerd in Van Crombrugge, 2009) beschrijft drie
opvoedingsstijlen: de autoritaire, permissieve en autoritatieve opvoedingsstijl. Later hebben
andere auteurs daar een vierde stijl aan toegevoegd: de verwaarlozende opvoedingsstijl. Van
Crombrugge beschrijft dat Baumrind er maar drie beschreven had doordat ze zich niet wou
focussen op afwijkend gedrag, namelijk vormen van kindermishandeling.
De vier opvoedingsstijlen zijn gebaseerd op de mate van warmte enerzijds en op de mate van
controle anderzijds.
Voor de beschrijving van de vier opvoedingsstijlen maakte ik gebruik van het boek “Ouders in
soorten” van de auteur Van Crombrugge (2009).
1. De autoritatieve opvoedingsstijl
Bij deze opvoedingsstijl hebben ouders de visie dat ze hun kinderen moeten sturen en dat ze
hen duidelijke regels moeten geven, maar ze willen ook dat het kind de redenen achter de
regels kent. De kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en de ouders willen dat de
kinderen handelen naar hun verwachtingen. Ouders willen op die manier de ontwikkeling van
hun kinderen stimuleren. Daarnaast staan ze positief tegenover het zelfstandig beslissen en
keuzes maken van hun kinderen. De band die de ouders met de kinderen hebben, is warm,
liefdevol en zorgzaam. Samengevat gaat het over een ondersteunende, warme maar duidelijke
opvoeding zodanig dat het kind assertief, sociaal verantwoordelijk, zelfregulerend en
coöperatief kan handelen.
2. De autoritaire opvoedingsstijl
Bij de autoritaire opvoedingsstijl bezitten de ouders een grote controle over hun kinderen. Ze
willen dat hun kinderen gehoorzamen en bij conflicten wordt er geen rekening gehouden met
de wensen of behoeften van het kind. Kinderen die uitleg vragen, worden dan ook vaak
gestraft. Deze stijl wordt gekenmerkt door een strikte structuur en vaste gedragsregels. Deze
ouders hebben een meer afstandelijke band met hun kinderen.
3. De permissieve opvoedingsstijl
Bij deze opvoeding zijn de ouders zeer tolerant ten opzichte van hun kinderen. Ze zijn weinig
controlerend en stellen weinig regels. Ze zijn ofwel té toegeeflijk ofwel té onverschillig ten
opzichte van hun kinderen. Kinderen zijn dan ook vrij in het maken van keuzes. De ouders zijn
vaak anders dan de algemeen heersende normen in de maatschappij en laten hun kinderen
hun gang gaan zonder in discussie te treden of regels op te stellen.
4. De verwaarlozende opvoedingsstijl
Bij een verwaarlozende opvoedingsstijl is er nauwelijks sprake van een opvoeding. Ze leggen
geen regels op maar zijn ook niet zorgzaam voor hun kinderen. Dit is een verschil met de
permissieve opvoedingsstijl. Dit kan zo ver gaan dat het kind verwaarloosd of totaal genegeerd
wordt door de ouders.
Tijdens de laatste decennia zijn er wijzigingen opgetreden in de ouder-kind relatie in de
westerse cultuur. Tijdens de opvoeding staat het kind centraal en krijgen jongeren een grotere
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autonomie. Er is minder sprake van een machtsrelatie tussen ouder en kind en ouders gaan
vaker in overleg met hun kinderen.
Het verschil op vlak van controle in de opvoeding tussen allochtonen en autochtonen zou zich
vooral concentreren op autoritaire controle. Allochtone ouders zouden meer dan autochtone
ouders nog een autoritaire controle uitvoeren tijdens de opvoeding van hun kinderen. Dit sluit
aan bij het feit dat conformiteit een belangrijke opvoedingswaarde is binnen deze gezinnen.
Dit komt later nog aan bod. Een belangrijke opmerking hierbij is dat er heel wat verschillen
hierover bestaan tussen de etnische groepen onderling. Daarnaast zijn er ook nog heel wat
mengvormen tussen een autoritaire en een erg permissieve opvoeding. We mogen deze
bevinding dus zeker niet veralgemenen.
Daarnaast wordt er in het onderzoek van Pels, Distelbrink en Postma (2009) een verschil
gemaakt tussen de autoritaire en de autoritatieve opvoedingsstijl.
Autoritatieve opvoedingsstijlen, waarbij er naast controle ook ruimte is voor een zekere
autonomie van de kinderen, zijn stilaan aan het toenemen. Op vlak van autoritatieve controle
worden er niet altijd verschillen gevonden tijdens onderzoeken.
Een opmerking hierbij is dat de controlevorm vaak verband houdt met de generatie van
migratie en het opleidingsniveau van de ouder. Dit verband is niet even sterk voor alle etnische
groepen. Daarnaast is de moeder vooral diegene die de opvoedingsstijl kan wijzigen en zullen
de ouders bij oudere kinderen autoritatiever optreden dan bij jongere kinderen.
Op vlak van ouderlijk toezicht in allochtone gezinnen is er weinig onderzoek verricht, enkel bij
Marokkaanse gezinnen. Gemiddeld wijst onderzoek wel uit dat de ouders niet alle
levensdomeinen van hun kinderen bereiken. Vooral puberende jongens zouden weinig
toezicht krijgen en zouden vaker het huis uit zijn dan autochtone jongens (Pels, Distelbrink &
Postma, 2009).
In de hedendaagse maatschappij en beeldvorming staat de autoritaire opvoedingsstijl in een
negatief daglicht. In de moderne westerse maatschappij gaan ouders namelijk zoals gezegd in
communicatie met hun kind en krijgt het kind meer vrijheid. Een autoritaire opvoedingsstijl
hoeft helemaal niet negatief of problematisch te zijn, maar het moet wel aan een bepaalde
voorwaarde voldoen. Het is namelijk belangrijk dat de ouders naast de autoritaire opvoeding
ook steun bieden aan hun kind. Wanneer er enkel hardnekkig controle uitgevoerd wordt,
zonder enige vorm van steun aan het kind, kan dit zorgen voor een risicovolle ontwikkeling.
Een verschil met autochtone gezinnen is dat open communicatie tussen ouder en kind minder
vanzelfsprekend is. Het onderwerp ‘relaties en seksualiteit’ wordt vaak niet besproken binnen
het gezin en veroorzaakt grote schaamte bij de gezinsleden. De reden hiervoor is dat ouders
dit thema vaak niet zien als een onderdeel van hun opvoedingstaak. Bij hoger opgeleide
ouders of bij jongere generaties zou er wel al meer openheid zijn voor de bespreking van dit
thema. (Pels, Distelbrink & Postma, 2009).
De meeste bevindingen van Pels, Distelbrink en Postma (2009) over opvoeding in allochtone
gezinnen, kwamen ook terug tijdens mijn interview met zuster Nathalie.
Ten eerste gaf ze aan dat de opvoedingsstijl die ouders in Congo hanteren, sterk afhangt van
cultuur tot cultuur. Binnen Congo zijn er namelijk nog ongeveer vierhonderd verschillende
subculturen aanwezig. Daarbij verschilt de opvoeding ook naargelang het gezin in de stad of op
het platteland woont. In de stad worden kinderen voorbereid om te gaan studeren en om
daarna te gaan werken. Op het platteland ligt de focus sterk op het leren onderhouden van het
latere gezin en de familie. De waarde die ouders geven aan onderwijs, verschilt hier dus sterk.
Volgens zuster Nathalie zijn ouders extreem streng voor hun kinderen. Zo vertelde ze dat ze
samen met haar broers en zussen elke dag stipt om 18 uur moest thuis zijn van haar papa.
Daarnaast is er zoals er al in de theorie hierboven werd aangegeven, weinig ruimte voor open
communicatie tussen de ouders en de kinderen. Ouders vertellen bijvoorbeeld nooit
rechtstreeks aan hun kinderen waarom iets wel of niet mag. Een voorbeeld van rechtstreekse
communicatie: “Jij mag niet stelen, want dan wordt je gestraft.” In zuster Nathalies cultuur
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gebeurt dit niet. In plaats daarvan gaan de ouders dit steeds koppelen aan een bepaald
verhaal. Dit verhaal vertellen ze dan aan hun kinderen. Vaak worden deze verhalen verteld
door een tante of een nonkel. Deze familieleden staan verder van de kinderen dan de ouders,
waardoor de kinderen hen als minder streng en controlerend ervaren. Zuster Nathalie
koppelde dat vertellen in verhalen aan het feit dat tradities en cultuur al jarenlang mondeling
worden overgedragen. Die verhalen gaan al vele jaren mee en worden steeds van generatie op
generatie overgedragen. De mensen zijn hiermee opgegroeid, geloven hier sterk in en geven
dit door. Hieruit volgt dat kinderen weinig hun mening kunnen uiten en dat er vooral van hen
verwacht wordt dat zij gehoorzamen en luisteren naar de volwassenen (N. Mumba,
persoonlijke communicatie, 27 februari 2018).
In de westerse landen wordt er momenteel dus veel aandacht geschonken aan de
communicatie tussen ouders en kind. Het kind komt centraal te staan. Ik stel mij hierbij de
vraag of wij hier in België juist niet te veel focussen op de stem van het kind. Onze manier van
denken is niet de enige juiste. Ik zeg niet dat we het kind volledig achteruit mogen schuiven,
maar ik denk dat we ons zeker ook moeten focussen op de ouders, zeker wanneer deze uit een
migratiecontext komen. Het is volgens mij dan ook zeer belangrijk om steeds te luisteren naar
de reden waarom ze niet in communicatie willen treden met hun kind. Vaak zien ze hun
autoritaire gedrag als de enige goede manier om hun kind op te voeden.

4.3.2. Gezinsleven

Lotty Eldering beschrijft in haar boek dat er in allochtone gezinnen nog vaak een traditionele
taakverdeling heerst binnen het gezin. Dit houdt in dat de vader vaak gaat werken en de
moeder nog thuisblijft en de zorg van de kinderen en het huishouden op zich neemt. Bijgevolg
is de moeder binnen deze gezinnen de belangrijkste persoon voor cultuuroverdracht naar de
kinderen toe.
Allochtone vaders zouden over het algemeen minder betrokken zijn bij de opvoeding van hun
kinderen dan autochtone vaders, alhoewel ze vaak invloed uitoefenen op de morele
opvoeding van hun kinderen. Ze wijzen hun kinderen vaak op wat goed en niet goed is en gaan
vooral een controlefunctie uitoefenen (Pels, Distelbrink & Postma, 2009).
De taakverdeling voor de kinderen binnen het gezin, is vaak al vooraf bepaald. De oudste
dochters helpen hun moeder met de taken voor het huishouden. Van de zonen wordt er
vooral verwacht dat zij een controlerende taak op zich nemen en de verantwoordelijkheid
dragen voor de bescherming van hun jongere broers of zussen.
Vaak is het bij allochtone gezinnen zo dat zij veel sociale, emotionele, materiële en praktische
ondersteuning krijgen van familieleden. Dit is natuurlijk afhankelijk van het feit of er
familieleden geïmmigreerd zijn, of dat er nog familie in het land van herkomst verblijft
(Eldering, 2002).
In het onderzoek van Pels, Distelbrink en Postma (2009) wordt er beschreven dat vooral
laagopgeleiden best tevreden zijn met de taakverdeling binnen het gezin. Ze zijn daarentegen
soms wel ontevreden over de betrokkenheid van de vaders bij hun kinderen en over de
weinige emotionele steun die ze ontvangen van hun partners.
In Congo is het normaal dat de hele familie bij elkaar woont. Wanneer ze in Congo
bijvoorbeeld spreken over een ‘zus’, kan dit even goed gaan over een dochter van je nonkel. Je
moet specifiek vragen naar broers of zussen van dezelfde mama en papa, indien je dit wilt
bevragen. Vaak is het ook zo dat mannen verschillende vrouwen hebben en dat er dus binnen
één familie nog heel wat halfbroers en halfzussen zijn. Nathalie zelf was in totaal met
zeventien kinderen thuis. Haar papa had vier verschillende vrouwen (N. Mumba, persoonlijke
communicatie, 27 februari 2019).
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4.3.3. Waarden en normen

Een waarde wordt in de sociologie gezien als een centrale maatstaf waarmee men het eigen
gedrag en dat van anderen beoordeelt (Eldering, 2002).
Opvoedingswaarden zouden afgeleid zijn van de algemeen heersende waarden in de cultuur.
In de studie die ik beschreef in het begin van het onderdeel ‘De cultuur van allochtone
gezinnen’ komen een aantal opvoedingswaarden aan bod die belangrijk zijn binnen
migrantengezinnen.
Vaak zien we dat in het land van herkomst veel waarde wordt gehecht aan het collectieve
belang. Daarnaast is de verhouding tussen man en vrouw nog hiërarchisch bepaald. Een
opmerking hierbij is dat de verhouding tussen leeftijdsgenoten anders bepaald is en dat er
hierin wel meer vrijheid zou zijn voor zelfexpressie en assertiviteit (Pels, Distelbrink en Postma,
2009).
De belangrijke waarde van de gemeenschap en de familie is in de Congolese cultuur ook sterk
aanwezig. Wanneer er zich problemen voordoen binnen het gezin, gaat men dit altijd binnen
het eigen gezin of de familie proberen te houden. Een eerste reden daarvoor is dat mensen erg
beschaamd zijn over hun problemen. Ze zijn erg bang voor de reacties van de familie of van de
inwoners van hun dorp. Dit zou een schande kunnen zijn voor hun familie en ze willen de
bestaande tradities niet beledigen. Een tweede reden bij kinderen is dat zij steeds moeten
gehoorzamen aan de volwassenen. Dit kan soms erg ver gaan. Zuster Nathalie gaf als
voorbeeld dat een kind bijvoorbeeld drie dagen niet gegeten kan hebben. Wanneer er dan een
buitenstaander aan het kind zou vragen of hij of zij honger heeft, dan is er een grote kans dat
het kind negatief zal antwoorden. Wanneer mama of papa hem of haar opgedragen heeft om
niets te zeggen tegen anderen, zal het kind hoogstwaarschijnlijk gehoorzamen. Naar de politie
of de hulpverlening stappen is zeker uit den boze. Bij bepaalde problemen zal men eerder een
persoon om raad vragen die in de familie of in het dorp als “de meest wijze persoon” wordt
aanzien. Mensen zijn erg bang om een slechte reputatie te hebben of de eeuwenoude tradities
te gaan ‘verraden’.
Zuster Nathalie gaf aan dat een positieve gebeurtenis, zoals een trouwfeest, meteen aan heel
de buurt en familie bekend gemaakt wordt. Een negatieve gebeurtenis daarentegen, wordt zo
veel en zo lang mogelijk achter gesloten deuren gehouden.
Zuster Nathalie voelt hierbij een enorm cultuurverschil met de Belgische cultuur. In België gaan
mensen veel sneller beginnen vertellen wanneer er bij iemand iets dwars zit. In Congo is dit
zelfs een beetje een taboe.
Dit kan voor een hulpverlener moeilijk zijn om mee om te gaan. Als hulpverlener is het
belangrijk om in deze soort situaties veel geduld te hebben en de cliënt veel tijd te geven.
Nathalie heeft even in een opvangcentrum in Brugge gewerkt voor vrouwen en kinderen. Daar
had ze ook een cliënte van Congolese afkomst. Deze vrouw stelde zich totaal niet open voor
haar. Uiteindelijk is Nathalie met haar cliënte eens naar buiten gegaan. Dit was een hulp voor
de cliënte om haar meer open te stellen naar haar hulpverlener. Nathalie merkte wel op dat
deze geslotenheid vooral bij de eerste generatie migranten aanwezig is. Wanneer mensen hier
in België geboren zijn, gaan ze zich al meer kunnen en durven openstellen (N. Mumba,
persoonlijke communicatie, 27 februari 2018).
Een tweede belangrijke waarde in de Congolese cultuur is het respect voor ouderen in de
opvoeding van de kinderen. Hierbij zien we al een verschil met de Belgische cultuur. Daar waar
het vroeger normaal was om uw bejaarde ouders in huis te nemen en voor ze te zorgen, zien
we nu dat deze mensen steeds vaker in een rusthuis of in de thuishulp terecht komen.
In het artikel ‘Ouderenzorg: van vroeger tot nu’ van de auteur Lica, wordt er een evolutie
beschreven van de ouderenzorg. Dit artikel is afkomstig van de website: www.mens-ensamenleving.infonu.nl
Tot ongeveer 1950 werden ouderen in Nederland en België meestal onderhouden door
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familie, de kerk en gemeenten. Ze konden onder andere terecht in het klooster en in
gastenhuizen. Veel ouderen konden terecht bij familie en woonden in bij hun kinderen en/of
kleinkinderen. Ouderen speelden toen ook een belangrijke rol in de opvoeding van hun
kleinkinderen. Men sprak van de ‘driegeneratie gezinnen’.
Na 1950 en na de Tweede Wereldoorlog kwam er een toenemende vergrijzing. De
bejaardentehuizen kwamen vanaf de jaren ’60 meer op gang. Er werd in de maatschappij nog
steeds veel belang gehecht aan ouderenzorg, maar de ouderen pasten niet meer in de
levensstijl van de gezinnen.
Momenteel wordt er bespaard op de ouderenzorg. De bevolking wordt steeds ouder en de
wachtlijsten voor professionele verzorging worden ook steeds langer. We zien opnieuw een
trend van mantelzorgers opkomen, waarbij de volwassenen hun ouders opnieuw in huis gaan
nemen. Dit is uiteraard niet altijd evident, aangezien de meeste koppels allebei gaan werken.
Het verschil tussen vroeger en nu is dus dat mensen de oudere familieleden in huis gaan
nemen omwille van de hoge kosten van professionele verzorging. Vroeger werd dit als normaal
ervaren en hadden ouderen een belangrijkere functie i.v.m. het opvoeden van de
kleinkinderen (Lica, 2015).
Naast het belang voor ouderenzorg geven meerdere auteurs aan dat conformiteit een
belangrijke waarde is voor migranten. Ook na de migratie blijft dit een waarde waar veel
belang aan wordt gehecht, ook door jongeren.
Een belangrijke opmerking is dat de invulling van deze opvoedingswaarden veranderen
naarmate jongere generaties ook een eigen gezin gaan vormen.
“Absoluut en onvoorwaardelijk respect voor het gezag van ouderen zien we vrijwel alleen nog
bij de pioniersgeneratie, de generatie die in de jaren 70 en 80 migreerde en gezinnen vormde.
De meeste opvoeders eisen geen onderdanigheid meer en willen juist een opener en
vertrouwelijker relatie met hun kinderen dan vroeger mogelijk was. Autonomie is als
opvoedingswaarde duidelijk in opkomst.” (Pels, Distelbrink & Postma, 2009, p. 17)
Eldering (2002) beschrijft dat allochtone ouders meestal denken dat kinderen van jongs af aan
gekneed kunnen worden. Deze opvatting kunnen we koppelen aan het feit dat ze vooral
gericht zijn op het grootbrengen van hun kinderen zodat ze hun plan kunnen trekken als
volwassene en een meerwaarde kunnen betekenen voor het gezin. De prestaties van de
kinderen op school, behoren volgens hen eerder tot de verantwoordelijkheid van de school.
Langs de andere kant hebben deze ouders vaak wel hoge verwachtingen over de resultaten
van hun kinderen.
Belangrijke opvoedingswaarden die bij allochtone ouders naar voor komen zijn:
gehoorzaamheid, respect voor ouderen en zich goed gedragen. Dat goed gedrag slaat dan
vooral op de gedragsnormen die in de eigen cultuur en religie als goed worden beschouwd.
Nog een belangrijke bevinding is dat de waardenvoorkeuren van adolescenten afhankelijk zijn
van hun context en situatie. Dit kan zowel neigen naar een voorkeur voor aansluiting bij de
nieuwe maatschappij of naar eerder een vasthouden aan de eigen cultuur. Hiervoor verwijs ik
opnieuw naar het ecologisch model van Bronfenbrenner waarin duidelijk wordt dat mensen in
hun opvoeding met verschillende contexten te maken hebben die hun opvoeding en dus ook
hun waarden kunnen beïnvloeden. Jammer genoeg is er nog niet voldoende onderzoek
gebeurd naar de relatie tussen de verschillende contexten van jongeren en het gedrag van
jongeren.
Allochtone ouders zouden kunnen verschillende waarden en verwachtingen hebben naar hun
kinderen toe voor binnen het eigen gezin en voor buiten het gezin (de nieuwe maatschappij
waarin zij na de migratie terecht komen). Binnen het gezin hechten ze belang aan conformiteit,
maar buiten het gezin kunnen ze verwachten dat kinderen zich assertief opstellen zodat ze
succesvol kunnen functioneren binnen de maatschappij. Een opmerking hierbij is dat dit kan
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verschillen van cultuur tot cultuur en dat de gehanteerde acculturatiestrategie hierbij ook een
rol speelt.
De bestudeerde opvoedingsonderzoeken tonen aan dat allochtone ouders met elkaar
gemeenschappelijk hebben dat ze de grote vrijheid en losheid van zeden naar kinderen toe
binnen de westerse maatschappij afkeuren. In sommige gevallen kunnen de ouders aan hun
kinderen bewust of onbewust doorgeven dat de nieuwe maatschappij waarin ze terecht
komen minder respectvol is dan de eigen cultuur. Hieruit zou ook een zeker wantrouwen
kunnen uit voortkomen voor de westerse opvoedingspraktijken. Hierdoor zouden deze
personen eerder erg vasthouden aan de waarden van de eigen cultuur. (Pels, Distelbrink &
Postma, 2009) Dit sluit aan bij de studie van de Koning Boudewijnstichting die aan bod kwam
in hoofdstuk 3. Daarin werd aangetoond dat Congolezen hun manier van opvoeden zeer
verschillend vonden t.o.v. die van Belgische gezinnen.
Over het algemeen zouden allochtone ouders dezelfde opvoedingsdoelen hebben als
autochtone ouders, alhoewel er vaak verschillen zitten in de betekenisgeving en details van
deze doelen. Allochtone ouders die geïmmigreerd zijn omdat ze een betere opleiding of werk
willen hebben, gaan in de opvoeding van hun kinderen ook meer belang hechten aan
opleiding, werk en de maatschappelijke positie van hun kinderen.
Daarnaast zouden de verschillen in opvoeding zich vooral uiten in de opvoedingswaarden
autonomie en conformiteit. Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat er in westerse
samenlevingen vaak meer aandacht wordt gegeven aan zelfstandigheid, terwijl er in nietwesterse samenlevingen vooral aandacht gegeven wordt aan aanpassing en conformeren met
de omgeving. Een bedenking hierbij is wel dat er onderling grote verschillen kunnen zijn tussen
de allochtone gezinnen. Het is geen zwart-wit verhaal en er zijn dus mengvormen mogelijk.
Verder zouden allochtone gezinnen vaak in een spanningsveld kunnen komen te staan. Ze
krijgen immers de opvoedingsstijlen van het migratieland aangereikt, maar hebben ook de
opvoedingsstijl van hun land van herkomst in het achterhoofd. Dit zorgt er soms voor dat ze
een keuze moeten maken van twee zaken die lijnrecht tegenover elkaar staan (“Opvoeden in
migratiecontext”, z.j.).
De invulling van het begrip ‘autonomie’ zou over het algemeen verschillend zijn in de westerse
en de niet-westerse cultuur. Autochtonen zien ‘autonomie’ vooral als onafhankelijk zijn.
Allochtonen linken dit begrip meer aan zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid.
Zelfredzaamheid gaat over het kunnen zorgen voor zichzelf. Verantwoordelijkheid houdt in dat
men de verantwoordelijkheid opneemt voor de eigen taken en plichten. Een voorbeeld hiervan
is het zorgen voor jongere broers of zussen. Verder betekent dit dat men zich moet gedragen
zoals het als ‘goed’ wordt beschouwd in de eigen gemeenschap (Pels, Distelbrink & Postma,
2009).
Belangrijk om te weten is dat de waarden en normen die mensen in Congo belangrijk achten,
opnieuw verschillen van subcultuur tot subcultuur. Zo gaf zuster Nathalie het voorbeeld dat
gezinnen in armoede vaak hun kinderen de verantwoordelijkheid geven om hun gezin te
onderhouden. Deze kinderen gaan dan vaak op zoek naar eten. Dit botst dan weer volledig
met de heersende waarden in België, waarbij de ouders verantwoordelijk worden gesteld voor
hun kinderen. Dit kan soms voor moeilijkheden zorgen wanneer zij als migrant in België
terecht komen. Dit gezin is immers opgevoed met andere waarden. Een tweede verschil met
de Belgische cultuur is dat het in Congo normaal is om spullen aan te kopen en dan weer door
te verkopen aan anderen. In België zijn daar strenge regels voor opgesteld en wordt dit niet
zomaar getolereerd.
In Congo is het in het algemeen belangrijk dat kinderen respect tonen voor volwassenen en
hen gehoorzamen. Dit zijn opvoedingswaarden die van generatie op generatie worden
overgedragen en dus al jaren meegaan. Dit sluit aan bij het feit dat kinderen weinig kunnen
communiceren en ‘onderhandelen’ met hun ouders. Dit zorgt soms voor moeilijkheden binnen
de Belgische cultuur. Bij ons wordt het kind meer centraal gezet en zetten we in op het kind als
37

Lieselotte Van den Stock

2017-2018

individu. In de hulpverlening is het belangrijk om de ouders sterk te gaan informeren. Zuster
Nathalie gelooft dat de mentaliteit van de ouders wel kan veranderen, maar het is nodig om
veel geduld te hebben en ze duidelijk te gaan informeren. Ze zijn immers zo opgevoed en
zetten deze opvoedingswaarden over op hun eigen kinderen. Zuster Natalie geeft zelf aan dat
er heel wat mooie waarden zijn in hun cultuur, maar ze vindt dat ouders minder streng mogen
zijn voor hun kinderen en dat dit mag veranderen. Toen zuster Nathalie werkzaam was als
directrice binnen een school in Congo, kreeg ze vaak discussies met ouders omdat er op school
ruimte was voor de stem van het kind.
Volgens zuster Nathalie zijn er ook veel gelijkenissen in de waarden en normen van de
Congolezen en de Belgen. Zo vinden beiden culturen ‘respectvol omgaan met anderen’ een
belangrijke waarde (N. Mumba, persoonlijke communicatie, 27 februari 2018).

4.3.4. Risicofactoren

Een onderwerp waar in de huidige maatschappij veel belang aan wordt gehecht, is
probleemgedrag bij jongeren en de oorzaken daarvan.
Allochtonen hebben een verhoogde kans om een psychische problematiek te ontwikkelen.
De oorzaak hiervan kan te maken hebben met de opvoeding en de gezinsrelaties van deze
personen. Een belangrijke opmerking hierbij is dat er nog heel wat andere factoren van belang
zijn bij mogelijke gedragsproblemen. Enkele voorbeelden hiervan zijn leven in armoede,
genetische aanleg en sociale uitsluiting (Pels, Distelbrink & Postma, 2009).
In het boek ‘cultuur en opvoeding’ beschrijft Lotty Eldering (2002) dat gezinnen met een lage
sociale positie een risicofactor vormen voor probleemgedrag bij de kinderen. Deze positie
wordt bepaald door het inkomen van het gezin, het werk van de ouders, het opleidingsniveau,
de huisvesting en de buurt waarin ze wonen. Wanneer mensen een lage sociale positie
hebben, hebben ze vaak ook een laag inkomen en daardoor dus ook een minder gunstige
woning. Allochtone gezinnen hebben gemiddeld gezien een lagere sociale positie dan
autochtonen. Er zijn wel verschillen in de positie tussen de etnische groeperingen onderling.
Nog een belangrijke risicofactor volgens Eldering (2002) is een gering sociaal netwerk. Mensen
met een hecht en ondersteunend sociaal netwerk zouden meer beschermd zijn tegen het
ontwikkelen van probleemgedrag. Naast de grootte van het sociaal netwerk is de kwaliteit van
de sociale relaties en de ondersteuning die hieruit voortkomt ook belangrijk voor die
bescherming.
In voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk kwam het belang van familie in collectivistische
cultuur al aan bod. Bij migrantengroepen vormt familie een belangrijk netwerk om op terug te
vallen en om op te ondersteunen. Wanneer dit het geval is, gaat men minder nood hebben aan
formele hulpverlening om problemen op te lossen. Indien bepaalde allochtone gezinnen
weinig familieleden hebben in de nieuwe samenleving waarin zij terecht kwamen, hebben ze
een kleiner sociaal netwerk en voelen sommigen zich vaak eenzaam. De emotionele steun van
familieleden bij allerlei nieuwigheden en aanpassingen ontbreekt. Daarnaast ervaren ze ook
minder toezicht of controle van familieleden, waardoor het risico tot probleemgedrag groter
wordt (Eldering, 2002).
De migratie zelf zorgt vaak voor heel wat stress binnen het gezin, ook bij kinderen en jongeren.
Vooral vluchtelingen kunnen heel wat negatieve ervaringen meegemaakt hebben.
Veel vluchtelingen gaan namelijk weg uit hun land van herkomst door het vele geweld
(Eldering, 2002).
In het onderzoek van Pels, Distelbrink en Postma (2009) komen er een aantal zaken vanuit de
opvoeding en de context aan bod die van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van
probleemgedrag. Ik wil hierbij nog eens benadrukken dat deze bevindingen niet veralgemeend
kunnen worden en dat dit enkel mogelijke verklaringen kunnen zijn. Ik wil met deze informatie
een beeld schetsen over de mogelijke factoren die probleemgedrag in de hand kunnen
werken.
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Ten eerste zien we bij de migrantenouders van de eerste generatie vaak dat ze de controle
willen behouden over de schoolprestaties van hun kinderen. De scholen binnen de huidige
maatschappij verwachten ook een stuk ondersteuning en begeleiding van de ouders en niet
alleen controle op het maken van huiswerk. Verder had ik al eens aangehaald dat allochtone
ouders eerder een autoritaire opvoedingsstijl hebben dan autochtone ouders. Dit kan bij
jongeren een negatief zelfbeeld veroorzaken, aangezien autochtone leeftijdsgenoten vaak een
lossere opvoedingsstijl kennen en zij waarschijnlijk ook minder gestraft worden.
Een tweede factor die ook al eens aan bod kwam, is het eenrichtingsverkeer in de
communicatie tussen ouder en kind. Er is wel degelijk ouderlijke ondersteuning, maar dit is
niet gericht op het kind als individu. Doordat deze kinderen thuis niet kunnen opkomen voor
hun mening, kan dit een geslotenheid veroorzaken naar verschillende standpunten of
meningen van anderen toe.
Ten derde kunnen jongeren zich door hun strengere opvoeding meer onzeker gaan voelen
over zichzelf, waardoor ze gevoeliger kunnen worden voor groepsdruk.
Vanaf de puberteit zien we dat allochtone ouders van de oudere generatie minder toezicht
gaan uitoefenen op hun zonen. Dit kan leiden tot het hangen op straat met leeftijdsgenoten,
wat ook wel ‘straatsocialisatie’ wordt genoemd. Hiermee kom ik dan tot de vierde risicofactor.
Het risico op criminaliteit wordt groter naarmate het ouderlijk toezicht verminderd.
Een laatste belangrijke factor is partnergeweld binnen het gezin. Ik geef hierbij even een citaat
uit het onderzoek:
“Er is nog weinig onderzoek dat inzicht geeft in de aard en omvang van deze vormen van
geweld in allochtone gezinnen. Wat betreft partnergeweld spreken onderzoeksgegevens
elkaar tegen; wellicht is er sprake van onderrapportage wegens de ‘schaamtecultuur’ (Van Dijk
& Oppenhuis, 2002). Bekend is dat veranderingen in het machtsevenwicht in het voordeel van
de vrouw gepaard kunnen gaan met agressie en geweld (Van Lawick & Groen, 2003)” (Pels,
Distelbrink & Postma, 2009, p. 43).
Onderzoek wijst uit dat allochtone kinderen extra risico lopen op kindermishandeling. De
auteurs verwijzen hiervoor naar Ijzendoorn, et al (2007). Dit is ook het geval bij Afrikaanse
migranten. De meest voorkomende vormen zijn fysieke mishandeling en getuige zijn van
geweld binnen het gezin. Volgens onderzoekers is er een sterke samenhang met de
sociaaleconomische status van de gezinnen.

4.3.5. Aandachtspunten voor de hulpverlening

In de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk heeft u al kunnen kennismaken met een
aantal aspecten van de Congolese cultuur. Ik sluit dit hoofdstuk af met een aantal
aandachtspunten voor hulpverleners in het hulpverleningstraject met Congolese gezinnen.
Ten eerste wil ik nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om voldoende geduldig te zijn en
de cliënten voldoende tijd te geven in het hulpverleningsproces. Dit doordat de cliënten vaak
gesloten zullen zijn en hun problemen niet zomaar op tafel zullen leggen voor de hulpverlener.
Ten tweede kan het vaak helpen om als hulpverlener de cliënt eens te gaan observeren in hun
normale omgeving. Hulpverleners gaan steeds sneller vragen stellen aan hun cliënten, maar dit
zou hen net kunnen afschrikken.
Een derde aandachtspunt is het aanleren van gewoontes. Wanneer een hulpverlener
bijvoorbeeld steeds op een bepaalde dag langskomt of wanneer ze steeds dezelfde activiteit
doen, gaan mensen zich vaak sneller op hun gemak voelen. Op deze manier kan er en basis
gecreëerd worden om een vertrouwensband op te bouwen (N. Mumba, persoonlijke
communicatie, 27 februari 2018).
Een kritische bedenking die ik mij maak hierbij is dat hulpverleners vandaag de dag nog
nauwelijks voldoende tijd nemen om naar hun cliënten te luisteren. Het hulpverleningstraject
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moet door de steeds toenemende protocollen en regels snel vooruitgaan. Het is haast niet
meer mogelijk om voldoende tijd en geduld op te brengen voor de cliënten. Dit is nochtans
noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle hulpverlening, zeker binnen het kader van interculturele
hulpverlening. Ons werk bestaat bijna voor de helft uit papierwerk en administratie. Dit is
volgens mij een structureel probleem dat dringend aangepakt moet worden. We dreigen
hierdoor ons uiteindelijke doel te verliezen, namelijk mensen aan en tot hun recht laten
komen.
Ten tweede bleken de onderzochte migrantengroeperingen uit de studie van de Koning
Boudewijnstichting (2017) weinig vertrouwen te hebben in de gemeenschapsinstellingen,
waaronder de hulpverleningsinstanties. Dit onderzoek kan u terugvinden in hoofdstuk twee
van deze bachelorproef.
Zuster Nathalie gaf aan dat het gebrek aan vertrouwen opnieuw te maken heeft met het feit
dat men bang is voor de reactie van anderen. Alhoewel hulpverleners gebonden zijn aan hun
beroepsgeheim, kunnen ze dit in ernstige gevallen doorbreken. De Congolese cliënten zijn erg
bezig met de gevolgen en de reacties van anderen. Daarnaast is er vaak de angst over wat er
met hen zal gebeuren wanneer ze zaken vertellen aan hulpverleners.
Ten derde moet men er rekening mee houden dat er in België een strenge wetgeving heerst. In
Congo is dit helemaal niet het geval. Wanneer men daar bijvoorbeeld ergens roekeloos gaat
rijden met de auto, zal men zelden of nooit gestraft worden. In België wordt het rijbewijs in
dergelijke situatie meteen afgenomen. Congolese migranten zijn bijgevolg in België erg bang
om iets verkeerd te doen, waardoor ze meer gesloten zijn.
Een voorbeeld hierbij is dat mensen in Congo vaak met heel veel mensen kort op elkaar
wonen. Wanneer ze hier in België komen, weten ze dat de wet veel strenger is. Tegen
huisbazen zullen ze bijvoorbeeld vaak aangeven dat het gezin uit vier personen bestaat. In
werkelijkheid zijn er vaak tien personen in het huis aanwezig. Ze zijn er zich van bewust dat dit
volgens de Belgische structuur en wetgeving niet correct is. Hierdoor gaan ze dit soms
verzwijgen. Het is in hun cultuur ook heel normaal om plots bij een familielid met een koffer
op de stoep te staan en daar eventueel een paar weken te verblijven. In onze cultuur moet je
meteen je verblijfplaats gaan veranderen.
Ten vierde is het op vlak van communicatie erg belangrijk om te kijken naar de lichaamstaal
van de cliënten. Daar wordt in de Congolese cultuur ook veel belang aan gehecht. 80% van de
Congolese bevolking heeft niet gestudeerd. Hierdoor zijn er veel mensen analfabeet. Voor
deze mensen is het al een hele opdracht om de moedertaal goed onder de knie te krijgen. Een
tweede taal aanleren is voor de meesten dus niet haalbaar. In Congo worden diploma’s ook
vaak afgekocht. Iemand die bijvoorbeeld geen Frans kent, heeft waarschijnlijk niet gestudeerd.
Als hulpverlener is het belangrijk om inzicht te verwerven in het niveau van het gezin i.v.m.
lezen, schrijven en talenkennis.
Een laatste tip die zuster Nathalie meegeeft, is dat het belangrijk is om ouders te stimuleren
om vertrouwen te hebben in ons onderwijssysteem en in onze hulpverlening. We moeten de
kinderen helpen om hun weg te zoeken, zonder daarbij de ouders te ‘beledigen’. Het is aan de
hulpverlener om een middenweg te zoeken tussen de ouders en de kinderen en daarmee aan
de slag te gaan. Bijvoorbeeld: kinderen van een andere afkomst die hier geboren zijn, hebben
vaak een mentaliteit die meer aansluit bij de Belgische cultuur. Ze gaan immers hier naar
school en maken hier vrienden. Dit kan soms voor conflicten zorgen met hun ouders wanneer
ze naar huis gaan. De ouders, migranten van de eerste generatie, zullen nog sterk gericht zijn
op hun eigen cultuur en opvoedingswaarden.
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Deelbesluit

In het vorige hoofdstuk besprak ik het verloop van het immigratieproces van de ene cultuur
naar de andere. Hier ging ik dieper in op cultuur als begrip. Ik heb benadrukt dat cultuur een
complex gegeven is. Ik toonde aan dat onze omgeving en de bijhorende cultuur ons gedrag
beïnvloeden. Daarnaast kwamen er een aantal kenmerken van cultuur aan bod. Deze
kenmerken zijn vooral van belang om te weten op welke domeinen culturele verschillen tot
uiting kunnen komen. Hulpverleners moeten aandachtig zijn voor die cultuurverschillen,
omdat deze vaak aan de basis liggen van wantrouwen en misverstanden. Toch wil ik hierbij
aankaarten dat men zich niet blind mag staren op die cultuurverschillen. Problemen en
moeilijkheden die ervaren worden bij cliënten, worden door hulpverleners nog te vaak
geculturaliseerd. Dit betekent dat specifieke problemen of moeilijkheden te snel worden
toegeschreven aan de cultuur. In plaats daarvan merken we vaak een samenhang van allerlei
verschillende factoren die het probleem of de situatie beïnvloeden.
In het onderdeel “De cultuur van migrantengroepen” trachtte ik een antwoord te formuleren
op de deelvraag: “Zijn er cultuurverschillen op vlak van opvoeding, gezinsleven, waarden en
normen?”
In hoofdstuk 3 werd er reeds aangegeven dat Congolezen hun manier van opvoeden
verschillend vinden dan die van Belgen. Het is dan niet verwonderlijk dat de verschillen zich
vooral situeren op de gehanteerde opvoedingsstijl. Op vlak van het gezinsleven is de
samenstelling van het gezin groter bij Congolezen en krijgen zij ook meer ondersteuning van
familieleden dan dat dit het geval is bij Belgische gezinnen. Daarnaast heerst er bij Congolese
gezinnen vaker een traditioneel rollenpatroon. Op het vlak van waarden en normen worden
respect voor ouderen, het collectief belang, gehoorzaamheid en goed gedrag bij Congolese
gezinnen als erg belangrijk beschouwd. Een opmerking hierbij is het belang dat gehecht wordt
aan bepaalde waarden, normen en gewoontes, sterk afhankelijk is van een bepaalde
subcultuur of van een bepaalde context. In Congo zijn er namelijk meer dan 400 subculturen.
Kennis hebben van culturele elementen is uiteraard niet voldoende om tot een kwaliteitsvolle
hulpverlening te komen. Het element taal speelt namelijk een heel belangrijke rol in
hulpverleningsgesprekken. Congolese cliënten hebben een andere moedertaal dan het
Nederlands, waardoor gesprekken tussen hulpverleners en cliënten soms moeilijk verlopen. In
het volgende hoofdstuk zal ik een aantal modellen en adviezen aanreiken i.v.m. interculturele
communicatie.
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5. Interculturele communicatie
Inleiding
In de integrale jeugdhulpverlening is communicatie uiteraard van groot belang. Om een
kwaliteitsvolle hulpverleningsrelatie aan te gaan, is het belangrijk om open en eerlijk te
communiceren met uw cliënten. Wanneer we te maken hebben met allochtone gezinnen,
kunnen we tijdens onze communicatie vaak bepaalde drempels ervaren die het
hulpverleningstraject belemmeren. De taalbarrière en communicatiedrempels zijn misschien
wel de belangrijkste knelpunten binnen de interculturele hulpverlening. Het is in dit opzicht
dus extra belangrijk om hier voldoende aandacht aan te besteden.
“De omgang met cliënten die als cultureel anders beschouwd worden, kan voor een sociaal
werker moeilijk zijn. Niet alleen het taalverschil, maar ook het verschil in normen en
gedragingen wordt dan als een hindernis ervaren.” (Van Robaeys, Geerts & Bali, 2016, p. 8)
In dit hoofdstuk zal ik een aantal modellen bespreken die de communicatie met anderstalige
cliënten kunnen vergemakkelijken. Voor het eerste deel van dit hoofdstuk heb ik vooral
gebruikt gemaakt van het boek “Interculturele gespreksvoering” van de auteur Edwin Hoffman
(2009).

5.1.1. Op zoek naar een definitie

De auteur Edwin Hoffman beschreef in 2009 in zijn boek “interculturele gespreksvoering” het
begrip interculturele communicatie als volgt:
“Interculturele communicatie is de studie naar de werking en invloed van cultuur en culturele
verschillen op de communicatie. Daarbij hangen de culturele verschillen samen met vele
soorten culturen.” (Hoffman, 2009, p. 12)

5.2.

Het TOPOI-model

5.2.1. De communicatietheorie van Paul Watzlawick

Een interessante theorie i.v.m. de communicatie met anderstaligen is het TOPOI-model.
Alvorens ik dit model van naderbij zal bekijken, geef ik u eerst wat meer informatie over de
bekende algemene communicatietheorie van de Oostenrijkse psycholoog Paul Watzlawick. Het
TOPOI-model is namelijk op deze theorie gebaseerd.
Hoffman beschreef in 2009 dat de grammaticale regels van Watzawick handig zijn om een
goed gesprek te kunnen voeren. Watzawick ontwikkelde namelijk een theorie over hoe
mensen met elkaar communiceren. Hij maakte gebruik van vijf veronderstellingen of axioma’s.
Ik zal deze hieronder kort beschrijven en toelichten.
De vijf axioma’s zijn:
1. Het is onmogelijk om niet te communiceren.
Alle gedragingen zijn een vorm van communicatie.
2. Iedere communicatie bezit een inhouds- en betrekkingsaspect.
Het is niet alleen belangrijk wat er gezegd wordt, het is ook belangrijk om te kijken
naar de verhouding tussen de mensen en hun onderlinge relaties.
3. De aard van een betrekking is afhankelijk van de interpunctie van de interacties tussen
de communicerende personen.
Dit betekent dat de zender en de ontvanger hun eigen reactie gaan interpreteren. Op
deze manier kunnen beide partijen hun eigen waarheid creëren.
4. Mensen communiceren zowel digitaal als analoog.
Digitale boodschappen zijn gesproken woorden. Men kan ook analoog communiceren.
Dit betekent dat non-verbale gedragingen zoals de armen kruisen, wegkijken, … ook
een bepaalde boodschap hebben.
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5. Communicatie tussen mensen is symmetrisch of complementair, afhankelijk of de
relatie gebaseerd is op gelijkheid of verschil.
Wanneer de communicatie symmetrisch is, wordt er geprobeerd een
overeenstemming te bereiken. Wanneer de communicatie complementair is, wordt er
getracht om elkaar aan te vullen. Men legt hierbij een nadruk op de verschillen.
Deze axioma’s laten zien hoe het komt dat communicatie soms ook moeilijk kan verlopen.
Deze theorie is van belang in de hulpverlening, omdat we hierdoor naar het hele systeem van
communicatie kunnen kijken en niet enkel rekening houden met één aspect ervan.

5.2.2. Het TOPOI-model: de essentie

Op basis van de vijf axioma’s van Watzlawick is het TOPOI-model ontwikkeld. Vier van de vijf
gebieden van dit model komen overeen met de axioma’s van de algemene
communicatietheorie. Ik zal deze hieronder toelichten. De afkorting ‘TOPOI’ staat voor:
-

Taal
Ordening
Personen
Organisatie
Inzet

Daarnaast betekent ‘topoi’ in het Grieks ‘plaatsen’. Dit staat dan voor de plaatsen of gebieden
in de communicatie waarin je culturele misverstanden kan herkennen en aanpakken. Ik zal
hieronder dieper in gaan op de essentie van de vijf gebieden.
Het eerste gebied, taal, omvat zowel de verbale als de non-verbale communicatie van de
gesprekspartners. Dit komt overeen met het vierde axioma van Watzlawick. Hierbij betekent
digitale taal opnieuw de betekenissen van de gesproken woorden en zinnen en omvat analoge
taal alle non-verbale gedragingen.
Non-verbale gedragingen kunnen verschillende betekenissen hebben, terwijl digitale taal één
afgesproken en duidelijke betekenis heeft. Daarnaast drukt men altijd non-verbale taal uit. Ons
lichaam kan nooit niet communiceren, maar geeft altijd een bepaalde indruk aan onze
gesprekspartner.
De taalbarrière wordt door professionals vaak benoemd als het grootste knelpunt in de
communicatie met anderstaligen. In de praktijk kan soms ook een gebrek aan vertrouwen aan
de basis liggen voor miscommunicatie.
Doordat het TOPOI-model enorm uitgebreid is, beschik ik niet over de mogelijkheid om alle
onderdelen uitgebreid te bespreken. Aangezien de taal volgens Hoffman (2009) als het
grootste knelpunt gezien wordt binnen de interculturele hulpverlening, heb ik ervoor gekozen
om enkel dit gebied uitgebreid te behandelen. Het onderwerp ‘taal’ zal dan ook uitgebreid aan
bod komen in de interviews met de leefgroep- en contextbegeleiders. De uitwerking van de
interviews kan u terugvinden in hoofdstuk 6.
Verbale taal
Verbale taal omvat de woorden die mensen gebruiken. Deze woorden staan vast en hun
betekenis kan gecontroleerd worden door bijvoorbeeld de betekenis op te zoeken in een
woordenboek of op internet.
Non-verbale taal omvat de gebaren, lichaamstaal, kleding, parfum, … van mensen. Dit kan
verschillende betekenissen hebben. Men kan bijvoorbeeld huilen van verdriet of van vreugde.
Verbale taal kan soms ook verschillende betekenissen hebben. Men kan bijvoorbeeld zeggen:
“Ik wil naar huis.” Dit kan betekenen: “Ik vind het hier niet leuk.” Of “Kan je mij naar huis
brengen?”
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Verbale taal heeft verschillende functies:
-

Mensen kunnen met behulp van taal hun identiteit uitdrukken.
Taal geeft ook uitdrukking aan de omgeving en werkelijkheid van mensen.
Kinderen leren de taal al van kindsbeen af.
Het zorgt voor structuur in de werkelijkheid. Doordat de taal in elke cultuur
verschillend is, kunnen er misverstanden ontstaan door culturele verschillen in het
taalgebruik van mensen.

Mensen hechten veel waarde aan hun ‘eigen taal’. Deze wordt door buitenstaanders en
hulpverleners vaak onderschat. Mensen kunnen in hun moedertaal écht uiten wat ze voelen of
denken. Als hulpverlener is het belangrijk om hier aandacht voor te hebben en om de
bedenking te maken dat migranten in veel voorkomende situaties hun eigen taal niet kunnen
of mogen spreken. Hulpverleners moeten kunnen luisteren naar de gevoelstaal van een
persoon.
“Hulpverleners moeten de gevoelstaal van de ander leren verstaan binnen diens eigen
referentiekader.” (Hoffman, 2009)
Dit zijn essentiële sleutels om de ander te kunnen begrijpen.
De eigen taal hangt samen met de persoonlijke identiteit van iemand. Daarnaast zorgt het
ervoor dat je lid bent van een bepaalde etnische groep en wordt hierdoor het groepsgevoel
versterkt. Hierdoor is het ook niet vreemd dat migranten vaak mensen met dezelfde
moedertaal gaan opzoeken wanneer ze in een ander land gaan wonen. Autochtonen kunnen
hier vaak geërgerd op reageren.
Het niveau van taalbeheersing is ook belangrijk als hulpverlener oog voor te hebben. Soms
maken migranten taaloverdrachtsfouten. Dit betekent dat hun moedertaal het leren van de
taal Nederlands op een ofwel negatieve ofwel op een positieve manier beïnvloedt. De
beïnvloeding is positief wanneer de moedertaal overeenkomsten heeft met de tweede taal,
hierdoor leert men deze sneller aan. De negatieve beïnvloeding slaat op een verkeerde
uitspraak, andere zinsconstructies, … gebaseerd op de regels van de moedertaal. Belangrijk
hierbij is dat men als hulpverlener beseft dat Nederlands voor hen een vreemde taal is. Soms
kan het zijn dat bepaalde migranten zelfs een negatief gevoel hebben tegenover het
Nederlands door de koloniale geschiedenis.
Verder hebben mensen die Nederlands leren het vaak moeilijk met de sociale betekenis van
woorden of zinnen. Welk woord gebruik je in welke situatie en waarom? Dit kan soms
moeilijkheden met zich meebrengen (Hoffman, 2009).
In onze Nederlandse taal zitten ook heel wat spreekwoorden en gezegden. Men moet de
woorden van anderen niet te snel letterlijk gaan interpreteren.
In hoofdstuk 4 vermeldde ik mijn interview met zuster Nathalie. Zij vertelde dat het voor
buitenstaanders niet gemakkelijk is om spreekwoorden te begrijpen. Bijvoorbeeld: “Over
koetjes en kalfjes praten.” Mensen die Nederlands beginnen leren, gaan dit vaak letterlijk
nemen (N. Mumba, persoonlijke communicatie, 27 februari 2018).
Non-verbale taal
Zoals u bij de communicatietheorie van Watzlawick heeft gelezen, drukken we altijd onze nonverbale taal uit. We kunnen dit niet uitschakelen.
Non-verbaal gedrag heeft volgens Hoffman (2009) vijf functies:
-

een bijdrage geven aan situaties en aan de eigen rol in situaties
regelen van het interactieproces met mensen
de eigen woorden verduidelijken
gevoelens aangeven en uiten naar de ander
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de afgesproken betekenissen overbrengen aan de hand van gebaren

Voor hulpverleners is het belangrijk om te beseffen dat non-verbale taal sterk cultureel
bepaald is, zowel het gedrag zelf als de interpretatie ervan. De interpretatie zal gekoppeld zijn
aan bepaalde culturele waarden en normen. Door hier rekening mee te houden, kunnen
misverstanden voorkomen worden.
Een voorbeeld: de manier waarop mensen elkaar begroeten, is cultureel bepaald. In de
westerse cultuur is het de gewoonte om elkaar een hand te geven of soms op de wang te
kussen. In andere culturen begroeten mensen elkaar door een buiging te maken. In de
islamitische cultuur is er een regel dat mannen geen hand geven aan een vrouw.
Het tweede gebied is ‘ordening’. Dit slaat op de zienswijze of de kijk die de personen hebben
op de kwesties die spelen in het gesprek. Dit heeft te maken met het derde axioma van
Watzlawick, over de interpunctie van de communicatie. Ordening slaat dus op de kijk die
mensen hebben op een gebeurtenis of op de werkelijkheid. Dit gaat dan voornamelijk over de
inhoud van het gesprek of een boodschap.
Het derde gebied van het model is ‘personen’. Dit verwijst naar de personen die deelnemen
aan het gesprek en naar hun relatie onderling. Dit gebied slaat op twee axioma’s van
Watzlawick. Ten eerste gaat het over of de communicatie symmetrisch of complementair
verloopt en ten tweede over dat elke communicatie een inhouds- en betrekkingsaspect heeft.
Het gebied ‘personen’ slaat op het betrekkingsaspect van communicatie. We gaan na wie de
gesprekspartners zijn voor elkaar, welke beelden ze van elkaar hebben en hoe ze hun
onderlinge betrekking ervaren. Deze onderlinge relatie kan dan ofwel symmetrisch (gelijk)
ofwel complementair (verschillend) zijn. Wanneer de relatie gelijk is, zal het gedrag van de
gesprekspartners overeenstemmen en zal de communicatie gericht zijn op het bereiken van
een consensus, waarbij er zo weinig mogelijk verschil is. Een voorbeeld hiervan is een groep
klasgenoten die moet samenwerken voor een project. Wanneer de relatie eerder gebaseerd is
op verschil, zullen de gedragingen van de personen elkaar aanvullen en zullen ze trachten een
groot verschil te bereiken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de ene een leidinggevende is
en de andere stelt zich volgend op.
Het vierde gebied is ‘organisatie’. Dit is niet gebaseerd op een axioma, maar werd toegevoegd
aan het model omdat communicatie plaatsvindt binnen een professionele en maatschappelijke
organisatorische omgeving.
Als laatste gebied is er ‘inzet’. Dit zijn de onderliggende motieven, behoeften en verlangens die
mensen hebben tijdens een gesprek. Dit heeft betrekking op het eerste axioma van
Watzlawick: Het is onmogelijk om niet te communiceren, alle gedrag is communicatie. Mensen
oefenen namelijk voortdurend invloed uit op elkaar door hun inzet. Dit zijn de onzichtbare
motieven, verlangens en behoeften (Hoffman, 2009).
In de praktijk staan de vijf gebieden van het model met elkaar in verbinding. De vijf gebieden
zijn enkel afzonderlijk voorgesteld om na te gaan op welke gebieden de communicatie tussen
mensen kan mislopen en hoe we deze ook weer kunnen verbeteren. Daarnaast, zo schreef
Hoffman in 2009, is het niet noodzakelijk om alle gebieden aan bod te laten komen. Een
verbetering in het ene gebied kan al een positieve invloed hebben op de vier andere gebieden.
We hebben nu de verschillende gebieden van het TOPOI-model overlopen, maar waarom is dit
model nu zo belangrijk? Om zicht te krijgen op de werking van cultuurverschillen in
communicatie kunnen we namelijk gebruik maken van de vijf gebieden. We kunnen de
cultuurverschillen onderscheiden en benoemen als taal, ordening, personen, organisatie of
inzet. Op die manier kan het TOPOI-model helpen om tijdens gesprekken de concrete culturele
verschillen op te merken en te gaan bewerken.
“Het TOPOI-model vormt een referentiekader dat je voorbereid laat zijn op culturele
verschillen zonder je vooraf per se op de hoogte hoeft te zijn van de culturele kenmerken van
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bijvoorbeeld etnische groepen. In een ontmoeting krijgt de ander zodoende de ruimte zichzelf
te presenteren zoals zij of hij dat wenst en met de eigen unieke betekenisgeving. Hiermee
onderscheidt het TOPOI-model zich van de culturaliserende benaderingen.” (Hoffman, 2009, p.
164)
Nog een voordeel om dit model te gebruiken binnen interculturele gesprekken, is dat u niet
meteen de cultuur gaat nemen als verklaring voor moeilijkheden en grenzen. Door dit model
te hanteren, kan u nagaan of er misverstanden zijn op vlak van de taal die jullie hanteren, de
ordening, de personen, de organisatie of de inzet. Met andere woorden: misverstanden
kunnen ontstaan doordat men bijvoorbeeld de non-verbale signalen van de ander verkeerd
interpreteert, een gespreksonderwerp op een bepaalde manier gaat bekijken, de procedure of
de regels van de organisatie onvoldoende kent of omdat men de onderliggende gevoelens of
motieven van de andere persoon niet herkent.

5.2.3. Opmerkingen bij het TOPOI-model

Hoffman (2009) schreef in zijn boek nog een paar opmerkingen bij het hanteren van dit TOPOImodel. De eerste opmerking gaat over presentie. Hij verwees hiervoor naar Andries Baart.
Baart gaf aan dat de huidige hulpverlening steeds meer dreigt gestandaardiseerd te worden.
Dit betekent dat de cliënt zich moet schikken naar de logica, procedures en afspraken van de
organisatie. Dit methodisch handelen zorgt volgens Baart niet voor een echte zorgzame
hulpverlening. Hierdoor voelen cliënten zich vaak onvoldoende gehoord en erkend. Baart pleit
dan ook voor een presentiebenadering. Dit houdt in dat men oprechte aandacht heeft voor de
ander, in plaats van enkel oog te hebben voor de theoretische methodieken. Bijgevolg is het
uiterst belangrijk dat het TOPOI-model niet als instrumenteel scherm gebruikt wordt tussen de
hulpverlener en de cliënt. Dit zou betekenen dat u als hulpverlener op voorhand de
gedragingen van de ander waarneemt en interpreteert volgens het TOPOI-model. Het is
immers de bedoeling om aandachtig te luisteren naar de cliënt als mens en pas te grijpen naar
het TOPOI-model als er moeilijkheden ontstaan in de communicatie.
Een tweede opmerking bij dit model is dat er een analyse- en interventiekader bestaat voor
het TOPOI-model. Aan de hand van het analysekader kan u zich bewust worden van de
oorzaken van de moeilijkheden binnen de communicatie. Het interventiekader zorgt voor
mogelijkheden om de communicatie opnieuw te verbeteren. De belangrijkste interventies
hiervoor zijn: bespreekbaar maken, luisteren, doorvragen, uitleg vragen en geven, feedback
geven, de invloed van sociale representaties kunnen zien en erkenning geven.
Het analysekader omvat drie kernvragen die belangrijk zijn voor de aanpak van eventuele
communicatiemoeilijkheden. Wanneer we de drie kernvragen gaan onderverdelen binnen de
vijf gebieden van het TOPOI-model, zijn er per gebied een aantal kernvragen opgesteld. Deze
kernvragen zorgen ervoor dat u mogelijke oorzaken van het misverstand kan nagaan en deze
kan oplossen door middel van bepaalde interventies.
De drie kernvragen zijn:
1.
-

Wat is mijn aandeel?
Taal: Wat zeg ik en doe ik non-verbaal en hoe interpreteert de ander dit?
Ordening: Wat is mijn zienswijze op de kwesties binnen het gesprek?
Personen: Hoe presenteer ik mij aan de ander? Welk beeld van mijzelf en onze relatie
communiceer ik naar de ander?
- Organisatie: Welke organisatorische factoren bemoeilijken het gesprek vanuit mijn
kant?
- Inzet: Wat zijn mijn onderliggende motieven, behoeften, verlangens? Welke inzet zie
ik bij de ander?
2. Wat is het aandeel van de ander?
- Taal: Wat zegt de ander en doet hij/zij non-verbaal en hoe interpreteert de ander mijn
reactie hierop?
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-

Ordening: Hoe ziet de ander de gespreksonderwerpen?
Personen: Hoe presenteert de ander zich? Welk beeld heeft hij/zij van onze relatie?
(gelijk of verschillend)
- Organisatie: Welke organisatorische factoren bemoeilijken het gesprek vanuit de kant
van de ander?
- Inzet: Wat is de inzet van de ander? Wat ziet de ander als inzet langs mijn kant?
3. Wat is de invloed van de ruime sociale omgeving?
- Taal: wat is de invloed van de heersende waarden, normen, betekenissen op onze taal
en de betekenis die we daaraan geven?
- Ordening: Wat is de invloed van de ruime sociale omgeving op ieders kijk en
interpretatie van de zienswijze op de gespreksonderwerpen?
- Personen: Wat is de invloed van de ruime sociale omgeving op de gesprekspartner, op
de onderlinge relatie en het beeld dat ze van zichzelf hebben?
- Organisatie: Wat is de invloed van de ruime sociale omgeving op de organisatorische
factoren?
- Inzet: Wat is de invloed van de sociale representaties op wat iedereen inzet tijdens de
communicatie en op de interpretatie die iedereen heeft van elkaars inzet?

5.3.

Communicatietools in de dienstverlening met anderstaligen

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft een communicatiewaaier ontwikkeld die de
communicatie met anderstalige personen eenvoudiger moet maken. Een eerste stap waarmee
zij beginnen, is een beslismodel dat u op weg helpt om te beslissen welke ondersteuning voor
u het meest van toepassing is. Het beslismodel kan u terugvinden in bijlage 1 van mijn
bachelorproef.
Naast het beslismodel, staan er nog een aantal belangrijke tips en richtlijnen in de
communicatiewaaier m.b.t. het mondeling communiceren met anderstaligen. Hieronder vindt
u een overzicht en beschrijving van de belangrijkste richtlijnen.

5.3.1. Taalwetgeving

In de Belgische wetgeving vinden we een aantal wetten terug die het taalgebruik in lokale
besturen binnen het Nederlandse taalgebied regelen. De gecoördineerde wetten van 18 juli
1966 omvatten de voorschriften voor het taalgebruik in Vlaanderen. Binnen de overheid en
tussen de overheid en de burger wordt er Nederlands gesproken. Er wordt binnen de
wetgeving ook een onderscheid gemaakt tussen:
- De faciliteitengemeenten: dit zijn gemeenten die zich in het Nederlandstalige gebied
bevinden maar waar er tussen de overheid en de burgers Frans gesproken wordt.
- Het Nederlandse taalgebied: dit is het Nederlandstalige gebied met de
faciliteitengemeenten erbij geteld.
- Het homogeen Nederlandse taalgebied : dit omvat enkel het Nederlandstalige gebied.
- Brussel: dit omvat alle gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (De
taalwetwijzer, s.d.).
Het Steunpunt Taalwetwijzer is een instantie van de Vlaamse Overheid en biedt antwoorden
op vragen i.v.m. toepassingen op de taalwetgeving. Deze instantie behoort tot het Agentschap
Binnenlands Bestuur. Ze ontwikkelden ook een brochure waarin het taalgebruik in
bestuurszaken, in het bedrijfsleven en in het onderwijs uitgelegd wordt.
Alhoewel er voor de taal dus algemene wetten zijn, zijn deze niet altijd gunstig voor een
kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht stelt dat men
onder bepaalde voorwaarden een andere taal mag gebruiken dan het Nederlands (Agentschap
Integratie en Inburgering, 2016).
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Deze voorwaarden zijn:
1. Het gebruik van een andere taal moet een bijzonder doel hebben. Daarnaast moet het
doel een maatschappelijk belang hebben.
2. Je mag een andere taal slechts uitzonderlijk gebruiken, ofwel als overgangsmaatregel.
3. De anderstalige boodschap moet eerst in het Nederlands uitgesproken zijn. De
anderstalige boodschap vormt dan een vertaling van de Nederlandstalige versie.
4. De anderstalige boodschap is bedoeld voor een specifiek anderstalig doelpubliek.
Naast deze specifieke wetten bestaat er nog een Europees Referentiekader voor Talen. (ERK)
Dit referentiekader zorgt ervoor dat u een beeld krijgt van de vaardigheid van taalbeheersing.
Men gaat in de eerste plaats kijken naar de taalomvang. Dit betekent de mate van het
beheersen van de taal dat nodig is voor uw specifieke contexten of doeleinden.
Ten tweede gaat men kijken naar de taalcomplexiteit en de mate van correctheid.
Hiermee wordt nagegaan hoe goed u de taal moet kunnen beheersen.
Door kennis te hebben van het ERK kan u uw eigen taalniveau beter inschatten en kan u ook
nagaan of dat voldoende is om een bepaald gesprek met uw cliënt te gaan uitvoeren. Hierbij
dienen er wel een paar opmerkingen geformuleerd te worden. Ten eerste kan het behaalde
niveau van een cliënt verschillen met hoe u dit ervaart tijdens een gesprek. Ten tweede wil een
hoge score op de schrijfvaardigheid niet zeggen dat men evengoed kan presteren op het vlak
van spreken van die taal zelf. Een tip die de communicatiewaaier ook nog mee geeft aan
hulpverleners, is om de evolutie van het taalniveau van de cliënt bij te houden gedurende het
traject.
Het Europees Referentiekader omvat zes niveaus van taalbeheersing die opgedeeld zijn in drie
categorieën:

A:
basisgebruiker
- A1
- A2

B:
onafhankelijke
gebruiker

C: vaardige
gebruiker
- C1
- C2

- B1
- B2

Een volledige beschrijving van de betekenissen van de niveaus, kan u terugvinden in bijlage 2
van deze bachelorproef.

5.3.2. Duidelijke taal spreken

In de communicatiewaaier staan er een aantal tips om duidelijk te communiceren met uw
anderstalige cliënt in het Nederlands. Om dit correct te kunnen uitvoeren, moet de cliënt
hiervoor wel een minimumkennis bezitten van de Nederlandse taal.
Het is de bedoeling om vlot en correct uw boodschap over te brengen aan de cliënt. Dit doet u
zodanig dat uw gesprekspartner de grote lijnen van het gesprek kan begrijpen. Het is aan te
raden om de nadruk te leggen op de belangrijkste informatie en aandacht te hebben voor uw
intonatie en aanspreking van uw cliënt.
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Wat u niet mag doen is grammaticale fouten maken, de inhoud van uw zinnen te veel
veranderen of moeilijke delen van uw gesprek volledig weglaten. Het gesprek inkorten of in
kindertaal beginnen praten, is niet professioneel en zal het gesprek niet ten goede komen.
Door duidelijk te communiceren wordt de boodschap voor iedereen begrijpbaar en zal de
taaldrempel verkleind of weggenomen worden.
Een hulpmiddel bij het overbrengen van een duidelijke boodschap is het gebruik van
pictogrammen. Duidelijke pictogrammen kan u gratis bekomen via Sclera vzw. Deze methode
kan u gebruiken wanneer u een praktische of eenvoudige boodschap wil overbrengen, maar
deze niet met mondelinge communicatie alleen kan worden overgebracht.
Voordelen hiervan zijn dat pictogrammen universeel zijn en dat ze gekoppeld kunnen worden
aan de Nederlandse taal, waardoor de gesprekspartner de taal kan oefenen.
Nadelen van pictogrammen is dat ze ervoor zorgen dat de communicatie vooral in één richting
gebeurt: van de hulpverlener naar de cliënt. Daarnaast kunnen pictogrammen verwarrend zijn
en moet u nog steeds een bepaalde taal gebruiken om de pictogrammen te verduidelijken.

5.3.3. Een contacttaal hanteren

Een contacttaal is een taal die u en uw cliënt voldoende beheerst en begrijpt om een gesprek
te voeren. Dit kan handig zijn wanneer de cliënt weinig tot geen kennis heeft van de
Nederlandse taal.
Voordat u beslist om een contacttaal te gebruiken, is het belangrijk om na te gaan of zowel u
als uw cliënt het vereiste taalniveau voor deze taal bereikt hebben. Dit kan u nagaan aan de
hand van het Europees Referentiekader voor Talen. Wanneer één van beide gesprekspartners
niet het vereiste taalniveau bereikt heeft, is het niet interessant om een contacttaal te
gebruiken, omdat er op die manier een grotere kans bestaat op miscommunicatie.
Men moet bij het hanteren van een contacttaal ook rekening houden met de taalwetgeving,
de bijhorende voorwaarden zoals hierboven is uitgelegd en of deze geldig is in uw organisatie.
Een aantal voordelen aan het gebruik van een andere taal is dat je rechtstreeks kan
communiceren met je cliënt en deze taal kan afwisselen met het gebruik van Nederlandse
woorden. Op die manier kan de cliënt de Nederlandse taal oefenen.
Er zijn ook nadelen aan verbonden. Zo hebben we al uitgelegd dat u soms het taalniveau van
de ander verkeerd kan inschatten, waardoor het gesprek toch minder vlot verloopt als
verwacht. Daarnaast kan er informatie verloren gaan doordat de nuances verkeerd uitgedrukt
worden of de details niet duidelijk overkomen (Agentschap Integratie en Inburgering, 2016).

5.3.4. Sociale tolken

Wanneer er een collega binnen uw organisatie beschikbaar is, die de moedertaal van uw cliënt
begrijpt, is het een mogelijkheid om de hulp van deze persoon in te schakelen bij het voeren
van een gesprek. In de praktijk is dit in de hulpverlening uiteraard niet evident. Men moet
rekening houden met het beroepsgeheim en de vertrouwensband met de cliënt.
Wanneer dit een mogelijkheid is, heeft dit als voordeel dat een collega snel bereikbaar is. Een
nadeel hiervan is dat u opnieuw het taalniveau van deze persoon verkeerd kan inschatten en
dat u uw collega kan overbelasten met een groot aantal vragen.
Een organisatie die veel te maken heeft met anderstalige cliënten, zou bijvoorbeeld een
overzicht kunnen opmaken van de talenkennis en de bijhorende taalniveaus van alle
medewerkers. Op die manier kan men binnen de organisatie naar oplossingen zoeken om een
kwaliteitsvol gesprek uit te voeren bij de anderstalige cliënten.
Wanneer een beroep doen op een collega niet mogelijk of haalbaar is, kan men de hulp
inschakelen van sociale tolken. Deze personen kunnen uw boodschap volledig en correct
omzetten van de ene taal naar de andere.
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Hulpverleners kunnen tolken aanvragen wanneer er gesprekken plaatsvinden waarbij het
belangrijk is dat de cliënt zeker en vast de juiste details en nuances van de boodschap kan
begrijpen. De organisatie moet bij het inschakelen van een sociale tolk wel geregistreerd staan
als klant bij de tolkendienst.
Voordelen van een sociale tolk is dat je organisatie laagdrempelig en voor iedereen
toegankelijk wordt, beide partijen de moedertaal kunnen blijven gebruiken en een sociale tolk
een kwaliteitsvol gesprek kan voeren.
Nadelen hiervan zijn dat er niet voor alle talen tolken beschikbaar zijn en dat u niet
rechtstreeks in contact staat met uw cliënt. Een gesprek met een tolk duurt over het algemeen
ook langer en de organisatie moet ervoor betalen.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor een gesprek waarbij een sociale tolk wordt
ingeschakeld. Een gesprek tussen een hulpverlener en een cliënt kan getolkt worden via de
telefoon, de webcam of ter plaatse (Agentschap Integratie en Inburgering, 2016).

5.3.5. Een intercultureel bemiddelaar

Een andere interessante hulpbron bij belangrijke gesprekken met anderstalige cliënten, is het
inschakelen van een interculturele bemiddelaar. (ICB)
Deze persoon zorgt ervoor dat taaldrempels, sociaal-culturele drempels en interetnische
spanningen zo veel mogelijk worden opgelost.
Een intercultureel bemiddelaar heeft meer taken dan enkel tolken. Deze persoon kan de
cliënten informatie geven, emotionele ondersteuning bieden, bemiddelen wanneer er zich
conflicten voordoen, de belangen van de cliënten behartigen, culturele zaken duiden aan
beide partijen en knelpunten in de hulpverlening signaleren.
Voordelen van interculturele bemiddelaars is dat ze culturele, taal- en
toegankelijkheidsdrempels kunnen wegwerken en dat de hulpverlening toegankelijker wordt.
Een nadeel is dat deze personen geen erkende tolken zijn.
Bijkomende voorwaarden bij het gebruiken van een ICB is dat deze personen moeten werken
in dienst van de organisatie en dat er een duidelijke rolafbakening is tijdens het gesprek bij alle
partijen (Agentschap Integratie en Inburgering, 2016).
Een belangrijke organisatie die instaat voor interculturele bemiddeling en coaching is het
Ondersteuningsteam Oost- en West-Vlaanderen (OTA).
“OTA organiseert ondersteuning via advies, bemiddeling, coaching en vorming voor
hulpverleners uit de integrale jeugdhulp die jongeren met een migratieachtergrond
begeleiden. We werken vanuit meerzijdige partijdigheid waarbij we de communicatie tussen
de jongere, zijn context en de betrokken hulpverlening willen optimaliseren opdat de
jeugdhulp maximaal toegankelijk en doeltreffend is voor deze maatschappelijk kwetsbare
cliëntgroep.” (Visie en missie, z.d.) Geraadpleegd van www.otavzw.be
Tijdens de uitoefening van mijn stage bij de contextbegeleiding van vzw ter Muren, mocht ik in
het kader van mijn bachelorproef deelnemen aan een gesprek tussen hulpverleners,
Afrikaanse ouders en een intercultureel bemiddelaarster van OTA. Van deze persoon kon ik
ook een interview afnemen. De uitwerking hiervan kan u terugvinden in hoofdstuk 7.

5.4.

Methodes om te werken met cliënten van een andere afkomst

In het boek “Verbinden vanuit diverseit”(Van Robaeys, Geerts & Balli, 2016) komen er een
aantal interessante adviezen aan bod die van belang zijn in het hulpverleningstraject met
cliënten van een andere afkomst.
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In het boek worden vijf handelingsprincipes voorgeschreven. Doordat deze principes relevant
zijn voor het werken met anderstalige cliënten, zal ik deze hieronder kort aanhalen en
bespreken. De rode draad bij de handelingsprincipes is om in uw professioneel handelen
steeds rekening te houden met de diversiteit van de doelgroep.

5.4.1. Samenwerking en dialoog

Hulpverleners moeten inzetten op dialoog en samenwerking met de cliënten. Door middel van
dialoog kunnen beide partijen elkaars standpunten leren kennen en proberen te begrijpen.
Hierdoor kan er een samenwerkingsrelatie ontstaan, alhoewel samenwerken in de praktijk niet
altijd zo eenvoudig is.
Een goede manier om een samenwerking te bekomen is de cliënt bekijken als een expert in
zijn/haar levensloop. De hulpverlener kan hierbij de kwaliteiten en competenties zien
waarover de cliënt beschikt om zijn/haar leven in goede banen te leiden. Daarnaast moet de
cliënt aan de hulpverlener erkenning geven op het vlak van expertise in zijn/haar vakgebied.
Door deze wederzijdse erkenning komen de twee partijen op gelijke hoogte te staan en dit
zorgt voor een evenwicht dat gunstig is voor de samenwerkingsrelatie.

5.4.2. Open en respectvolle houding

Hulpverleners zouden een open en respectvolle houding moeten aannemen om tot dialoog
met de cliënt te komen. Daarnaast is het belangrijk om je nieuwsgierig en empathisch op te
stellen.
Vaak zijn hulpverleners bang om het hulpverleningstraject met iemand van een andere
afkomst aan te gaan. Dit kan komen door het verschil in waarden en normen of door de
taalbarrière die men ervaart. In sommige gevallen zijn de hulpverleners bang om de cliënt te
kwetsen door hem of haar onbewust te gaan discrimineren. Hierbij ervaren de hulpverleners
soms twijfels over hun eigen expertise en methoden en vergeten ze dat ze diezelfde methoden
ook kunnen inzetten in deze hulpverleningstrajecten. Wanneer de hulpverleners los kunnen
komen van hun eenzijdige focus op de cultuur en in plaats daarvan vragen gaan stellen aan de
ander, kan dit een volledig ander effect hebben. Daarnaast is het nodig om in gesprek te gaan
met de cliënt over die verschillen tussen beide partijen. Wanneer dit met een respectvolle
houding gebeurt, kan een vertrouwensband worden opgebouwd waarin het mogelijk is om die
verschillen en gelijkenissen te kunnen bespreken.
Het nieuwsgierig zijn en het durven vragen stellen aan de cliënten, is een erg belangrijke factor
om misverstanden in de communicatie tegen te gaan. Een opmerking hierbij is dat het
onmogelijk is om alle kennis te bezitten over een cultuur of over een bepaald onderwerp. Het
is ook niet nodig om al die kennis te bezitten. Het belangrijkste is dat er oprecht naar de cliënt
geluisterd wordt en dat de hulpverlener vragen stelt vanuit een oprechte nieuwsgierigheid.
“Door, waar nodig, die kennis te verzamelen, verbreedt hun referentiekader en vergroot de
basiskennis die zij kunnen inzetten in de hulpverleningsrelatie.” (Van Robaeys, Geerts & Balli,
2016)

5.4.3. Positieve benadering

Hulpverleners gaan nog steeds te snel naar een situatie kijken met een negatieve bril. Ze
focussen zich nog te veel op de tekorten van personen. De auteurs geven aan dat men net
moet proberen om de cliënten en de situaties positief te benaderen. In het boek wordt dit
“krachtgericht werken” genoemd. Dit houdt in dat men in plaats van te kijken naar de
tekorten, zich gaat focussen op de talenten en de kracht van de cliënten en hun omgeving.
Deze benadering is erg belangrijk bij cliënten met een andere afkomst. Door vanuit deze
benadering te vertrekken, kunnen we allerlei deelaspecten zien van een persoon of een
situatie en gaan we ons niet enkel meer focussen op het ‘anders zijn’ van deze persoon.
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5.4.4. Taal en communicatie

We leven in een maatschappij waarin verschillende talen en verschillende communicatiestijlen
elkaar doorkruisen. Die diversiteit is nog meer toegekomen doordat er steeds meer personen
met een andere culturele achtergrond naar België gekomen zijn. Zoals al eerder gezegd, wordt
de taalbarrière door hulpverleners gezien als de grootste struikelblok binnen de
hulpverleningsrelatie met de anderstalige cliënt. Voor cliënten kant het soms ook een lastige
opdracht zijn om te leven in een samenleving waarvan men de taal slechts gebrekkig kan
spreken en begrijpen.
De auteurs van Robaeys, Geerts & Balli (2016) pleiten voor een pragmatische benadering. Dit
betekent dat hulpverleners alle mogelijke en beschikbare middelen inzetten die de
communicatie met de cliënt kunnen optimaliseren. Dit kan inhouden dat de hulpverlener iets
op papier schrijft of tekent, traag probeert te praten, actief luistert naar de cliënt, enzovoort.
Daarnaast is het erg belangrijk om op te letten op de non-verbale signalen die uitgestuurd
worden. Deze kunnen in een andere cultuur namelijk een verschillende betekenis hebben. Als
laatste moet de hulpverlener steeds na gaan of de cliënt de boodschap begrepen heeft en er
geen misverstanden zijn ontstaan.

5.4.5. kritisch durven zijn

Sociaal werkers, of hulpverleners in het algemeen, moeten kritisch durven kijken naar onze
maatschappij. In de media en de politiek verschijnen er allerlei opinies over verschillende
thema’s en doelgroepen in onze maatschappij, onder andere over mensen met een andere
culturele achtergrond. Vaak wordt er van migranten verwacht dat ze zich volledig aanpassen
aan de heersende waarden en normen van onze samenleving. Dit zorgt voor een
spanningsveld tussen emancipatie en disciplinering binnen het sociaal werk. Is het doel van de
hulpverlening dan dat we de migranten ‘integreren’ in onze maatschappij of maken we hen
net weerbaarder voor dit soort mechanismen en strijden we met hen mee tegen discriminatie
en racisme?
Door deze verwachtingen en normen vanuit de politiek en de samenleving kritisch te
benaderen, kunnen we als hulpverleners aankaarten dat volledige integratie niet
vanzelfsprekend en niet gemakkelijk is. Daarnaast kunnen migranten ook op hun manier
deelnemen aan onze samenleving en moeten we onze manier niet steeds bekijken als de enige
juiste.
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Deelbesluit

In dit hoofdstuk heb ik een aantal modellen en methodes aangekaart die handig kunnen zijn bij
het intercultureel werken binnen de hulpverlening. Ik focuste mij hierbij vooral op het
taalelement en trachtte hiermee een antwoord te formuleren op mijn derde deelvraag: “hoe
kunnen we omgaan met de taalbarrière?”
In de eerste plaats wil ik benadrukken dat het TOPOI-model, de communicatietools van het
Agentschap Integratie en Inburgering en de handelingsprincipes uit “verbinden vanuit
diversiteit” hulpmiddelen zijn om te hanteren tijdens het hulpverleningstraject. Zoals aan bod
kwam bij de opmerkingen over het TOPOI-model, mogen deze modellen niet gebruikt worden
als algemene instrumenten om een gesprek te voeren. Het is naar mijn mening noodzakelijk
om steeds rekening te houden met de context van de persoon die voor jou zit. Communicatie
tussen mensen is geen eenvoudig proces waarbij men steeds dezelfde methode hanteert.
Een tweede kritische bedenking die ik mij maak, is in verband met de algemene taalwetten. In
de praktijk zijn deze wetten niet altijd even gemakkelijk om uit te voeren. Doordat er
uitzonderingen zijn vastgelegd door de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, wordt er van
bovenaf erkend dat het niet evident is om deze taalwetten in alle omstandigheden toe te
passen binnen de hulp- en dienstverlening. Dit is positief, alhoewel ik mij dan nog steeds de
vraag stel in hoeverre die uitzonderingen dan weer bruikbaar zijn in de praktijk. Op het
moment dat een anderstalige, emotionele cliënt voor jou zit, moet je wel een kwaliteitsvol
gesprek kunnen aangaan en is het nodig om snel en efficiënt te kunnen handelen. Hoe de
interculturele gespreksvoering en andere relevante thema’s in de praktijk ervaren worden
door de hulpverleners, zal ik beschrijven in het volgende hoofdstuk.
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6. Onderzoek: ervaringen en belemmeringen van leefgroep- en
contextbegeleiders
Inleiding

In dit hoofdstuk zal ik de resultaten van mijn interviews met de leefgroep- en
contextbegeleiders die deelnamen aan mijn onderzoek bespreken. Verder zal ik deze
resultaten linken aan het theoretische gedeelte van mijn bachelorproef en zal ik nagaan of ik
relevante informatie verkregen heb in functie van mijn hoofd- en deelonderzoeksvragen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de methode die ik gehanteerd heb en de keuzes die ik
daarvoor gemaakt heb.

6.1.

Onderzoeksmethode

Om mijn hoofd- en deelvragen te onderzoeken, maakte ik gebruik van het interpretatief
paradigma (zie hoofdstuk 3: Onderzoeksopzet).
Mijn tweede deelvraag “Wat zijn ervaringen van de hulpverleners en welke belemmeringen
ondervinden zij?” heb ik onderzocht aan de hand van semigestructureerde interviews. Bij dit
soort interviews wordt er een algemene vragenlijst opgesteld, maar hier kan wel van
afgeweken worden. Ik koos voor dit soort interview omwille van een aantal redenen. Ten
eerste wou ik een bepaalde structuur in het interview, zodat ik relevante informatie zou
ontvangen. Daardoor vond ik het belangrijk om op voorhand een algemene vragenlijst op te
stellen. Ten tweede vond ik het belangrijk dat ik kon ingaan op de antwoorden van mijn
respondenten, aangezien ik vraag naar hun ervaringen en bedenkingen.
Een vaste gestructureerde vragenlijst zou mij onvoldoende mogelijkheden bieden om in te
gaan op de antwoorden van de respondenten. Afhankelijk van de antwoorden van de
respondenten kon ik door middel van mijn semigestructureerd interview, bijvragen stellen en
overgaan naar een volgende vraag die bij hun antwoorden aansloot. (Dingemanse, 2015)
Ik wilde de begeleiders en contextbegeleiders op mijn stageplaats bevragen die tijdens hun
carrière in aanraking kwamen met Congolese gezinnen. Hiervoor stelde ik een e-mail op die
doorgestuurd werd naar alle (context)begeleiders. Ik kon hiermee 77 personen bereiken. Het
was niet haalbaar om bij alle personeelsleden exact na te gaan wie al in aanraking gekomen
was met Congolese gezinnen en om het aantal gezinnen van Congolese afkomst die
momenteel begeleid worden, te achterhalen. Dit wordt namelijk niet apart geregistreerd.
Uiteindelijk kreeg ik van zes personen een antwoord. Op basis van deze oproep, wilden vijf
personen deelnemen aan mijn onderzoek. Eén hoofdleefgroepbegeleider en twee
contextbegeleidsters heb ik face-to-face kunnen interviewen. De andere twee respondenten
(één begeleider en de ex-contextbegeleider) konden door omstandigheden geen afspraak
maken voor een interview af te nemen. Hierdoor heb ik de ene persoon digitaal bevraagd en
de andere persoon telefonisch geïnterviewd. De interviewleidraad die ik voor dit deel van mijn
onderzoek gebruikt heb, kunt u vinden onder bijlage 4 van mijn bachelorproef.
Voor de verwerking van de resultaten van mijn interviews, heb ik mijn vragen opgedeeld in vijf
thema’s. Per thema zal ik de bevindingen van mijn respondenten bespreken en zal ik deze
waar mogelijk linken aan vorige hoofdstukken. De resultaten van mijn onderzoek met een
voormalige contextbegeleider die nu in Rwanda verblijft, heb ik verwerkt in een apart
gedeelte, omdat deze persoon zowel ervaring heeft met deze doelgroep in de integrale
jeugdhulp als ervaringsdeskundige is in het omgaan met deze doelgroep in het land van
herkomst. Dit komt aan bod in het onderdeel 6.3.
Om de anonimiteit van de respondenten te bewaren, werd gebruikgemaakt van hun
functienaam, bijvoorbeeld: “contextbegeleider 1” of “leefgroepbegeleider 1”. Daarnaast
vermeldde ik in mijn verwerking geen namen van cliënten wanneer er een voorbeeld uit de
praktijk werd geschetst. Dit om de privacy en anonimiteit van de cliënten te waarborgen. De
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respondenten zijn op de hoogte gebracht van de onderzoeksmethode. In bijlage 6 kan u het
formulier van de geïnformeerde toestemming terugvinden.
Ik verduidelijk hierbij even kort de functienamen van de respondenten.
Een leefgroepbegeleider: dit is een begeleider die werkzaam is in de leefgroepen van de
voorziening en voornamelijk in contact komt met de kinderen of jongeren die in de leefgroep
zitten.
Een contextbegeleider: deze personen gaan op huisbezoek bij de context (familie- of relevante
opvoedingsfiguren) van de kinderen en jongeren in de voorziening. Zij begeleiden de ouders in
hun opvoedingstaken en bieden hen ondersteuning op allerlei vlakken.

6.2.

Verwerking van de resultaten

6.2.1. Algemene verschillen tussen Belgische en Congolese gezinnen

Ik vroeg aan de begeleiders of het hulpverleningstraject met Congolese gezinnen anders
verloopt dan bij Belgische gezinnen. Dit omvat het eerste thema binnen de verwerking van de
interviews. Er werden hierbij een aantal zaken aangekaart.
Ten eerste merkten drie van de vier respondenten op dat het accent van bepaalde waarden en
normen anders ligt dan bij de Belgische gezinnen. Zo gaf leefgroepbegeleider 1 aan dat hij in
zijn carrière ervaren had dat zij het hebben van werk op een andere manier bekijken dan wij.
Als voorbeeld gaf hij aan dat Congolese ouders vaak door bijbaantjes of door klusjes te doen
voor anderen ook aan extra inkomen geraken, terwijl Belgen heel veel waarde hechten aan het
hebben van een job. Daarnaast merkte hij op dat het verschil in waarden en normen ook een
aantal andere verwachtingen met zich mee bracht voor de kinderen. Zo vertelde hij dat
Congolese jongeren vaak thuis nog veel verantwoording moeten afleggen wanneer ze al 16 of
17 jaar zijn. Dit is verschillend wanneer ze in de leefgroep zijn, want daar krijgen ze iets meer
vrijheid. Hij merkt dat het vaak moeilijk is voor de jongeren om een evenwicht te zoeken
tussen de verwachtingen thuis en de verwachtingen van de begeleiders. Een ander verschil
met onze cultuur is dat Congolezen vaak een netwerk hebben om op terug te vallen voor
ondersteuning en extra inkomsten te bekomen. Als laatste verschilpunt merkte deze
begeleider op dat er eerder een traditionele taakverdeling bestaat in het huishouden van
Congolese gezinnen. In Belgische gezinnen zijn de traditionele rolpatronen wat vervaagd,
terwijl bij deze gezinnen vaak bijvoorbeeld de moeder nog instaat voor het huishouden en de
zorg voor de kinderen en dat de man voor de inkomsten zorgt. Als begeleider probeert hij
bepaalde onderwerpen aan te kaarten bij de jongeren, zodanig dat ze weten dat de
begeleiding bezig is met die cultuurverschillen en met de moeilijkheden die daarbij horen.
Wanneer iets met de ouders besproken moet worden, proberen de begeleiders ook eerst
toestemming hiervoor te krijgen van de kinderen/jongeren.
De traditionele taakverdeling in het huishouden van niet-westerse gezinnen komt ook voor in
het boek van Eldering (2002). Dit werd reeds beschreven in hoofdstuk 4. Allochtone gezinnen
zouden nog vaak een traditioneel rollenpatroon vertonen.
Leefgroepbegeleider 2 was van mening dat er uiteraard i.v.m. de waarden en normen
inhoudelijke verschillen zijn die eigen zijn aan de cultuur, deze zijn ook situatiegebonden. Als
voorbeeld vertelde hij dat hij tijdens zijn carrière gemerkt had dat Congolese gezinnen anders
omgaan met afval. Belgen hechten over het algemeen veel belang aan een opgeruimd huis en
een propere omgeving. Hij gaf aan dat dit bij Congolese gezinnen minder als prioriteit gesteld
wordt. Hij voegde eraan toe dat hij heel weinig in contact kwam met de gezinnen zelf en dat hij
dit voorbeeld niet wou veralgemenen. Verder merkte hij op dat de eetgewoontes ook vaak
anders zijn omdat deze samenhangen met de cultuur. Bij de jongeren in de leefgroep merkt hij
voor de rest wel weinig verschillen met de autochtone jongeren. Het is vooral bij de eerste
generatie dat de culturele verschillen nog sterk aanwezig zijn. Het is belangrijk om je als
hulpverlener open en nieuwsgierig op te stellen voor andere culturen en hen erkenning te
geven in hun zijn als persoon. Dit is voor mij een basishouding als hulpverlener. Die
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basishouding kwam ook ter sprake bij de handelingsmethodes in hoofdstuk 5.
Een nieuwsgierige en open houding komt de hulpverleningsrelatie ten goede. Belangrijk hierbij
is de angst voor het falen van het hulpverleningstraject los te laten en je in plaats daarvan
open, respectvol en empathisch op te stellen voor de ander.
Ook bij contextbegeleider 2 kwam het thema afval ter sprake. Bij een bepaald gezin had de
jeugdrechter erop gewezen dat het huis opgeruimd moest worden, maar het gezin had nog
geen vuilzak aangeschaft. De hulpverleners rondom het gezin hadden ook aangespoord om de
kinderen (ondertussen tieners) te laten mee helpen bij het opruimen. De moeder was hier niet
mee akkoord en wou de kinderen erbuiten houden.
Ten tweede kwam het thema geheimzinnigheid ook bij drie van de vier respondenten aan
bod. Leefgroepbegeleider 1 gaf aan dat het voor begeleiders soms moeilijk is om zicht te
krijgen op de financiële situatie van de Congolese gezinnen. Wanneer begeleiders hierover met
de jongeren in gesprek gaan, geven ze vaak aan dat ze daar niets over weten. Van thuis uit
mag dit niet met anderen besproken worden. Daarnaast zijn de jongeren ook vaak beschaamd
over de situatie thuis en gaan ze er niet mee te koop lopen. Volgens leefgroepbegeleider 1
zouden gezinnen hier wel meer voor open staan naar mate ze langer in België verblijven.
Contextbegeleidster 1 vertelde over een gezin dat ze begeleid had. Een Congolese moeder had
verteld dat ze haar kinderen op de wachtlijst had geplaatst om hen in te schrijven in een
school. Een aantal weken later vroeg dezelfde moeder aan de contextbegeleidster of ze een
aantal goede scholen voor haar kinderen kon aanbevelen. Hierdoor kwam de
contextbegeleidster erachter dat ze haar kinderen dus helemaal niet op de wachtlijst had
gezet.
Volgens contextbegeleidster 2 willen Congolese ouders de problemen in het gezin zo veel
mogelijk binnen de familie houden, terwijl ze merkte dat Belgische gezinnen hulpverlening
sneller zullen toelaten.
Ten derde kwam de taalbarrière ter sprake als verschilpunt tussen Congolese en Belgische
gezinnen. Contextbegeleidster 1 gaf aan dat ze op huisbezoek een aantal keer had
meegemaakt dat er onderling gesproken werd in de moedertaal. Hierdoor wist de
contextbegeleidster niet wat er allemaal gezegd werd en dat zorgde voor moeilijkheden.
Contextbegeleidster 2 vond de taal ook een erg belangrijk verschilpunt. Zij gaf aan dat ze bij
bepaalde gezinnen denkt dat ze wel Nederlands begrijpen, maar dat ze soms doen alsof ze het
niet begrijpen om bepaalde onderwerpen te ontwijken. In het thema “ervaringen rond de taal
en de eventuele taalbarrière” zal dit onderwerp uitgebreid aan bod komen.

6.2.2. Gelijkenissen tussen Belgische en Congolese gezinnen

“Wanneer we enkel naar de cultuurverschillen kijken, dan blijven we inderdaad
steken in de verschillen, maar dan focussen we ons enkel daarop.”
(Leefgroepbegeleider 2, persoonlijke communicatie, 23 maart 2018)
Het tweede thema dat in mijn interviews naar voren kwam, ging over de gelijkenissen die de
respondenten zagen tussen de Belgische en de Congolese gezinnen. Twee van de vier
respondenten vonden het vinden van gelijkenissen een moeilijke opgave.
Zowel contextbegeleidster 1 als contextbegeleidster 2 vonden de leefwijze en cultuur tussen
beiden zeer verschillend.
Contextbegeleidster 1 gaf aan dat bijvoorbeeld de visie die ze hebben over opvoeding zeer
verschillend is dan die van Belgen. Een groot struikelblok die zij hierbij ervaarde, was de
onmogelijkheid tot communicatie tussen ouders en kind. Terwijl communicatie tussen ouders
en kind bij ons juist iets is waar heel sterk wordt op ingezet. Een uitgebreid overzicht over de
verschillen in opvoeding, komt aan bod in het vierde thema.
Uiteindelijk vond contextbegeleidster 2 dat beleefdheid in beide culturen belangrijk wordt
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geacht. Daarnaast merkte ze doorheen haar carrière dat respect voor ouderen ook een
belangrijke waarde is in de Congolese cultuur. Dit zien we ook bij ons terugkomen, alhoewel de
belangrijkheid hiervan bij ons al veel verminderd is.
Het hebben van respect voor ouderen als belangrijke opvoedingswaarde, werd eveneens
beschreven in hoofdstuk 4. Hierbij zagen we inderdaad dat dit in België ook belangrijk werd
geacht, maar dat dit de laatste jaren sterk is afgenomen.
Leefgroepbegeleider 1 sloot zich aan bij contextbegeleider 1 en was ook van mening dat
beleefdheid en respect voor ouderen bij beide culturen belangrijk zijn. Daarnaast was hij ervan
overtuigd dat er aan het hebben van goede schoolresultaten bij Congolezen meestal ook veel
belang wordt gehecht. Als voorbeeld kaartte hij aan dat de Congolese jongens in de leefgroep
het belangrijk vinden om een diploma te behalen. Van thuis uit wordt er verwacht dat ze hun
best doen, zodat ze hun kansen op een goede toekomst kunnen verhogen.
Een belangrijke gelijkenis waar alle respondenten het over eens waren, was dat alle ouders
hun kinderen het liefst terug thuis willen hebben en dat ze ervoor willen vechten. Volgens
Contextbegeleidster 2 kan dit ervoor zorgen dat we een soort van opening krijgen in de
hulpverlening. Bij het Congolese gezin dat ze begeleidt, merkt ze dat de moeder echt haar
kinderen thuis wil hebben en graag de opvoeding zelf zou kunnen doen.
De contextbegeleidster was van mening dat we de kinderen in de hulpverlening centraal
moeten stellen en van daaruit kunnen vertrekken om de weerstand van de ouders eventueel
te verminderen. Dit gezin vertoonde immers veel weerstand en verzette zich sterk tegen de
instelling en de jeugdrechtbank. Ook contextbegeleidster 1 gaf aan dat die vechtlust en liefde
voor de kinderen een sterkte is om in de hulpverlening mee aan de slag te gaan.
Als laatste gaf leefgroepbegeleider 2 een heel mooi antwoord op de vraag over de
gelijkenissen tussen de twee culturen. Hij gaf aan dat er uiteraard gelijkenissen zijn tussen
beiden. Daar twijfelde hij geen seconde aan. De tweede generatie gaat ook naar dezelfde
school als de autochtone jongeren en groeien op in dezelfde maatschappij. Hij was van mening
dat er zeker ook typerende zaken zijn die vaak terugkomen, zoals het verschil in opvoeding en
de vaak slechte financiële situatie. Maar naast die culturele verschillen, zijn er heel wat
gelijkenissen met de Belgische gezinnen. Het is belangrijk om niet de hele tijd gefocust te zijn
op de culturele inhouden, maar om breder te kijken dan dat.
Deze laatste opinie vinden we ook terug in hoofdstuk 4, bij de kenmerken van een cultuur. Van
Robaeys, Geerts en Balli (2016) gaven aan dat problemen en kenmerken bij cliënten nog veel
te vaak geculturaliseerd worden. Ook deze auteurs benadrukten dat problemen bijna nooit
enkel toe te schrijven zijn aan de culturele herkomst van een persoon. Het is aan de
hulpverlener om alle factoren in beeld te brengen en verder te kijken dan enkel de culturele
afkomst.

6.2.3. Het hebben van vertrouwen in de jeugdhulpverlening bij de doelgroep

Een derde thema dat besproken werd in mijn interviews, is het vertrouwen van de doelgroep
in gemeenschapsinstellingen. Ik vroeg aan de respondenten of ze tijdens hun carrière al
gemerkt hadden dat de Congolese gezinnen weinig vertrouwen hebben in deze instellingen en
hoe ze daar dan mee omgaan. (zie hoofdstuk 3: onderzoek naar Congolese migranten in
België)
Leefgroepbegeleider 1 vertelde dat hij bij de eerste twee begeleidingen van Congolese afkomst
erg veel weerstand opmerkte. Het waren alleenstaande moeders die zich heel hard verzetten
tegen de plaatsing van de kinderen en tegen de hulpverlening. De begeleider gaf aan dat het
vertrouwen vaak al verstoord wordt door de taalproblemen. Wanneer de ouders de taal niet
machtig zijn, moeten de kinderen vaak vertalen voor hun ouders van het Nederlands naar het
Frans of naar hun moedertaal. Vaak zoeken ze hier in België mensen op met een
gemeenschappelijke taal, waardoor ze minder geïntegreerd zijn. Hierdoor kan misschien
argwaan ontstaan t.o.v. de hulpverlening.
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Daarnaast wordt er in de jeugdrechtbank een probleem aangekaart, zoals het ‘slecht’
opvoeden van de kinderen. In de Congolese cultuur wordt dit misschien niet als problematisch
ervaren, waardoor er al snel een gevoel van onbegrip en kwaadheid optreedt. In sommige
gevallen wordt het ouderschap hen gedeeltelijk ontnomen. Dit is een zeer ingrijpende
gebeurtenis die de mensen erg kan kwetsen. Bij gesprekken tussen ouders, kinderen en
hulpverleners is het volgens mij belangrijk om hen uit te leggen dat we de kansen van hun
kinderen proberen te verhogen en dat we het belang van de kinderen centraal stellen.
Hierdoor gaan ze zich misschien wat meer openstellen.
Die weerstand was ook aanwezig in de begeleidingen van contextbegeleidster 2. Bij een
bepaald gezin werden de twee meisjes door een crisisplaatsing meteen thuis weggenomen. De
jeugdrechter had aan de ouders bepaalde voorwaarden opgelegd. Wanneer die volbracht
werden, zouden de kinderen opnieuw naar huis mogen komen. De ouders hielden zich aan de
voorwaarden en volbrachten deze op hun manier. Dit was voor de jeugdrechter onvoldoende,
waardoor de kinderen in de voorziening bleven. De ouders waren razend kwaad. Vanaf die
periode ontstond er een sterke weerstand. De ouders weigerden jarenlang om zich open te
stellen voor de hulpverlening. De toenmalige contextbegeleidster geraakte niet binnen en de
ouders hadden het gevoel dat ze niet begrepen werden. Wanneer de toenmalige
contextbegeleidster geprobeerd had om de verwachtingen en voorwaarden van de
jeugdrechtbank op te leggen aan het gezin, reageerden de ouders opnieuw erg kwaad. Er werd
vanuit de ouders een sterke strijd gevoerd tegen de voorziening en de jeugdrechtbank.
Wanneer er een nieuwe contextbegeleidster kwam, die de taal Frans wat meer beheerste,
begon het gezin zich stilletjes aan een beetje open te stellen.
Contextbegeleidster 2 vindt het gebrek aan vertrouwen of het beetje vertrouwen dat de
gezinnen hebben naar de hulpverlening toe een erg moeilijk gegeven. Zij gaf aan dat ze denkt
dat het gezin haar niet vertrouwt, maar haar gebruikt als instrument om de kinderen opnieuw
naar huis te laten komen.
Verder wordt het aanbieden van hulp in het huishouden meteen afgewezen of ontweken.
Contextbegeleidster 2 vertelde dat ze in een bepaald gezin had aangeboden om hen te komen
bijstaan in een onderdeel van het huishouden. Dit aanbod werd meteen afgewezen. De ouders
vonden dit niet nodig. Hierin zag ze dat die weerstand opnieuw sterk tot uiting kwam. De
begeleidster maakte hierbij de vergelijking dat Belgische gezinnen dat soort hulp meestal maar
al te graag aannemen.
Contextbegeleidster 1 ervaarde net als de begeleiders hiervoor een sterke weerstand toen de
kinderen geplaatst waren. Zij gaf aan dat hulpverlening in Congo zo goed als niet bestaat. Daar
zorgen de ouders samen met het familienetwerk voor de kinderen. Er volgen een aantal
voorbeelden die de contextbegeleidster aanhaalde uit de praktijk. Een bepaald gezin ging heel
hard in strijd met de voorziening toen ze hoorden dat een mannelijke begeleider hun kindjes
mocht wassen. Voor het Congolese gezin was dit iets dat niet kon. De contextbegeleidster is
hierover heel lang met de ouders in gesprek gegaan en legde hun uit dat er soms maar één
begeleider voor een bepaalde periode in de leefgroep staat. Uiteindelijk heeft het gezin zich
hierbij moeten neerleggen. Daarnaast had het gezin het erg moeilijk met de duidelijke
afspraken over eetmomenten. Zij waren thuis gewoon dat ze mochten eten en drinken
wanneer ze dat wilden. In de leefgroep zitten er heel wat kinderen waardoor duidelijke
afspraken en regels noodzakelijk zijn. Verder worden de kinderen in veel situaties thuis
weggehaald door de politie. Dit is voor de ouders zeer ingrijpend, waardoor al het vertrouwen
weggenomen wordt.
De begeleidster gaf tijdens het interview aan dat ze na een tijd beetje bij beetje toch het
vertrouwen van een bepaald gezin kon winnen. Op een gegeven moment heeft de
contextbegeleidster de moeder van een gezin in bescherming genomen, wanneer de man van
de moeder agressief werd. De moeder had dit heel erg geapprecieerd. Daarnaast kon het gezin
uiteindelijk het verschil zien tussen de jeugdrechter en de begeleiders. Wanneer dit verschil
duidelijk werd, kon de moeder zich iets meer openstellen naar de begeleiders toe. De
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jeugdrechter legt een aantal voorwaarden op die de begeleiders moeten uitvoeren, maar die
begeleiders proberen het gezin wel te helpen.

“Ik heb nooit het gevoel gehad dat het gebrek aan vertrouwen gelinkt was aan
hun culturele achtergrond. Ik heb mij niet bedacht : dat komt door hun andere
origine.”
(leefgroepbegeleider 2, persoonlijke communicatie, 23 maart 2018)
Leefgroepbegeleider 2 was van mening dat er aan de mensen van in het begin te weinig
duidelijkheid wordt gegeven over de hulpverlening of over het beroep doen op
gemeenschapsinstellingen in het algemeen. Volgens hem is dit de oorzaak van het
wantrouwen dat de mensen hebben. Het wantrouwen groeit vanuit een confrontatie met alle
gemeenschapsinstellingen samen, waarin mensen niet genoeg duidelijkheid krijgen. Een
vertrouwensrelatie werkt langs beide kanten. Misschien zitten er te veel gaten in ons
rechtssysteem of is ons systeem net te laks, waardoor er onduidelijkheid ontstaat. Wat ook
vaak gebeurt, is dat de ene instantie iets toestaat en dat de andere instantie het weigert. Bij
het OCMW kan iemand bijvoorbeeld voor een bepaalde periode een leefloon ontvangen, maar
na een aantal maanden heeft dezelfde persoon er plots geen recht meer op. Het is uiteraard
niet eenvoudig om steeds klaar en duidelijk te zijn naar de cliënten toe. Vaak zitten we ook
met een taalbarrière waardoor de communicatie al moeilijker verloopt. Dit is binnen de
hulpverlening vaak een groot struikelblok. Wij kunnen als hulpverleners amper communiceren
in het Frans, dit is volgens mij iets waar aan gewerkt moet worden.

6.2.4. Verschillen in opvoeding tussen Belgische en Congolese gezinnen

Het vierde thema in mijn interviews ging over de verschillen in opvoeding bij Congolese en
Belgische gezinnen. Migrantengroeperingen vinden zelf dat hun manier van opvoeden sterk
verschillend is met die van Belgische gezinnen (zie hoofdstuk 3: onderzoek naar Congolese
migranten in België). Ik vroeg aan de respondenten hoe zij dit ervaren tijdens hun
begeleidingen en of dit gegeven voor conflicten zorgt in de hulpverleningsrelatie.
Ten eerste kwam er bij alle respondenten naar voren dat de kinderen heel erg loyaal zijn naar
hun ouders toe. Leefgroepbegeleider 1 gaf aan dat een jongere in de leefgroep tussen twee
vuren zat. De jongen zou moeten kiezen tussen zelfstandig wonen of terugkeren naar huis. Hij
besefte dat zijn ouders hem thuis willen hebben, dus zou hij waarschijnlijk eerst proberen om
terug te keren naar huis. In dit voorbeeld komt die loyaliteit naar de ouders sterk naar voor.
Contextbegeleidster 1 merkte die loyaliteit van de kinderen naar de ouders toe ook op tijdens
haar praktijk. Hierdoor is er ook weinig ruimte voor communicatie tussen ouders en kinderen.
Als voorbeeld schetste ze een verhaal van thuisbegeleiding waarbij een Congolese tiener eens
wou uitgaan met vrienden. De contextbegeleidster had aan de moeder uitgelegd dat ze tot
concrete afspraken moest zien te komen met haar zoon over onder andere het uur van
thuiskomst. De moeder bleef erg autoritair ten opzichte van haar zoon en ze weigerde hem
toelating te geven om uit te gaan. Uiteindelijk is de situatie geëscaleerd en is de puber zonder
iets te zeggen vertrokken naar die fuif.
Het gegeven dat er weinig communicatie mogelijk is tussen ouder en kind, kwam ook al naar
voor in hoofdstuk 4, bij ‘de cultuur van migrantengroepen.’ Hierbij zagen we dat er in de
westerse opvoedingsstijl net heel wat aandacht besteed wordt aan deze communicatie.
Doordat dit in het interview terugkwam als een probleem binnen de hulpverleningsrelatie, zien
we inderdaad duidelijk het verschil tussen de westerse opvoedingsstijl en de niet-westerse
opvoedingsstijl. De contextbegeleidster begreep niet waarom het zo moeilijk was voor de
moeder om afspraken te maken met haar zoon, terwijl het voor de moeder net ontoelaatbaar
was om haar zoon inspraak te laten hebben in haar gezag.

“De vraag die ik mij vaak stel is: hoe ver kan je bepaalde zaken toelaten en waar
trek je de grens? Je moet uiteraard waakzaam blijven voor de vertrouwensband
59

Lieselotte Van den Stock

2017-2018

met je gezin.” (Contextbegeleidster 2, persoonlijke communicatie, 9 maart
2018)
Een tweede verschil is de manier van straffen uitdelen aan de kinderen. Congolese ouders
gaan vaker lijfstraffen uitdelen aan de kinderen door ze met de hand of met een stok te slaan.
Dit thema kwam bij alle vier de respondenten ter sprake. Ze waren alle vier van mening dat er
bij Congolese gezinnen vooral sprake is van een autoritaire opvoedingsstijl.
Contextbegeleidster 1 merkte dit op in een aantal van haar begeleidingen. Ze kaartte aan dat
het slaan van kinderen als straf voor hen normaal is. In de begeleiding was het erg moeilijk om
alternatieve straffen aan te reiken aan de gezinnen. Zij vonden slaan het meest effectief en
stonden niet open voor ‘onze’ manier van werken. Volgens de contextbegeleidster merkten de
kinderen die bij ons in een leefgroep geplaatst werden wel het verschil van straffen met thuis.
Ze hadden geleerd dat er in de leefgroep andere manieren aangereikt worden, zoals
bijvoorbeeld naar de kamer gestuurd worden of in de hoek moeten gaan staan. De kinderen
die niet geplaatst geweest waren, leerden eigenlijk aan dat slaan toegestaan was en dan
bestaat het gevaar dat ze dat ook meenemen in de opvoeding van hun eigen kinderen.
Contextbegeleidster 1 had tijdens haar begeleidingen soms het gevoel dat ze die gewoontes
uit hun cultuur meenemen waar ze zelf voordeel kunnen uithalen. Ze verwees hierbij naar het
slaan van de kinderen, omdat dat meteen effect heeft op hun gedrag. Wanneer je de kinderen
voor een tijdje in de hoek gaat zetten, heb je meer geduld nodig.
De contextbegeleidster heeft tijdens haar begeleiding geprobeerd om het slaan van de
kinderen steeds opnieuw te blijven bespreken met de ouders. Ze probeerde hun manier van
straffen te erkennen, met respect voor hun cultuur, maar gaf duidelijk aan dat ze stappen zou
ondernemen wanneer het zou escaleren. Vaak is het ook moeilijk om je als contextbegeleider
op een team te gaan verantwoorden, want de individuele begeleiders van de kinderen hebben
het vaak moeilijk met de manier van opvoeden of straffen.
Contextbegeleidster 2 gaf toe dat ze het erg moeilijk had met het toedienen van lijfstraffen. Ze
vindt dat dit niet kan in functie van de bescherming van een minderjarige. Vanuit hun cultuur
wordt dit niet als problematisch of gevaarlijk ervaren. Door het grote cultuurverschil is het
moeilijk om hiermee om te gaan. Wanneer je je als hulpverlener over zo een thema uitspreekt,
wordt dat vaak als ‘bemoeien’ ervaren.
Ook leefgroepbegeleider 1 gaf aan dat er binnen crisisbegeleidingen met gezinnen van
Congolese afkomst vaak sprake is van agressie naar de kinderen toe. In zijn gewone
begeleidingen, heeft hij ook één gezin gehad waarin er lijfstraffen werden toegediend. De
manier van straffen is anders dan bij ons. De leefgroepbegeleider gaf wel aan dat we dit ook
moeten nuanceren: we mogen niet alle Congolese gezinnen over dezelfde kam scheren.
Leefgroepbegeleider 2 had opnieuw een meer open beeld over het uitdelen van fysieke
straffen in Congolese gezinnen. Hij gaf aan dat hij het slaan van kinderen helemaal niet
goedkeurt, maar dat er een verschil is tussen mishandeling en slaan als een instrument van
macht. Hij is van mening dat we de oorzaken en redenen voor het slaan moeten beluisteren en
onze mening hierover iets meer moeten nuanceren.
De leefgroep- en contextbegeleiders vonden dat de Congolese gezinnen een autoritaire
opvoedingsstijl hanteerden. Dit gegeven kwam ook terug in hoofdstuk 4, waarin we even
stilstonden bij de verschillende opvoedingsstijlen. Uit onderzoek bleek dat allochtone gezinnen
zich nog eerder dan autochtone gezinnen autoritair en controlerend opstellen t.o.v. hun
kinderen. Ik kan hieruit concluderen dat deze bevinding bevestigd wordt vanuit de praktijk.

“Ik denk dat we er niet mogen vanuit gaan dat onze manier van kijken de enige
goede is.” (Leefgroepbegeleider 2, persoonlijke communicatie, 23 maart 2018)
In het vorige thema werd er al gezegd dat in Congo de hele familie instaat voor de zorg van de
kinderen. In Belgische gezinnen zijn enkel de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen en is
60

Lieselotte Van den Stock

2017-2018

het ieder gezin voor zich. Dit wordt ook zo gezien door de maatschappij en de jeugdrechtbank.
Een voorbeeld uit de praktijk: een Congolese moeder liep met haar kinderen dichtbij een
afgrond. De kinderen waren aan de rand van de afgrond aan het stappen. Eén van de
hulpverleners zag dit gebeuren en sprak de kinderen aan op het feit dat ze van de rand zouden
kunnen vallen. Achteraf is een begeleidster hierover met de moeder in gesprek gegaan. De
moeder gaf aan dat er geen probleem geweest is, want dat de hulpverlener haar kinderen
gewaarschuwd had. Voor haar was het normaal dat een andere volwassene de kinderen in het
oog hield en de verantwoordelijkheid op zich nam. Dit voorbeeld illustreert het vertrouwen in
andere volwassenen en de gewoonte van een groot netwerk te hebben dat de kinderen mee
zal opvoeden.
Contextbegeleidster 2 gaf tijdens het interview ook een voorbeeld uit de praktijk die hierbij
aansloot. Op een gegeven moment waren de kinderen samen met de buren buiten gaan
spelen. Achteraf zijn de ouders door de politie aangesproken geweest op het feit dat zij geen
toezicht hielden op hun kinderen. Voor de ouders was dit opnieuw iets onbegrijpelijk, want de
buren waren er toch om op de kinderen te letten? Deze twee voorbeelden illustreren het
belang van een netwerk rond de opvoeding van de kinderen bij de Congolese gemeenschap.
Ook in het interview met zuster Nathalie (zie hoofdstuk 4) werd er duidelijk gemaakt dat het
belang van de familie een grote rol speelt in de opvoeding van de kinderen. Doordat dit zo een
grote rol speelt, heerst er een soort schaamtecultuur binnen het gezin wanneer er zich een
probleem voor doet. De gezinsleden gaan dan alles doen om niet met het probleem naar
buiten te moeten komen.
Een vierde verschil is de afbakening van verantwoordelijkheden per instelling of organisatie.
Volgens contextbegeleidster 1 merkte ze vaak in haar begeleidingen op dat de ouders hun
kinderen bijvoorbeeld niet hielpen met het maken van huiswerk. Alhoewel de oudste kinderen
van het gezin de jongste kinderen wel snel hulp gingen bieden. Wanneer de begeleidster
hierover in gesprek ging met de ouders, gaven ze aan dat het maken van huiswerk behoort tot
de verantwoordelijkheid van de school. Daarnaast behoorde de zorg van de kinderen tijdens
de week tot de verantwoordelijkheid van de voorziening, want ze waren daar geplaatst. De
contextbegeleidster vertelde dat de ouders dus verwachtten dat de kinderen telkens tijdens
bezoeken proper gewassen en met verse kleren naar huis kwamen. Er is een sterke afbakening
wat betreft de verantwoordelijkheden van de school, het gezin en eventueel de voorziening
waar ze verblijven.
Eldering (2002) gaf reeds in hoofdstuk 4 aan dat de allochtone ouders vooral gericht zijn op het
grootbrengen van hun kinderen. De prestaties die de kinderen op school moeten leveren,
worden gezien als de verantwoordelijkheid van de school. Deze bevinding komt dus ook terug
in de ervaringen van de begeleiders.
Een laatste verschilpunt dat aangekaart werd door drie van de vier respondenten, is de
verantwoordelijkheid die de oudste kinderen hebben over de jongste kinderen in het gezin.
Dit sluit ook aan bij het voorbeeld dat de oudste kinderen de jongste gaan helpen met hun
huiswerk. Een ander voorbeeld dat leefgroepbegeleider 1 gaf, ging over kinderen die een
bepaald traject te voet moeten afleggen, samen met hun jongere broers of zusjes. Bij
Congolese gezinnen gebeurt het vaak dat de oudere kinderen de jongste te voet naar school
brengen. Af en toe maken mensen dan opmerkingen zoals: “is dat wel veilig?” en “zijn ze daar
nog niet te jong voor?”
Leefgroepbegeleider 2 kaartte dit thema ook aan, maar gaf aan dat we misschien te snel de
term *‘parentificatie’ op een kind gaan plakken. In Congolese gezinnen wordt er vaker van de
kinderen verwacht dat ze mee helpen met het huishouden en toezicht houden op hun jongere
broers en zussen. In Belgische gezinnen worden hierrond eigenlijk weinig verwachtingen
gesteld naar de kinderen toe. Leefgroepbegeleider 2 was van mening dat we bepaalde zaken
te veel aftoetsen aan ons eigen referentiekader. Wanneer we vanuit onze eigen waarden en
normen kijken naar de Congolese gezinnen, kunnen we inderdaad al snel oordelen dat er te
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veel van de kinderen verwacht wordt. Dit verschil is net enorm boeiend, maar kan regelmatig
voor conflicten zorgen doordat elke groep een ander beeld heeft over een bepaald onderwerp.

“Ik denk dat het nodig is dat we ons eigen denken wat meer in vraag moeten
durven stellen.” (Leefgroepbegeleider 2, persoonlijke communicatie, 23 maart
2018)
In hoofdstuk 4 werd de verantwoordelijkheid van de oudste kinderen binnen het gezin reeds
beschreven. Volgens Eldering (2002) zouden de oudste dochters hun moeder vaak helpen in
het huishouden en zouden de oudste zonen vooral een controlerende taak hebben t.o.v. hun
jongere broers en zussen.
*”Parentificatie is een begrip dat werd geïntroduceerd door Boszormenyi-Nagy. Volgens deze
pionier van de contextuele therapie gaat het bij parentificatie om gezinsomstandigheden
waarbij het kind verantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het ouderlijk welbevinden. Het kind
wordt (en/of voelt zich) geroepen oneigenlijke zorgen op zich te nemen.” (Kinet, 2013)

6.2.5. Ervaringen rond de taal en de eventuele taalbarrière

Als laatste kwam het thema ‘taal’ aan bod en vroeg ik aan de hulpverleners hoe ze met de
taalbarrière proberen om te gaan. Dit kwam ook al aan bod bij het thema: ‘verschillen tussen
Belgische en Congolese gezinnen’. Taal blijkt bij alle respondenten de grootste struikelblok te
zijn in interculturele begeleidingen. Tijdens de interviews gaven ze hiervoor een aantal
redenen.

“Door de taalbarrière kan je nooit de begeleiding geven die je voor ogen hebt”.
(Contextbegeleidster 2, persoonlijke communicatie, 9 maart 2018)
Ten eerste gaven alle vier de respondenten aan dat het erg moeilijk is om de juiste nuances in
een gesprek te leggen, wanneer je de taal van de ander niet of onvoldoende machtig bent. Die
nuances zijn net heel erg belangrijk in de hulpverlening, want die zorgen ervoor dat de
boodschap op een bepaalde manier geïnterpreteerd wordt.
Leefgroepbegeleider 1 gaf aan dat er vaak naar het Frans gegrepen wordt wanneer een cliënt
een andere taal spreekt dan het Nederlands. Dan ontstaat het probleem dat hulpverleners
vaak enkel een basiskennis van het Frans bezitten, waardoor ze de juiste nuances niet kunnen
leggen in een gesprek en er ruimte gecreëerd wordt voor misverstanden. Ook voor de cliënten
zelf is Frans vaak niet de moedertaal. Hierbij wil ik graag verwijzen naar hoofdstuk 5, waarbij
het hanteren van een contacttaal aan bod kwam bij de communicatietools van het Agentschap
Integratie en Inburgering. Een voorwaarde hiervoor is dat de contacttaal door beide partijen
voldoende beheerst moet worden zodat men elkaar kan begrijpen. Het probleem dat
leefgroepbegeleider 1 hier aankaartte, toont aan dat men in de praktijk vaak Frans zal spreken
met de cliënt, maar dat één partij of beide partijen deze taal niet voldoende machtig zijn.
Hierdoor is het aangewezen om andere methodes toe te passen en geen contacttaal te
gebruiken voor diepgaande en belangrijke gesprekken.
Volgens contextbegeleidster 2 brengt de taal heel wat moeilijkheden met zich mee. Bij een
begeleiding waarbij hulpverlener en cliënt allebei het Nederlands hebben als moedertaal, kan
je fijngevoeligheden op de juiste manier aanbrengen in je gesprek. Wanneer je dit in een
andere taal doet, wordt dit een heel stuk moeilijker.
Ook leefgroepbegeleider 2 benadrukte het belang van het aanbrengen van die nuances in een
gesprek. Volgens hem kan je niet de juiste nuances in je boodschap leggen wanneer je de taal
niet of onvoldoende machtig bent. Dit is heel belangrijk binnen de hulpverlening omdat
hulpverleners moeten kunnen aanvoelen welke boodschap ze op welk moment brengen en op
welke manier ze die gaan aanbrengen.
Daarnaast hadden drie van de vier respondenten het gevoel dat de cliënten soms doen alsof
ze iets niet begrijpen omdat er Nederlands gesproken wordt.
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Leefgroepbegeleider 1 was van mening dat de taal geen barrière hoeft te zijn als er echt
medewerking is van de cliënt en als de hulpverlener zijn/haar uiterste best doet om Frans te
praten. Wanneer er bij de cliënt een sterke weerstand is naar de organisatie of de
hulpverlening toe, kan er af en toe eens misbruik worden gemaakt van het niet machtig zijn
van de Nederlandse taal. Wanneer een cliënt zegt: “Ik begrijp niet goed waarover het gaat”,
dan kan er inderdaad onduidelijkheid zijn doordat hij/zij de taal niet begrijpt ofwel kan dit een
uitvlucht zijn om een bepaald onderwerp uit de weg te gaan.
Verder gaf ook contextbegeleidster 2 aan dat ze vaak niet goed kan inschatten wat haar cliënt
wel of niet begrepen heeft van het gesprek. Ook zij had vaak het gevoel dat de cliënten soms
doen alsof ze iets niet begrijpen. Daarnaast merkte ze in haar begeleidingen dat cliënten er
snel van uit gaan dat hulpverleners heel goed Frans kunnen praten en begrijpen, van zodra ze
hun best doen om iets in het Frans uit te leggen. De begeleidster gaf toe dat ze het moeilijk
heeft om alle details van een gesprek te begrijpen, wanneer er in het Frans gecommuniceerd
wordt. Dit omdat het gesprek vaak heel vluchtig gaat.
Een derde probleem i.v.m. de taal is het weinig gebruik van tolken.
Volgens contextbegeleidster 2 is er nooit een tolk beschikbaar, tenzij hiervoor heel wat geld
beschikbaar wordt gesteld vanuit de organisatie. Een hulpmiddel voor Franstalige
begeleidingen dat de voorziening onlangs had ingevoerd, was het boek: ‘Empathisch Frans
voor hulpverleners’. Dit is een kleine hulpbron voor korte gesprekken, maar bij moeilijke en
gevoelige gesprekken blijft de taal een moeilijkheid. Vaak zeggen collega’s dan dat de cliënt
maar moeite moet doen om Nederlands te praten, maar dat is gemakkelijk gezegd. Daarbij is
het erg moeilijk om in een andere taal een vertrouwensband op te bouwen. Het feit dat
mensen vaak zeggen dat de cliënten maar meer moeite moeten doen om Nederlands praten,
brengt ons terug naar hoofdstuk 5. Bij het TOPOI-model werd aangegeven dat hulpverleners
meer aandacht moeten besteden aan de waarde die mensen hechten aan hun moedertaal en
aan het feit dat ze enkel in hun moedertaal hun gevoelens volledig kunnen uitdrukken.
Daarnaast zagen we dat het helemaal niet evident kan zijn om de Nederlandse taal aan te
leren, doordat de moedertaal een negatieve invloed kan hebben. Een tweede moeilijkheid
houdt in dat cliënten een negatief gevoel kunnen associëren met de Nederlandse taal omwille
van de koloniale geschiedenis. Wanneer men van mening is dat ze onze taal maar gewoon
moeten aanleren, gaat men volledig voorbij aan de context hierrond.
Leefgroepbegeleider 2 was ook van mening dat er veel meer tolken moeten worden ingezet bij
interventies binnen de context van de kinderen en de jongeren. In onze huidige maatschappij
wordt er vaak gezegd: “we moeten ons niet aanpassen aan hen en we moeten geen Frans
praten. Zij moeten eerst Nederlands leren.” Leefgroepbegeleider 2 vindt dit niet kunnen. De
laatste jaren is het aantal migranten enorm toegenomen. Hij vindt dat er langs beide kanten
aan gewerkt moet worden, binnen de hulpverlening is dat zeker nodig.
Eén van de communicatietools dat in hoofdstuk 5 aan bod kwam, was het gebruik maken van
sociale tolken. Dit blijkt in de praktijk niet zo evident te zijn. Voordelen bij het gebruik van
tolken zijn dat de cliënt de moedertaal kan blijven gebruiken, dat de boodschap correct wordt
overgezet naar de cliënt en dat de organisatie voor iedereen toegankelijker wordt. Bij de
nadelen werd er inderdaad gezegd dat het gebruik van sociale tolken voor de organisatie
betalend is. Bovendien duurt het gesprek met een tolk ook langer en sta je niet meer
rechtstreeks in contact met de cliënt.

6.2.6. De vragen en noden van de hulpverleners m.b.t. de interculturele hulpverlening

Op het einde van elk interview, vroeg ik aan elke respondent welke noden of vragen zij hadden
i.v.m. interculturele hulpverlening.
Leefgroepbegeleider 1 wou meer zicht krijgen op de migratiemotieven van Congolezen en op
de relatie tussen de geschiedenis van België en Congo en de migratie nu. Daarnaast zou hij
graag wat meer kennis hebben over de cultuurgebonden waarden, normen en tradities.
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Hierdoor zouden hulpverleners bepaalde reacties of gebeurtenissen eventueel beter kunnen
plaatsen. Door deze noden aan te kaarten, bevestigde de leefgroepbegeleider het belang van
de context en de achtergrond van mensen binnen een hulpverleningstraject. Zoals ik in het
begin van hoofdstuk 3 al aangaf, is het erg belangrijk om kennis te bezitten over de reden van
migratie, de context waarin mensen naar hier zijn gekomen, de manier waarop, enzovoort. De
literatuur die u in hoofdstuk 3 kan terugvinden, zou een hulpmiddel kunnen zijn om cliënten
met een migratieachtergrond beter te kunnen plaatsen en begrijpen.
Contextbegeleidster 1 vroeg zich af welke zaken typerend zijn aan hun cultuur en welke niet.
Bijvoorbeeld: wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen? Doordat we er een beperkte
kennis over hebben, weet ik niet of alles wat de gezinnen vertellen waar is. Het lijkt erg
belangrijk om te weten welke zaken geapprecieerd worden binnen hun cultuur en welke zaken
absoluut niet positief onthaald worden. De begeleidster gaf hierbij een voorbeeld: “Toen ik bij
een Congolees gezin eens tussenkwam tijdens een gesprek met de grootmoeder en haar
kleinkind, merkte ik dat dit niet geapprecieerd werd. Nu besef ik dat dit voor hun niet kan.
Wanneer hulpverleners daar wat meer kennis over hebben, kunnen ze misschien een betere
band opbouwen met het gezin en dergelijke ‘fouten’ voorkomen.”
Contextbegeleidster 2 wil dan weer weten hoe ze een vertrouwensband met haar Congolese
cliënten kan opbouwen en hoe ze hen kan duidelijk maken dat ze ondersteuning wil bieden en
geen strijd wilt voeren. Het is belangrijk dat er vertrouwen komt, zodanig dat de cliënten
duidelijk kunnen zeggen wat ze verlangen van de hulpverlener.
Tenslotte vindt leefgroepbegeleider 2 dat er in de integrale jeugdhulp meer hulpverleners
moeten zijn van verscheidene culturele achtergronden. Op die manier kunnen we onze blik
verruimen en kunnen we beter contact maken met de interculturele doelgroep. Dit is
momenteel nog niet het geval binnen vzw ter Muren en ook niet in tal van andere organisaties
binnen de jeugdzorg.

6.3.

Bevraging van ex-medewerker én ervaringsdeskundige

Zoals beschreven staat in het eerste deel van dit hoofdstuk, heb ik de bevraging van de excontextbegeleider bewust uitgeschreven in een apart onderdeel. Eén van de
leefgroepbegeleiders gaf me de tip om deze persoon te contacteren, aangezien hij zowel
ervaring heeft in het begeleiden van gezinnen binnen vzw ter Muren, alsook ervaring heeft in
het werken met de doelgroep in het land van herkomst. Hierdoor vond ik zijn antwoorden niet
passen bij de verwerking van de andere interviews en besloot ik om dit apart uit te schrijven. Ik
kon hem via de digitale weg bereiken en hij was bereid om een bijdrage te leveren aan mijn
onderzoek. Deze persoon wenste anoniem te blijven, hierdoor zal ik zijn naam niet vermelden
in de verwerking van de resultaten. Hij kreeg dezelfde vragenlijst voorgelegd als de andere
leefgroep- en contextbegeleiders. Hierdoor zal ik dezelfde thema’s opnieuw aanbrengen, maar
zal de inhoud ons een bredere kijk bieden op de besproken onderdelen.

6.3.1. Algemene verschillen tussen Belgische en Congolese gezinnen

Ten eerste vond de ex-medewerker het bij dit thema erg belangrijk om elke cliënt zo neutraal
mogelijk te benaderen, los van zijn of haar culturele achtergrond. Hij bedoelde hierbij dat we
onze vooroordelen achterwege moeten kunnen laten en de cliënt moeten kunnen zien als een
gewoon mens. Elke mens heeft zijn eigen geschiedenis, gevoelens, gedachten en gewoonten.
Daarbij is het interessant om bij een interculturele begeleiding kennis te hebben van een
aantal cultuurkenmerken, maar zonder hier vooroordelen aan te koppelen. Je kan bijvoorbeeld
als hulpverlener de cultuurkenmerken checken door je nieuwsgierig op te stellen en ernaar te
vragen. Hierdoor zullen onduidelijkheden verminderen. Verder kunnen zowel Belgische als
Congolese cliënten hetzelfde soort probleem ervaren.
Ten tweede gaf hij net zoals de andere respondenten aan dat het accent van de waarden en
normen vaak anders ligt bij Congolese gezinnen. Als voorbeeld vertelde hij dat wanorde
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binnen het gezin bij hun algemeen aanvaard is.
Over de gedragscultuur van de Congolezen kon hij zeggen dat ze zich ofwel volledig laten zien
zoals ze zijn: “what you see is what you get”, ofwel eerder terughoudend gaan zijn. Die
terughoudendheid benoemde hij als “hypocrisie”. Dit zou eigen zijn aan de cultuur en betekent
dat ze liever niet geconfronteerd worden met hun problemen en dat ze deze eerder gaan
verstoppen. Dit is een verschil met de Belgische cultuur, aangezien Belgische gezinnen sneller
hun problemen op tafel gooien. Deze bevinding kwam ook al aan bod bij de reacties van de
leefgroep- en contextbegeleiders in het vorige onderdeel bij het thema over de verschillen in
opvoeding.
Die “hypocrisie” zou ook te maken hebben met het katholieke geloof. De mensen zullen zich
met hun problemen eerder richten naar God, de kerk, een sekte of vrienden en familie.
Ten derde is de verhouding tussen man en vrouw vaak anders dan in Belgische gezinnen. Na
het huwelijk in Congo wordt de vrouw beschouwd als bezit van de man. Wanneer er een
feitelijke scheiding plaatsvindt, kan de man over gaan tot stalking of agressie. Daarnaast heeft
de man in het land van herkomst vaak meerdere minnaressen. Dit heeft uiteraard gevolgen
voor de vrouw en de kinderen. In hoofdstuk 4 bespraken we het gezinsleven van
migrantengroepen. In het interview met zuster Nathalie werd er inderdaad gezegd dat
mannen binnen één familie vaak verschillende vrouwen hebben. Hierdoor hebben kinderen
vaak heel wat halfbroers en halfzussen. Zuster Nathalie haar gezin omvatte 17 kinderen,
aangezien haar vader vier verschillende vrouwen had.
Over het algemeen kaartte hij aan dat de eetsituatie vaak anders is bij Congolezen in
vergelijking met Vlaamse gezinnen. Daarnaast zijn de kinderen in een Congolees gezin veel
vrijer dan in Belgische gezinnen. Een opmerking hierbij is dat er niet zoiets bestaat als ‘het
Congolese gezin’. Er zijn steeds bepaalde zaken die kenmerkend zijn voor een bepaalde
doelgroep, maar er zijn onderling nog heel wat verschillen. Het is belangrijk om hier als
hulpverlener rekening mee te houden.

6.3.2. Gelijkenissen tussen Belgische en Congolese gezinnen

Bij de gelijkenissen zien we op de eerste plaats dat we zowel Congolezen als Belgen moeten
behandelen en bekijken als mens.
Daarnaast was de ex-medewerker van mening dat wanorde in huis of binnen het gezin bij
beide culturen kan voorkomen.
Verder zien we in Congolese gezinnen soms parentificatie bij de oudste kinderen. Dit kwam al
aan bod in het vorige onderdeel, waarbij de leefgroep- en contextbegeleiders opmerkten dat
de oudste kinderen in het gezin een grote verantwoordelijkheid hadden. De ex-medewerker
gaf aan dat dit evengoed kan voorkomen in Belgische gezinnen. Agressie van ouders naar
kinderen toe, is ook iets dat in beide culturen kan plaats vinden. Als laatste kan een sterke
loyaliteit aan de eigen cultuur ook voor komen in Belgische gezinnen. Het is niet omdat het
minder zichtbaar of bekend is, dat het niet voorkomt in de Belgische cultuur.
Opmerkelijk hierbij is dat de loyaliteit, de parentificatie en de agressie van ouders naar
kinderen toe in het vorige onderdeel steeds werden aangekaart als verschillen tussen beide
cultuurgroepen. Deze respondent is van mening dat deze zaken ook bij ons kunnen
voorkomen, alhoewel ze misschien in mindere mate zullen voorkomen en minder zichtbaar
zullen zijn.

6.3.3. Het hebben van vertrouwen in de jeugdhulpverlening bij de doelgroep

Om zicht te krijgen op de cultuur van de Congolezen en hun gedrag is het ten eerste van
belang om kennis te hebben over “article 15”. Dit is een ongeschreven en fictief artikel in de
grondwet van Congo en kwam tot uiting bij de bevolking tijdens de regeringsperiode van
president Mobutu. Dit artikel betekent: “debrouillez-vous” of beter gezegd: “trek uw plan”.
Doordat er in Congo toen amper steun was van de overheid en de politiek naar de bevolking
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toe, kwam het er op neer dat de burgers zelf hun plan moesten leren trekken om te overleven.
Wanneer we die ingesteldheid gaan vergelijken met ons systeem van duidelijke wetten, regels
en beschermende sociale perspectieven, zien we dat dit een groot verschilpunt is waarmee we
als hulpverlener ook rekening moeten houden. Hiermee samenhorend en een belangrijk
aspect in hun cultuur is het uiten van de eigen persoonlijkheid. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting
in hun kledij waarbij dit wordt ervaren als een symbool van vrijheid.
Daarnaast zijn de wetten in Congo ook voor ruime interpretatie vatbaar, terwijl het Belgische
rechtssysteem heel wat afgebakende wetten en regels omvat.
Doordat we in België net zo een complexiteit van administratieve en burgerlijke wetten
hebben, kan dit wantrouwen wekken bij de Congolezen. Leefgroepbegeleider 2 kaartte dit
probleem reeds aan in het vorige onderdeel en voegde eraan toe dat er vanuit de
gemeenschapsinstellingen veel te weinig duidelijkheid gegeven wordt aan de cliënten. Verder
speelt vaak de koloniale geschiedenis een grote rol bij het wantrouwen van “blanke”
instellingen. Het is interessant voor hulpverleners om tijdens hun begeleidingen weet te
hebben van de actuele algemene situatie in Congo. Dit kan namelijk invloed hebben op het
verloop van de hulpverlening. Zo gaf de ex-medewerker aan dat jongeren in Brussel hier zeker
ook mee bezig zijn.
Als laatste is hij ervan overtuigd dat het vertrouwen voor een groot deel afhangt van de
individuele dynamiek tussen de hulpverlener en het Congolese gezin. Het is belangrijk om als
hulpverlener interesse te tonen in de “coutumes” van het gezin. Dit is een verzameling van
gewoontes in hun gedragscultuur.

6.3.4. Verschillen in opvoeding tussen Belgische en Congolese gezinnen

Een eerste verschil dat aangekaart wordt, is de verantwoordelijkheid die de oudere kinderen
hebben ten opzichte van de jongsten. Dit komt ook naar voor in de antwoorden van de andere
respondenten. Volgens de ex-medewerker gaan de oudste kinderen in het gezin ook zorgen
voor hun ouders, soms worden ze er zelfs toe gedwongen. Er rust vaak een grote
verantwoordelijkheid op de schouders van de oudste kinderen. Zoals er al eerder werd gezegd,
moeten zij vaak meehelpen in het huishouden en de zorg voor de jongste kinderen op zich
nemen. In Belgische gezinnen krijgen kinderen veel minder verantwoordelijkheid.
In sommige gezinnen in Congo worden de kinderen overdag gedwongen uitgestuurd om te
gaan werken, zodat er inkomsten binnenkomen voor het gezin. Dit verschil werd ook
aangebracht in het vorige onderdeel.
Een tweede onderwerp gaat over het verstoten van een kind in Congo, wanneer er een
nieuwe vader in het gezin komt. In sommige gevallen wordt het kind uit het vorige huwelijk
van de vrouw door de nieuwe man verstoten. Hierbij merkte hij wel op dat dit ook in Belgische
gezinnen kan gebeuren. Een kind kan ook om een andere reden uit een gezin verstoten
worden. Wanneer er zich bijvoorbeeld in een familie een drama of een overlijden afspeelt,
wordt er soms een zwart schaap aangeduid die dan beschouwd wordt als de oorzaak van de
negatieve gebeurtenissen.
Ten derde worden opnieuw de lijfstraffen aangekaart. In Congo worden kinderen zowel in de
scholen als in hun gezin met de harde hand gestraft wanneer ze niet luisteren of iets verkeerd
gedaan hebben. Dit gebeurt soms door het gebruik van een bamboestok. Ook bij de Congolese
migranten in België worden lijfstraffen nog vaak toegediend. Dit blijkt uit de ervaringen van de
leefgroep- en contextbegeleiders die besproken werden in het vorige onderdeel.
Een laatste verschil dat de ex-medewerker opviel tijdens zijn verblijf in Congo en Rwanda was
dat de moeders meer affectie aan hun kinderen geven op het fysieke vlak. Daar worden
kinderen bijvoorbeeld heel vaak op de rug of op de buik van de moeder gedragen. Momenteel
zien we in België dat de draagzakken wel wat populairder worden. Daarnaast gaan Congolese
moeders soms zelfs tot de leeftijd van 6 jaar borstvoeding geven aan hun kinderen.
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6.3.5. Ervaringen met de taal en de eventuele taalbarrière

Om een interculturele begeleiding te kunnen doen, is het volgens de ex-medewerker eerst en
vooral belangrijk om het gesprek telkens goed voor te bereiden. Bepaal op voorhand welke
thema’s je wilt aankaarten, hoe je dat gaat doen, enzovoort. Ook op vlak van taal is het
belangrijk om goed voorbereid te zijn. Het kan soms heel erg helpen om een aantal
kernwoorden uit de andere taal te leren. Dit zal bij het gezin geïnterpreteerd worden als een
uiting van respect naar hun toe. Daarnaast kan het ook helpen om met lichaamstaal en
gebarentaal te communiceren. Het belang en de functies van non-verbale communicatie,
hebben we reeds gezien in hoofdstuk 5 bij het TOPOI-model.
Als laatste moet men het dossier indien mogelijk laten behandelen door iemand die bekend is
en voeling heeft met zowel de taal als met de cultuur van de cliënt. Dit zal helpen om
misverstanden te voorkomen en om sneller een vertrouwensband te kunnen opbouwen.

6.3.6. Tips en noden om de interculturele hulpverlening te optimaliseren

De ex-medewerker én ervaringsdeskundige gaf mij nog een aantal tips mee om de
interculturele hulpverlening te optimaliseren.
Ten eerste is het belangrijk dat je als hulpverlener de tijd neemt om de context en de
specifieke cultuur van het gezin te leren kennen. Door je open te stellen voor de cliënt en
oprecht geïnteresseerd te zijn over hun afkomst en hun context, kan er een band worden
opgebouwd. Probeer hun specifieke gedragsgewoontes te leren kennen door deze
bespreekbaar te maken. Het is nodig om de achtergrond van het gezin te leren kennen op
micro-, meso- en macroniveau. Op microniveau ga je vragen stellen over de geschiedenis van
de persoon zelf en welke culturele achtergrond hij/zij heeft. Op mesoniveau krijg je zicht op
het netwerk rond deze persoon of dit gezin en op de religie van dit gezin. Op macroniveau kan
je polsen naar de verhouding tussen de overheid van België en de overheid van Congo. Daarbij
aansluitend is het interessant om veel over andere culturen te lezen en daaruit kennis op te
doen.
Ten tweede kan je de rollen eens omdraaien en hen proberen om hulp te vragen door
bijvoorbeeld iets te vragen over hun cultuur. Het gezin zelf zal je waarschijnlijk graag helpen
hiermee.
Ten derde wordt het geapprecieerd als je je even kan ‘invoegen’ in hun leefwereld door
bijvoorbeeld bij hun thuis te gaan en deel te nemen aan een maaltijd. Het is belangrijk om hier
op in te gaan, wanneer je uitgenodigd wordt. Wanneer je afstand houdt, zal het wantrouwen
groeien. Bij dat invoegen mag je uiteraard wel grenzen aangeven, zodat je professioneel kan
blijven. Ook wanneer je het gezin iets aanbiedt om te eten of te drinken, wordt dit meestal
positief onthaald en kan je een vertrouwensband opbouwen. Tenslotte is het belangrijk om bij
de openheid van een Congolees gezin ook rekening te houden met de mentaliteit van
‘hypocrisie’.

Deelbesluit

“Wat zijn ervaringen van de hulpverleners en welke belemmeringen ondervinden zij?” Om
hierop een antwoord te vinden, nam ik interviews af bij de leefgroep- en contextbegeleiders
op mijn stageplaats die tijdens hun carrière in aanraking kwamen met Congolese gezinnen. Ik
verwerkte de resultaten in vijf thema’s.
Het eerste thema omvatte de algemene verschillen tussen Belgische en Congolese gezinnen.
Het verschil in accent van bepaalde waarden en normen, werd zowel opgemerkt door de
respondenten van op mijn stageplaats als door de ex-medewerker. Een tweede verschilpunt
ging over de geheimzinnigheid die de hulpverleners ervaren bij de Congolese cliënten.
Persoonlijke zaken worden zelden gedeeld met personen die buiten het gezin of de familie
staan, terwijl de hulpverleners bij Belgische gezinnen hieromtrent meer openheid ervaarden.
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Als derde verschil kwam de taalbarrière ter sprake. Daarnaast ervaarde de ex-medewerker nog
verschillen i.v.m. de verhouding tussen man en vrouw, de eetsituatie en de vrijheid die
kinderen krijgen van hun ouders.
In het tweede thema kwamen de gelijkenissen tussen beide partijen aan bod. Uit de interviews
bleek dat de helft van de respondenten dit een moeilijke opgave vonden. Hieruit kon ik
besluiten dat hulpverleners zeer snel geneigd zijn om zich -onbewust- meer te focussen op de
verschillen tussen mensen. Uiteindelijk ervaarden de respondenten dat de waarde beleefdheid
en het hebben van respect voor ouderen in beide culturen belangrijk zijn. Verder waren de
respondenten het er allemaal over eens dat alle ouders hun kinderen het liefst terug thuis
willen hebben. Als laatste benadrukten de ex-medewerker en leefgroepbegeleider 2 dat we de
cliënten in de eerste plaats als mens moeten zien en behandelen, los van hun culturele
achtergrond.
Het derde thema ging over het geringe vertrouwen van de doelgroep in de hulpverlening en de
ervaringen van de hulpverleners hierrond. Uit de interviews bleek dat het gebrek aan
vertrouwen ervaren werd als een zeer moeilijk gegeven binnen de hulpverlening. De
meerderheid van de respondenten ervaarden heel wat weerstand van ouders. Mogelijke
oorzaken die ze hiervoor aanhaalden zijn: het strenge optreden van de jeugdrechtbank, het
minder machtig zijn van de Nederlandse taal, de strenge en vaak complexe wetgeving i.v.m.
minderjarigen, de onduidelijkheid van ons rechtssysteem en de culturele verschillen waardoor
er onbegrip heerst bij de ouders. De ex-medewerker benadrukte hierbij dat de individuele
dynamiek tussen de cliënt en de hulpverlening een grote invloed heeft op het creëren van een
vertrouwensband.
In het vierde thema werden de verschillende aspecten i.v.m. opvoeding besproken en
vergeleken met onze westerse visie hierop. Hulpverleners ervaarden dat Congolese kinderen
zeer loyaal zijn naar hun ouders toe. Daarnaast worden Congolese ouders gezien als erg
autoritair. Sommige respondenten werden reeds geconfronteerd met ouders die lijfstraffen
uitdeelden aan hun kinderen. Dit zorgde voor moeilijkheden. Het gebruik van lijfstraffen werd
ook aangekaart door de ex-medewerker, waarbij hij aangaf dat sommige families hun kinderen
zelfs verstoten. Familie speelt een grote rol in de opvoeding van de kinderen, dit maakt dat
Congolese ouders sterk vertrouwen op andere volwassen voor het toezicht op hun kinderen.
Congolese ouders maken ook een sterke afbakening in hun opvoedingstaken, waarbij de
school volledig verantwoordelijk geacht wordt voor de schoolresultaten van de kinderen. Als
laatste ervaarden de respondenten dat oudere kinderen uit het gezin verantwoordelijk gezien
worden voor hun jongere broers en zussen.
Het voorlaatste thema ging over de taalbarrière. Alle respondenten vonden het erg moeilijk
om de juiste nuances te leggen in een gesprek wanneer de cliënt een andere taal spreekt. Het
hanteren van een contacttaal, blijkt ook niet zo eenvoudig. Hulpverleners hebben vaak het
gevoel dat cliënten soms doen alsof ze de Nederlandse taal niet voldoende beheersen om
bepaalde onderwerpen uit de weg te gaan. Verder worden tolken nog te weinig ingeschakeld
binnen de hulpverlening. Ofwel zijn ze niet beschikbaar ofwel is er te weinig geld voorzien om
er gebruik van te maken.
Wanneer men niet over een tolk beschikt, gaf de ex-medewerker aan dat het belangrijk is om
een gesprek goed voor te bereiden, eventueel een aantal kernwoordjes uit de moedertaal van
de cliënt te leren en om aandachtig te zijn voor non-verbale communicatie.
Als laatste werden de vragen en noden van de hulpverleners besproken m.b.t. de culturele
hulpverlening. De belangrijkste noden zijn: meer zicht krijgen op de cultuur, waarden, normen,
geschiedenis en migratiemotieven van de doelgroep, methodes vinden om op een correcte
manier een kwaliteitsvolle vertrouwensband uit te bouwen en meer hulpverleners inschakelen
vanuit verschillende culturele achtergronden. De ex-medewerker benadrukte dat
hulpverleners voldoende tijd moeten besteden aan het leren kennen van de cliënt.
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7. Interviews met gespecialiseerde organisaties
Inleiding
Zoals ik beschreven heb in het hoofdstuk: ‘onderzoeksopzet’, heb ik ervoor gekozen om
interviews af te nemen met gespecialiseerde organisaties. Dit had tot doel om een antwoord
te vinden op mijn derde deelvraag: “hoe kunnen we omgaan met de taalbarrière?” Daarnaast
was ik ervan overtuigd dat deze interviews mij meer inzicht zouden geven in de interculturele
hulpverlening.
Aan de hand van de verwerking van mijn interviews met de leefgroep- en contextbegeleiders
van mijn stageplaats, werkte ik een nieuwe vragenlijst uit. Ik hoopte dat mijn respondenten mij
antwoorden en adviezen konden geven op de thema’s die ik besproken had met de
hulpverleners.
In dit hoofdstuk zal ik mijn interviews opnieuw verwerken aan de hand van thema’s, die
overeenkomen met de vragenlijst die ik had opgesteld. Deze vragenlijst kan u terugvinden
onder bijlage 5. Daarnaast heb ik er opnieuw voor gekozen om de namen van mijn
respondenten niet te vermelden. Dit heeft geen meerwaarde voor het onderzoek en de
respondenten wensten ook liever anoniem te blijven.
Ik koos ervoor om een hulpverlener uit OTA (Ondersteuningsteam Allochtonen OostVlaanderen) en uit Minor-Ndako te interviewen.
OTA als organisatie had ik al eens vermeld in hoofdstuk 5 bij het onderdeel “5.3.5 Een
intercultureel bemiddelaar”. Hierbij werden de taken en de voordelen van het inschakelen van
een intercultureel bemiddelaar reeds aangekaart.
Er werken bij OTA verschillende medewerkers van een andere origine en de organisatie is
gespecialiseerd in het werken met jongeren met een migratieachtergrond. Zij kunnen van
cruciaal belang zijn in een overleg doordat ze de culturele nuances kunnen aanbrengen en
verduidelijken.
Tijdens mijn stageperiode had ik de eer om eens een overleg met een intercultureel
bemiddelaar van OTA te mogen bijwonen. Hierdoor was ik volledig overtuigd om hen te
bevragen in functie van mijn bachelorproef. Zij zijn namelijk deskundigen op het vlak van
interculturele hulpverlening.
Minor-Ndako is een organisatie binnen de integrale jeugdhulp. Ze werd opgericht om
buitenlandse niet-begeleide minderjarigen op te vangen en te begeleiden. Doordat deze
organisatie gespecialiseerd is in de begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen,
zijn zij ook een interessante organisatie om het thema interculturele hulpverlening te
bespreken. Op aanraden van mijn promotor en na een korte research, was ik overtuigd van
hun expertise en heb ik een afspraak kunnen maken met één van de hulpverleners.
“Minor-Ndako wil kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor
de toekomst”. (“Minor Ndako”, s.d.)

7.1.

Verwerking van de resultaten

7.1.1. De taalbarrière: hoe kunnen we hier mee aan de slag gaan?

Doordat de taalbarrière en de moeilijkheid van het leggen van nuances in een gesprek vaak
terug kwam in mijn gesprekken met de hulpverleners, vroeg ik aan de respondenten hoe zij
hier mee omgaan en wat hun visie hierop is.
De respondent van OTA, die ook van Congolese afkomst is, wilde hier een aantal zaken over
vertellen. Ten eerste gaf ze aan dat Congo vroeger een Belgische kolonie was. Hierdoor vinden
de Congolezen dat wij onze taal, de Franse taal, naar hen gebracht hebben. Het is voor hen dus
moeilijk te vatten dat we hier in Vlaanderen zo goed als geen Frans kunnen praten. Dit
fenomeen zorgt ervoor dat de Congolese cliënten weinig vertrouwen hebben. Vertrouwen
69

Lieselotte Van den Stock

2017-2018

begint immers bij communicatie. Hulpverleners zouden het Frans beter moeten beheersen.
Sommige Congolese ouders spreken enkel Lingala, dit zijn vaak mensen die niet kunnen lezen
of schrijven. Vaak begrijpen ze wel de basis van de Franse taal.
Ten tweede lokt taal ook angst uit. Hulpverleners nemen vaak de volgende woorden in de
mond: “ze moeten zich maar aanpassen.” Voor de Congolezen is het leren van Nederlands
geen prioriteit. Er is een overlevingscultuur. Alles in hun leven zal hierrond draaien. De ouders
redeneren dan als volgt: “als ik kan kiezen tussen mijn kinderen eten geven of Nederlandse les
gaan volgen, dan kies ik uiteraard voor het eerste.”
De respondent van Minor-Ndako gaf aan dat er binnen hun organisatie vaak met tolken wordt
gewerkt. Dit is een eerste methode om te werken met anderstaligen. Dit kan een live tolk of
een telefonische tolklijn zijn, die dan op voorhand gereserveerd wordt. Voor sommige talen is
het op voorhand reserveren echt nodig. Een tolk wordt vooral ingeschakeld bij een
intakegesprek wanneer we merken dat de jongere geen Nederlands kan praten of als zijn/haar
voogd dit op voorhand heeft aangegeven. Wij vinden dit erg belangrijk omdat we ons
hulpverleningssysteem duidelijk willen uitleggen. De jongere moet immers beslissen of hij/zij
bij ons of ergens anders wil verblijven. Een tolk is vaak echt nodig binnen de hulpverlening. We
hebben hier uiteraard budget voor, maar we kijken eigenlijk gewoon naar het feit of het nodig
is of niet. Wanneer we denken dat een tolk nodig is voor een gesprek, bellen we er één op. In
bepaalde situaties kan een jongere enkel knikken tijdens een gesprek. Wanneer er dan een
tolk bij komt, zien we vaak dat de jongere veel meer kan en durft vertellen.
Wanneer het nodig geacht wordt, kan er als tweede methode ook een intercultureel
bemiddelaar vanuit OTA ingeschakeld worden.
Een derde troef is dat we verschillende begeleiders binnen onze organisatie hebben die van
verschillende afkomsten zijn. Dit kan vaak helpen om de taalbarrière te overbruggen. Deze
begeleiders zijn immers meer op de hoogte van het culturele referentiekader en dit kan helpen
om bepaalde zaken in het juiste perspectief te plaatsen.
Ten vierde is er een project genaamd “Ndako-Link”. Hierbij kunnen jongeren vanuit
verschillende culturen die vroeger bij ons begeleid werden, aansluiten bij een gesprek aan een
ronde tafel. Mensen die niets met de hulpverlening te maken hebben, maar toch iets willen
betekenen, kunnen hier ook aan deelnemen. Alle mensen aan die ronde tafel komen om de
drie maand samen en geven elk hun visie op een bepaald probleem dat besproken wordt. Zij
komen meestal niet direct in contact met de jongere waarover het gaat. Dit is een heel
laagdrempelig initatief. Een vijfde mogelijkheid is dat jongeren die één of twee jaar uit de
begeleiding zijn, eens langsgaan bij jongeren die momenteel in begeleid zelfstandig wonen
zitten. Zij kunnen elkaar dan op allerlei vlakken ondersteuning bieden. Doordat het gesprek
doorgaat tussen twee jongeren en niet tussen een begeleider en een jongere, kan dit
drempelverlagend werken.

7.1.2. Wat kan en wat kan niet binnen de hulpverlening met een Congolees gezin?

Contextbegeleidster 1 had tijdens het interview aangegeven dat ze niet goed wist welke zaken
ze als hulpverlener wel en niet mag/kan doen binnen een Congolees gezin. Als voorbeeld
vertelde ze dat ze was tussengekomen in een gesprek tussen een grootmoeder en haar
kleinkind. Dit werd door het gezin als negatief ervaren. Door dit voorbeeld te schetsen, peilde
ik naar de mening van de respondenten over wat kan en niet kan binnen de interculturele
hulpverlening.
Respondent van OTA: In een Congolees gezin is er over het algemeen een bepaalde hiërarchie
binnen het gezin: de kinderen staan op het laagste niveau, de ouders staan boven hun
kinderen en helemaal bovenaan staan de grootouders. Dit komt doordat grootouders binnen
de cultuur gezien worden als diegene die de meeste wijsheid bezitten. Zelfs wanneer de
grootouders nog in het land van herkomst verblijven, oefenen zij een sterke druk uit op de
ouders van de kinderen. Zij geven de ouders vaak de volgende boodschap mee: “zorg ervoor
dat je kinderen een goede Congolees worden. Wij kunnen er niet meer mee voor zorgen.”
70

Lieselotte Van den Stock

2017-2018

Bij OTA gaan ze als volgt te werk: tijdens gesprekken worden zowel de ouders als de kinderen
apart gesproken. De respondent vertelde dat er in onze maatschappij en ook binnen de
hulpverlening vaak ingezet wordt op het samen bespreken van bepaalde onderwerpen. Er
wordt veel belang gehecht aan een dialoog tussen ouders en kinderen. Bijgevolg worden
ouders en kinderen samen met de hulpverleners rond de tafel gezet. Bij OTA kiezen ze er
bewust voor om ouders en kinderen apart te houden. Dit omdat kinderen en ouders aparte
individuen zijn. Daarnaast kunnen kinderen in hun puberteit zitten, waardoor hormonen ook
een grote rol gaan spelen bij het uiten van emoties. Verder bekijken ouders en kinderen de
situatie door een andere bril. Ze hebben elk hun eigen beleving en beide partijen hebben vaak
ook andere verwachtingen naar elkaar toe. De respondent benadrukte heel erg dat we een
ouder en een kind nooit met elkaar gelijk kunnen stellen. In plaats daarvan moeten we aan de
ouders de vraag stellen wat zij willen bereiken en wat hun doelen zijn. Elke ouder wil zijn/haar
kind goed kunnen opvoeden, maar soms beschikt de ouder niet over de juiste kennis of de
juiste middelen. Dan is het onze taak om hen hierin te gaan helpen en te gaan begeleiden.

“Een kind is de vrucht van de ouders. Ik stel even de volgende vergelijking:
ouders kunnen gelijkgesteld worden met een appelboom. Kinderen zijn een
appel van die appelboom. Hierdoor kan je een appel nooit gelijkstellen met een
appelboom.” (Respondent van OTA, persoonlijke communicatie, 20 maart 2018)
Respondent van Minor-Ndako: Het is inderdaad erg moeilijk om te weten wat je wel en niet
kan doen binnen een bepaald gezin. Dit hangt af van gezin tot gezin en van cultuur tot cultuur.
Het is vooral belangrijk om dingen te bevragen vanuit een positieve nieuwsgierigheid.
Misschien kan je als hulpverlener ook wel eerlijk vertellen dat je niet goed weet wat wel en
niet kan. Je kan hierbij aangeven dat je hier onzeker over bent, omdat je het goed wilt doen.
Hierbij kan je dan vragen naar de manier waarop bepaalde zaken gebeuren binnen hun
cultuur. Zolang we ons open en positief nieuwsgierig opstellen, kunnen we weinig fout doen.
Als hulpverlener kan je misschien ook eens te rade gaan bij migranten die al een lange tijd in
België verblijven en die bekend zijn met beide culturen. Bijvoorbeeld: wanneer er binnen
Minor Ndako Marokkaanse jongeren verblijven, kunnen begeleiders soms eens raad vragen
aan een imam waar de organisatie een goed contact mee heeft opgebouwd. Binnen het
project van Ndako-Link zijn er ook een aantal Afrikaanse vrouwen actief. Hierdoor hebben
hulpverleners een netwerk opgebouwd om advies in te winnen over andere culturen.
Een derde tip die de respondent gaf is dat je door veel te lezen en bij te leren over andere
culturen, beter kan begrijpen vanwaar bepaalde reacties komen. Bijvoorbeeld: bij een bepaald
gezin uit Afrika merkten de begeleiders op dat de ouders een ander beeld hadden over het
gezin, de school, de hulpverlening, enzovoort. Zij gaven aan dat de school verantwoordelijk is
voor alles wat er op school gebeurt. Daarnaast is alles wat binnen de hulpverlening gebeurt, de
verantwoordelijkheid van de hulpverlening of de instelling. Hierdoor gingen deze ouders ook
niet naar oudercontacten op school, want zij vonden dat de leerkrachten het best weten wat
ze moeten doen en dat zij als ouders hier weinig aan toe te voegen hadden. Op school wordt
de afwezigheid van de ouders al snel geïnterpreteerd als ongeïnteresseerd. Door kennis te
hebben over andere culturen, kan je als hulpverlener situaties zoals deze beter plaatsen.
Verder kan je met de ouders hierover in gesprek gaan en aangeven dat dit in onze cultuur
misschien op een verkeerde manier geïnterpreteerd kan worden.
Een ander voorbeeld dat de respondent gaf is dat wij binnen onze cultuur de gewoonte
hebben om heel vaak “sorry” te zeggen. Bij andere culturen zou dit veel minder zichtbaar zijn.
Dit heeft te maken met de schuld- en schaamtecultuur. Bij Congolezen is er een heersende
schaamtecultuur, bijgevolg gaan zij zich veel minder verontschuldigen door middel van
woorden. Zij gaan op een andere manier proberen om het terug “goed te maken” of om terug
op een gelijke hoogte te staan met die persoon. Dit uit zich dan onder andere in iets doen voor
de ander of de ander met iets helpen.
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“Wanneer je als begeleider kan aanvaarden dat de jongere op een andere
manier iets wil bereiken, dan moeten we niet blijven hameren op onze manier
van werken.” (respondent van Minor-Ndako, persoonlijke communicatie, 3 april
2018)
7.1.3. Een vertrouwensband opbouwen: hoe doen we dat?

Eén van de thema’s bij de verwerking van de vorige interviews, was het hebben van
vertrouwen in de jeugdhulpverlening bij onze doelgroep. Ik kon uit de interviews met de
leefgroep- en contextbegeleiders concluderen dat het vaak moeilijk is om een
vertrouwensband op te bouwen met de Congolese cliënten. Ook dit thema besprak ik uitvoerig
met de respondenten.
Respondent van OTA: hulpverleners worden door de ouders vaak gezien als ‘pottenkijkers’.
Ouders zijn bang dat zij ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen weggenomen worden uit het
gezin, doordat ze bepaalde zaken gaan noteren en deze kunnen ‘verklikken’ aan hun
organisatie en de jeugdrechtbank. Hierdoor kunnen de ouders weinig vertrouwen hebben in
de hulpverleners.
Deze bevindingen vinden we ook terug in hoofdstuk 4, bij “aandachtspunten voor de
hulpverlening”. Zuster Nathalie gaf aan dat de cliënten erg bezig zijn met de reacties van
anderen en met de gevolgen wanneer ze zaken toevertrouwen aan hulpverleners. Ook al zijn
de hulpverleners gebonden aan hun beroepsgeheim, dan nog kunnen ze in ernstige gevallen
bepaalde zaken gaan melden.
Hoe kunnen we dat vertrouwen dan opbouwen? De respondent vertelde dat het ten eerste
erg belangrijk is om al vanaf het eerste contact met het gezin te vertrekken vanuit een
positieve visie. Benadruk altijd eerst de positieve zaken, alvorens meteen over te gaan naar de
negatieve. De cliënt is een mens die met een bepaalde hulpvraag zit. Vraag aan hem/haar:
“Hoe kan ik jou helpen? Wat heb jij van mij nodig?” Er zijn immers veel hulpverleners die in
plaats daarvan vertrekken vanuit de gedachte: “ik ben hier om in te grijpen in de situatie.”
Je moet de cliënt in de eerste plaats zien als een mens, net zoals jij zelf ook een mens bent.
Ten tweede kan het helpen om als hulpverlener bepaalde zaken van jezelf te onthullen aan de
cliënten. De respondent gaf hierbij het volgende voorbeeld: “Wanneer een moeder aangeeft
dat haar tienerdochter haar kamer niet wil opruimen, vertel ik zelf over mijn dochter van 16
die ook eens tegendraads kan doen.” Dit creëert vertrouwen bij de cliënt en schept een band.
We zijn immers allebei moeder. Het is een kwestie van geven en nemen. Door een beetje van
jezelf te laten zien, kom je ook dichter bij hun wereld te staan en kan je je beter in de plaats
stellen van de ander.
Wanneer een intercultureel bemiddelaar vanuit OTA tussenkomt in een gesprek, moet hij/zij
soms op een vijftal minuten tijd het vertrouwen zien te winnen van de cliënt. Hierbij is het dus
erg belangrijk om verbinding te maken met de cliënt. Dit is een verbinding van mens tot mens.
Tijdens een huisbezoek of een gesprek is het belangrijk om er op te letten dat je niet te veel
noteert, maar dat je de focus legt op het gesprek zelf.
Ten derde moet je als hulpverlener leren kijken naar wat er zich binnen het gezin allemaal
afspeelt. Bijvoorbeeld: “Wanneer ik bij een intercultureel gezin zie dat de schoenen van de
gezinsleden allemaal aan de voordeur staan, zal ik mijn schoenen ook uittrekken en deze daar
plaatsen. Vaak krijg je dan de reactie dat je dat niet hoeft te doen, maar dit is een manier om
respect te tonen aan de gewoontes van het gezin.” Hierdoor kan je opnieuw een verbinding
aangaan met je cliënt. Wanneer ze je iets aanbieden om te drinken, neem je dat best ook altijd
aan. Dat is hun manier om je te vertellen dat ze dankbaar zijn dat je naar hen toe wilt komen
en naar hen wilt luisteren.
Ten vierde is het erg belangrijk om oog te hebben voor de grote rugzak die migranten met zich
meedragen. Deze mensen hebben vaak al heel wat moeten doorstaan om in België te kunnen
geraken en verblijven. Heel vaak komen ze uit een situatie van zware armoede of oorlog. Als
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hulpverlener moet je hier oog voor hebben en hen erkenning geven in hun pijn, lijden en
verdriet dat ze met zich meedragen.

“Vertrek vanuit de gedachte: iedereen is mens. Zie de ander als jezelf en vertrek
vanuit positiviteit.” (respondent van OTA, persoonlijke communicatie, 20 maart
2018)
Respondent van Minor-Ndako: Een vertrouwensband opbouwen is inderdaad een moeilijk
gegeven. In Congo bestaat er geen jeugdhulpverlening zoals bij ons. Wanneer er dan toch iets
bestaat, wordt het eerder georganiseerd vanuit een controlefunctie die dan wordt uitgevoerd
door de overheid of door de politie.
Daarnaast is het bij deze gezinnen vaak taboe om met interne problemen naar buiten te
komen. Zij willen hun problemen vooral zelf proberen op te lossen. Wanneer ze hier niet in
slagen, ervaren ze een groot gevoel van schaamte en falen. Dit gegeven keerde al een aantal
keer terug in hoofdstuk 6, bij de ervaringen van de leefgroep- en contextbegeleiders en kwam
ook aan bod in hoofdstuk 4.
Binnen Minor-Ndako werken we enkel met niet-begeleide minderjarigen. Daarbij merken de
begeleiders dat sommige jongeren misbruikt geweest zijn in het land van herkomst en dat
deze jongeren overleefden door geen enkele volwassene binnen te laten en te vertrouwen.
Hierdoor is het voor de jongeren vaak erg moeilijk om een vertrouwensband aan te gaan met
een begeleider. Pas wanneer hun procedure afgerond is en ze een positieve uitspraak hebben,
kan het vertrouwen een beetje beginnen groeien.
Sommige jongeren die vroeger bij ons in de leefgroep zaten, staan nu zelf in de leefgroep als
begeleider. Dit kan helpen om het vertrouwen met de jongeren op te bouwen, doordat deze
begeleiders kennis hebben van beide werelden. Zij zeggen dan soms tegen de jongeren die nu
in de leefgroep zitten: “ik heb hier ook gezeten, ik vertrouwde de hulpverleners ook niet. Ik sta
nu zelf hier en heb gemerkt dat ik ze wel kon vertrouwen.” Door te werken met
ervaringsdeskundigen, kunnen er veel deuren geopend worden. Bij Afrikaanse gezinnen kan je
als hulpverlener misschien ook vertrouwen winnen door eens te gaan kijken naar de
kerkgemeenschap waar je cliënten actief zijn. Door hier interesse voor te tonen, kan je
misschien verbinding maken met die persoon en kan je te weten komen hoe er in het land van
herkomst met bepaalde dingen wordt omgegaan, alhoewel het hierbij wel belangrijk is om op
te letten wie je in vertrouwen neemt en met wie je gesprekken voert.
De respondent gaf hierbij een voorbeeld: “wanneer we merken dat jongeren veel stress
hebben, kunnen ze terecht bij hun therapeut. Dit is in sommige gevallen niet voldoende. In dat
geval kan het helpen om bijvoorbeeld muziek te betrekken bij de therapieën, vooral wanneer
dit in hun cultuur erg belangrijk is. In sommige culturen zorgt het dragen van een amulet ook
voor rust en zekerheid. Wanneer we dit als begeleider kunnen bemachtigen, zullen wij dit
zeker gebruiken in onze hulpverlening.” Door in hun leefwereld binnen te treden en bepaalde
zaken uit hun cultuur te gebruiken in hun verblijf hier, kan je een band opbouwen en
vertrouwen creëren.

7.1.4. Hoe kunnen we de gelijkenissen tussen beide culturen inzetten binnen de
hulpverlening?

Doordat de gelijkenissen tussen Belgische en Congolese gezinnen ook besproken werden in de
interviews met de leefgroep- en contextbegeleiders, vroeg ik aan de respondenten hoe we
hiermee aan de slag konden gaan binnen het hulpverleningstraject.
Respondent van OTA: het is belangrijk om bij elk hulpverleningstraject rekening te houden met
de specifieke context en de specifieke situatie. Stel je als hulpverlener nieuwsgierig op en
vraag naar de specifieke cultuur van de cliënt, hun migratiemotieven, het land en specifiek
gebied waar ze vandaan komen. Wanneer je hierin interesse toont, kan je verbinding maken
met de ander tot in hun ziel. Bij de geschiedenis en het gedrag van de mensen moet je ook
steeds oog hebben voor de overlevingscultuur waar groot belang aan wordt gehecht.
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Hulpverleners hebben nog steeds te weinig aandacht voor de specifieke context van gezinnen.
Vaak zien we dat Congolese ouders snel beschuldigd worden van verwaarlozing van hun
kinderen. Terwijl de ouders dit helemaal niet zo zien. Kinderen participeren al vanaf een jonge
leeftijd aan het huishouden en het gezin. Ze leren ook al snel zelfstandig zijn. De Belgische
manier van opvoeden en de wetgeving hierrond is anders. Doordat de wetgeving hier zeer
streng is, zorgt dit ook voor angst bij Congolese gezinnen. In het onderdeel “aandachtspunten
voor de hulpverlening” in hoofdstuk 4, werd het verschil in wetgeving tussen België en Congo
ook aangekaart.
Daarnaast hebben Congolese ouders vaak hoge verwachtingen van hun kinderen. Ze willen
bijvoorbeeld dat de kinderen later dokter worden want dat zorgt er immers voor dat ze het
later goed hebben. Hier zit de overlevingscultuur opnieuw in vervat. Deze ouders wensen heel
sterk dat hun kinderen een betere jeugd hebben dan dat zijzelf hebben gehad.
In Congo is heerst er ook een grote groepscultuur. Hulpverlening bestaat daar immers niet. In
België zijn de mensen net erg individualistisch ingesteld. In de Congolese cultuur vertrouwen
de ouders op andere volwassenen. Er is altijd wel een bepaalde volwassene in de buurt die de
kinderen in het oog houdt. De hele familie helpt ook bij de opvoeding en ontwikkeling van de
kinderen. Wanneer een Congolees gezin dan naar België komt, valt dat grote netwerk plots
weg en staan de ouders er alleen voor. Hierdoor proberen ze in de opvoeding van de kinderen
te doen wat ze denken dat goed is en meestal passen ze de zaken toe die in hun eigen
opvoeding ook gewerkt hebben. Bijvoorbeeld: wanneer een ouder in zijn jeugd ook gestraft
werd door middel van lijfstraffen, zal de ouder dit waarschijnlijk ook zelf toepassen. Die
methode heeft immers bij hen als kind ook effect gehad.
Als hulpverlener moet je de ouders die hun kinderen slaan niet negatief benaderen. Probeer
het doel en de reden van het slaan te achterhalen en ga met hen hierover in gesprek. In onze
maatschappij wordt een kind soms bij de ouders weggehaald doordat men denkt dat de
kinderen mishandeld worden en ter bescherming van de minderjarige. Maar je moet oog
hebben voor de situatie en motieven van de ouders. Een kind kan niet volledig beschermd
worden zonder zijn/haar ouders.
Respondent Minor-Ndako: wanneer je de mogelijkheid hebt om een tolk te betrekken bij het
gesprek, heb je misschien ook meer zicht op de gelijkenissen tussen beide partijen.
De bezorgdheid die ouders hebben ten opzichte van hun kind, is in elke cultuur gelijk. Dit kan
misschien op een andere manier geuit worden, maar ouders delen hierbij dezelfde zorgen.
Bijvoorbeeld: een moeder van Afrikaanse afkomst had een fout gemaakt t.o.v. haar kind en
had het kind op straat gezet. De moeder vertelde aan de begeleiding dat ze niets wilde doen
om het terug goed te maken, omdat ze dan al het respect verliest van haar kinderen. Wanneer
dat gebeurt, kan ze haar kinderen niet meer op een goede manier opvoeden. Deze moeder
wou koste wat kost haar autoritaire functie behouden omdat ze haar kinderen goed wou
opvoeden. Uiteindelijk willen alle ouders ongeacht hun cultuur een goede opvoeding voor hun
kinderen, maar de manier waarop dit tot uiting komt kan verschillen van cultuur tot cultuur en
van situatie tot situatie. Deze gelijkenis vinden we ook terug bij de bevraging van de leefgroepen contextbegeleiders in hoofdstuk 6.
Daarnaast kan niet alles worden toegewezen aan de cultuur van mensen. Heel veel zaken
hangen ook af van de specifieke context van een situatie. Verder heeft elke organisatie en elke
begeleider een eigen manier van werken. In sommige gevallen wordt er dan commentaar
gegeven op dat werken door anderen. Wanneer een hulpverlener niet vooruit geraakt in een
interculturele hulpverlening, kan je vragen of het bij een gezin van Belgische afkomst wel zou
lukken. Vaak merk je dan dat er heel veel zaken vanuit de hulpverlening met autochtone
gezinnen ook kunnen worden toegepast op allochtone gezinnen. Je kan de gelijkenissen tussen
beiden te weten komen door de mensen gewoon te leren kennen. Praat met de cliënten als
mens, toon interesse in hun leefwereld en verleg je focus van het probleem naar het gesprek
zelf. Een voorwaarde is natuurlijk dat men voldoende tijd beschikbaar heeft om elkaar te leren
kennen.
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7.1.5. Belangrijke zaken om mee te geven aan hulpverleners

Als laatste vroeg ik aan de respondenten welke tips of adviezen ze belangrijk vonden om mee
te geven aan hulpverleners die werken met Congolese gezinnen of in het algemeen met
cliënten uit een andere cultuur.
Respondent van OTA: Ten eerste is verbinding kunnen maken met je cliënten als mens van
groot belang. Zorg ervoor dat je in het gesprek met de cliënt ook los komt van je eigen
referentiekader. Actief zijn in de hulpverlening moet je doen vanuit je hart. Wanneer dit niet
zo is, kan je er beter mee stoppen.
Ten tweede moet je in je achterhoofd houden dat ouders van Congolese afkomst vaak in onze
ogen de ‘verkeerde’ dingen doen uit onwetendheid. Ze weten vaak niet hoe het anders of
‘beter’ kan. Ze doen dat wat ze denken dat goed is.
Ten derde moet je als hulpverlener het leed en het verdriet van de migranten erkennen en je
proberen in te leven in hun situatie. Hierbij is het belangrijk om niet meteen te gaan oordelen
maar hen vanuit een positieve invalshoek te benaderen.
Ten vierde moet men niet alleen naar de kinderen luisteren, maar ook naar de ouders. Ouders
hebben vaak een bepaalde hulpvraag. Je moet die hulpvraag kunnen zien en ernaar willen
luisteren. Dit gebeurt vaak niet. In plaats daarvan wordt er enkel naar het perspectief van de
kinderen gekeken en worden ze uit huis weggenomen. Dit creëert uiteraard heel wat
weerstand bij de ouders. Ouders en kinderen kijken ook door een andere bril naar een situatie.
Er is een verschil tussen de eerste en de tweede generatie migranten. Dit zorgt soms voor
conflicten.
Als laatste zijn sommige stammen in Congo ofwel matriarchaal of patriarchaal. Dit bekent dat
ofwel de mama ofwel de papa baas is van het gezin. Wanneer bijvoorbeeld een vader nooit
naar oudercontacten komt op school, wordt er al vaak vanuit gegaan dat deze vader niet
betrokken is bij zijn kinderen. Wanneer die vader deel uit maakt van een matriarchaal gezin, is
het logisch dat enkel de moeder die taak op zich neemt. Dit is belangrijk om als hulpverlener in
het achterhoofd te houden.
Respondent van Minor-Ndako: Neem een open houding aan en toon zo veel mogelijk interesse
in hun leefwereld, hun cultuur, hun land en in hun manier van leven. Dit zorgt voor
aanknopingspunten tijdens gesprekken. Daarnaast kan je verbinding maken met de mensen
door bijvoorbeeld een aantal kleine woordjes te leren uit hun taal zoals ‘hallo’ of ‘bedankt’.
Bij Minor Ndako wordt er veel belang gehecht aan het feit dat jongeren het gevoel hebben dat
hun afkomst gerespecteerd wordt. De begeleiders gaan bijvoorbeeld feestdagen die in andere
culturen belangrijk zijn, ook laten doorgaan in de leefgroep. Hierdoor wordt er verbinding
gemaakt met de jongeren en zijn er aanknopingspunten om een gesprek aan te gaan. Dit zorgt
ook voor meer vertrouwen tussen de begeleider en de jongere. Bij moslimjongeren worden de
terugkomuren in de leefgroep ook aangepast zodanig dat ze ’s nachts hun eten kunnen maken,
naar de moskee kunnen gaan, enzovoort. De hulpverlening wordt een deel aangepast aan
specifieke gewoontes of tradities die eigen zijn aan de cultuur van bepaalde jongeren. Dit
wordt dan ook erg geapprecieerd.
Vanuit Minor-Ndako worden begeleiders ook regelmatig uitgenodigd om interne vormingen te
volgen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het omgaan met Afghaanse conflicten, de verschillende
subgroepen in een bepaalde cultuur, …
Als laatste zorgt de diversiteit onder de begeleiders zelf ervoor dat er gemakkelijker
vertrouwen kan worden opgebouwd.

“Er staat nog te vaak een muur tussen de hulpverlener en de cliënt. Ik denk dat
we ons moeten focussen op het inschakelen van tolken en interculturele
bemiddeling zodanig dat die muur al voor een groot stuk kan worden
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afgebroken.” (Respondent van Minor-Ndako, persoonlijke communicatie, 3 april
2018)

Deelbesluit

Het doel van mijn onderzoek is om adviezen te formulieren waardoor het hulpverleningstraject
met Congolese gezinnen binnen de integrale jeugdhulp geoptimaliseerd kan worden. Om
gerichte adviezen te kunnen formuleren, bevroeg ik twee gespecialiseerde instanties naar hun
ervaringen. Naast mijn hoofdonderzoeksvraag, kwam ik ook een aantal antwoorden te weten
op mijn deelvraag: “Hoe kunnen we omgaan met de taalbarrière?”
Die taalbarrière was dan ook het eerste thema dat aan bod kwam in de interviews.
De respondent van OTA kaderde de huidige taalbarrière binnen de context van de koloniale
geschiedenis. Het is voor de Congolese cliënten niet logisch dat wij als hulpverlener zo weinig
Frans kunnen praten. Ten tweede heerst er bij Congolezen een overlevingscultuur, waardoor
het leren van de Nederlandse taal voor hen niet prioritair is.
De respondent van Minor-Ndako vond het gebruik van tolken in de hulpverlening noodzakelijk.
Uit ervaring wist ze dat jongeren vaak veel meer kunnen en durven vertellen met een tolk
erbij. Daarnaast werken er binnen de organisatie heel wat begeleiders met verschillende
culturele afkomst, dit kan het contact met de jongeren ook ten goede komen. Binnen MinorNdako bestaat een project waar mensen met verschillende origines aan een ronde tafel zitten
en hun visie geven op een bepaald probleem. Verder bestaat er de mogelijkheid om jongeren
die vroeger in de hulpverlening zaten, te laten langsgaan bij jongeren met dezelfde culturele
achtergrond die momenteel in de hulpverlening zitten, op die manier kunnen bepaalde
drempels worden weggewerkt.
In het tweede thema werden er zaken besproken die binnen de Congolese cultuur wel of niet
door de beugel kunnen. De respondent van OTA antwoordde op de case die
contextbegeleidster 2 aangaf dat er binnen het Congolese gezin een zekere hiërarchie heerst
waarbij de grootouders bovenaan staan. Zij worden aanzien als mensen die zeer veel wijsheid
bevatten. Daarnaast oefenen zij invloed uit op de opvoeding van de kinderen.
Een strategie die bij OTA vaak toegepast wordt, is het apart nemen van kinderen en van
ouders tijdens een gesprek omdat ouders en kinderen verschillende visies hebben op bepaalde
zaken en omdat ze niet met elkaar gelijkgesteld kunnen worden.
De respondent van Minor-Ndako was van mening dat de zaken die wel of niet toegestaan zijn
afhankelijk zijn van gezin tot gezin en van cultuur tot cultuur. Zij benadrukte het belang van
nieuwsgierigheid naar de cliënt toe en het aangeven van je onzekerheid. Daarnaast kan het
handig zijn om eens raad te vragen aan migranten die al geruime tijd in België verblijven en die
je wat meer informatie kunnen geven over de link tussen beide culturen. Als laatste is het
interessant om veel kennis te vergaren over de achtergrond en de cultuur van de doelgroep.
Hierdoor kan je als hulpverlener de reacties van mensen beter in hun context plaatsen.
In het derde thema kwam het geringe vertrouwen van de doelgroep in de hulpverlening
opnieuw aan bod. De respondent van OTA gaf aan dat de hulpverleners door de gezinnen vaak
gezien worden als ‘pottenkijkers’ en ‘verklikkers’. Verder gaf de respondent een aantal
adviezen om de vertrouwensband te kunnen opbouwen. Ten eerste moet men de cliënten al
vanaf het eerste contact positief benaderen. Daarnaast kan het helpen om een aantal zaken
van jezelf te onthullen, zodanig dat er een band gecreëerd wordt. Het belangrijkste gegeven
m.b.t. het opbouwen van een vertrouwensband, is verbinding maken met de ander van mens
tot mens en je te focussen op het gesprek zelf. Die verbinding kan men bekomen door respect
te tonen voor de gewoontes binnen het gezin en door oog te hebben en erkenning te geven
aan de pijn die mensen meedragen i.v.m. hun migratiegeschiedenis.
De respondent van Minor-Ndako zag een gebrek aan hulpverleningssystemen in het land van
herkomst en de schaamtecultuur om met problemen naar buiten te komen als mogelijke
verklaringen voor het geringe vertrouwen van de doelgroep in de hulpverlening. Een methode
die binnen deze organisatie werkt als hulpmiddel om het vertrouwen te creëren, is het feit dat
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jongeren die vroeger in de hulpverlening zaten, soms ook als begeleider in een leefgroep
staan. Daarnaast kan het handig zijn om als hulpverlener eens langs te gaan bij de
kerkgemeenschap of andere groeperingen waarin de cliënt actief is, dit kan het creëren van
een band bevorderen. Hierdoor toont de hulpverlener dat hij/zij geïnteresseerd is in de
culturele achtergrond en in de leefwereld van de cliënt. Verder kan het helpen om bepaalde
vertrouwde elementen uit hun cultuur ook te gebruiken tijdens hun verblijf hier.
In het vierde thema werd er besproken hoe de gelijkenissen tussen Belgische en Congolese
gezinnen op een positieve manier ingezet kunnen worden in de hulpverlening. De respondent
van OTA benadrukte om telkens rekening te houden met de specifieke context en situatie.
Hierbij zouden hulpverleners zich nieuwsgierig moeten opstellen naar de ander als persoon,
dit gebeurt momenteel nog te weinig. Daarnaast gaf de respondent aan dat er in Congo een
groepscultuur aanwezig is, dit staat sterk tegenover de individualistische cultuur in België.
Wanneer Congolese migranten naar hier verhuizen, valt hun sociale netwerk voor een groot
deel weg. Dit heeft een grote impact en hulpverleners moeten zich hiervan bewust zijn.
De respondent van Minor-Ndako vertelde dat een tolk tijdens een gesprek meer zicht kan
bieden op de gelijkenissen tussen beide partijen. Daarnaast is elke ouder bezorgd over
zijn/haar kind, onafhankelijk van de culturele achtergrond. Verder mogen we ons niet altijd
volledig focussen op de culturele achtergrond. Organisaties hebben tenslotte elk een
specifieke werking en daardoor kan men niet alles veralgemenen voor een hele groep.
Gelijkenissen tussen mensen kunnen we te weten komen wanneer we genoeg tijd nemen om
de persoon en zijn/haar leefwereld te leren kennen.
In het laatste thema kwamen tips en adviezen aan bod die de hulpverleners wilden meegeven
aan andere hulpverleners die in aanraking komen met Congolese gezinnen.
Volgens de respondent van OTA is het belangrijkste aandachtspunt in de interculturele
hulpverlening dat je met de cliënt verbinding kan maken van mens tot mens en dat je daarbij
los kan komen van je eigen referentiekader. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat
Congolese gezinnen vaak handelen vanuit onwetendheid en deze mensen dragen meestal een
zwaar en pijnlijk verleden met zich mee. Dit moet je als hulpverlener kunnen zien en erkennen.
Verder moet je apart luisteren naar de ouders en naar de kinderen. Als laatste is er in Congo
een onderscheid tussen matriarchale en patriarchale stammen, dit heeft gevolgen voor het
huishouden en het gedrag van de ouders.
De respondent van Minor-Ndako benadrukte ook het belang van een nieuwsgierige en open
houding t.a.v. de Congolese cliënten. Ook zij vond het maken van verbinding met de cliënten
erg belangrijk. Laat de cliënten ook voelen dat hun afkomst gerespecteerd wordt.
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8. Eindbesluiten, eindreflecties en suggesties
Inleiding
In het laatste hoofdstuk van deze bachelorproef zal ik een antwoord trachten te formuleren op
de onderzoeksvragen die ik in het eerste hoofdstuk aangebracht heb. Daarna volgen nog een
aantal kritische reflecties en suggesties voor het werkveld.

8.1.

Eindbesluiten

8.1.1. Wat zijn ervaringen van de hulpverleners en welke belemmeringen
ondervinden zij?

Mijn eerste deelvraag onderzocht ik aan de hand van interviews met zowel leefgroep- en
contextbegeleiders op mijn stageplaats als met de ex-medewerker. Deze personen kwamen
reeds tijdens hun carrière in contact met Congolese gezinnen. Zoals in hoofdstuk 6 beschreven
staat, zijn er in de interviews bij elk thema heel wat zaken aangekaart. Hieronder zal ik de
essentie weergeven.
Uit de interviews blijkt dat de hulpverleners heel wat weerstand en wantrouwen ervaarden in
het hulpverleningstraject met de Congolese gezinnen. De respondenten gaven een aantal
redenen waaruit dit wantrouwen zou kunnen voortkomen. Het verschil in wetgeving tussen
België en Congo, de onduidelijkheid die de doelgroep ervaart bij gemeenschapsinstellingen
alsook bij de hulpverlening én het feit dat Congolese gezinnen niet zo snel met hun problemen
naar buiten komen aangezien er een schaamtecultuur aanwezig is, zijn allerlei mogelijke
redenen. Dit gegeven kwam ook terug bij de interviews met de gespecialiseerde organisaties.
De respondent van OTA vertelde dat de hulpverleners bij Congolese gezinnen vaak gezien
worden als ‘pottenkijkers’. Ze zijn bang dat deze personen ervoor kunnen zorgen dat hun
kinderen thuis weggenomen worden. Hierbij werd benadrukt dat hulpverleners er rekening
moeten mee houden dat de gezinnen bepaald gedrag stellen uit onwetendheid. Ze doen wat
zij denken dat goed is voor hun kinderen. Ook volgens de respondent van Minor-Ndako zorgt
de schaamtecultuur ervoor en het taboe om interne problemen naar buiten te brengen dat de
doelgroep weinig vertrouwen heeft in de hulpverlening en een bepaalde weerstand vertoont.
Beide respondenten van de gespecialiseerde organisaties vernoemden ook dat er in Congo
weinig of geen hulpverlening bestaat, waardoor dit voor de immigranten in België een groot
cultuurverschil is.
Een tweede moeilijkheid binnen het hulpverleningstraject dat door vier respondenten
aangekaart werd, was het verschillende accent van bepaalde waarden en normen. Dit zorgde
ervoor dat beide partijen een andere kijk hebben op bepaalde zaken. Dit kan voor
moeilijkheden zorgen binnen de hulpverleningsrelatie.
Ten derde werd de taalbarrière door alle respondenten als een grote belemmering ervaren
binnen het hulpverleningstraject. Zoals ik al eerder vermeldde, wordt de taalbarrière als het
grootste knelpunt gezien binnen de interculturele hulpverlening. Uit de interviews blijkt dat
vooral het leggen van de juiste nuances tijdens een gesprek met de cliënt erg moeilijk is.
Hierdoor vonden de hulpverleners het erg moeilijk om duidelijke boodschappen over te
brengen. Daarnaast ervaarden de hulpverleners dat hun kennis van het Frans vaak
onvoldoende was om een hulpverleningsgesprek te voeren. Daarbij komt dat sommige
cliënten de Franse taal ook niet perfect beheersen. Een contacttaal hanteren, blijkt dus in de
praktijk niet altijd goed te werken. Verder heerste er bij de hulpverleners een bepaalde nood
aan het gebruik van tolken. Sommigen gaven aan dat dit nog te weinig gebruikt wordt of dat er
gewoon te weinig geld wordt voor voorzien. De respondent van Minor-Ndako vertelde dat zij
wel veel gebruik maken van tolken en dat dit in veel gevallen echt verschil maakt. Als laatste
gaven drie van de vier respondenten aan dat ze het gevoel hebben dat de cliënten soms doen
alsof ze een bepaalde boodschap niet goed begrijpen, waardoor ze een bepaald onderwerp uit
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de weg kunnen gaan. De hulpverleners zagen hierbij ook de link met de geheimzinnigheid en
het taboe om met de interne problemen naar buiten te komen.
Een laatste moeilijkheid dat bij verschillende respondenten aan bod kwam, is het verschil in
opvoeding tussen Congolese en Belgische gezinnen. Hierbij kwam de autoritaire
opvoedingsstijl ter sprake, die vooral gehanteerd wordt door de Congolese gezinnen. De
hulpverleners vonden dit een moeilijk gegeven aangezien onze westerse opvoedingsstijl het
kind centraal stelt en een open communicatie tussen ouder en kind benadrukt. Daarnaast
waren bepaalde respondenten reeds in aanraking gekomen met ouders die hun kinderen
lijfstraffen geven. Eén respondent had het hier zeer moeilijk mee en vond dit niet kunnen. Een
andere respondent gaf aan dat het moeilijk is om alternatieve strafmethodes aan te reiken,
omdat de cliënten hier weinig oog voor hebben. Een ander verschilpunt in de opvoeding is de
verantwoordelijkheid die oudere kinderen hebben t.o.v. hun jongeren broers en zussen. Dit
wordt door de hulpverleners al snel bestempeld als ‘parentificatie’ en ‘onveilig’. Daarbij is het
in Congolese gezinnen normaal dat familieleden naast de ouders ook in staan voor de
opvoeding van de kinderen. Dit botst ook vaak met onze westerse kijk op opvoeding en met
ons wetssysteem dat stelt dat ouders verantwoordelijk gesteld worden voor hun kinderen.
Tot slot merkten de respondenten wel doorheen hun ervaringen met de doelgroep dat de
liefde en de bezorgdheid voor de kinderen bij elke ouder centraal staat, ongeacht hun
culturele achtergrond of hun afkomst. Dit kwam ook terug bij het interview met de respondent
van Minor Ndako. Zij gaf aan dat dit gegeven bij iedere ouder hetzelfde is, maar dat ze het
misschien wel op andere manieren uiten.

8.1.2. Zijn er cultuurverschillen op vlak van opvoeding, gezinsleven, waarden en
normen?

In hoofdstuk 4 ging ik dieper in op de cultuur van de Congolese gezinnen. Aan de hand van een
literatuurstudie en een persoonlijk interview met een Congolese zuster, kon ik interessante
informatie verzamelen.


Opvoeding

Volgens Eldering (2002) zouden ouders met een niet-westerse afkomst minder als ouders in
westerse landen bezig zijn met de manier waarop ze hun kinderen opvoeden. Dit is een eerste
verschilpunt. Zij denken hier minder over na. Dit komt doordat er een vast rollenpatroon
heerst en dat er bepaalde tradities ontstaan die niet meer in vraag worden gesteld. Daarnaast
zijn gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben vooral gefocust op het grootbrengen
van de kinderen. Ik moet hierbij wel opmerken dat dit gegeven slechts een algemene
bevinding is over ouders met een niet-westerse afkomst. Ik kan dit niet zomaar doortrekken
naar alle Congolese gezinnen.
Ten tweede hanteren Congolese ouders eerder een autoritaire opvoedingsstijl waardoor er
weinig communicatie mogelijk is tussen de kinderen en de ouders. Ouders gaan hierdoor ook
nooit rechtstreeks aan hun kinderen vertellen waarom ze iets niet mogen doen. Dit staat sterk
tegenover de westerse manier van opvoeden, waarbij er vooral een autoritatieve
opvoedingsstijl gehanteerd wordt en waarbij het kind ook aangemoedigd wordt om zelf
beslissingen te nemen. Congolese ouders gaan ook vaker lijfstraffen uitdelen aan de kinderen.
Autoritaire opvoedingsstijlen worden bij ons vaak negatief bekeken. Dit hoeft niet
problematisch te zijn, mits de ouders daarnaast wel voldoende steun bieden aan hun kinderen.
Daarbij hangt in Congo de gehanteerde opvoedingsstijl sterk af van subcultuur tot subcultuur.
De omgeving waaruit het gezin afkomstig is, speelt ook een bepaalde rol. Wanneer een gezin
afkomstig is uit het platteland, gaan de kinderen vooral leren om voor zichzelf en hun latere
gezin te kunnen zorgen. Gezinnen afkomstig uit de stad gaan hun kinderen vooral
aanmoedigen om te gaan studeren.
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Gezinsleven

In Congolese gezinnen heerst er nog vaak een traditionele taakverdeling binnen het gezin. Dit
werd ook aangegeven door één van de respondenten.
Daarnaast helpen de kinderen veel meer dan bij ons mee in het huishouden. Vooral de oudste
dochters binnen het gezin gaan hun moeder meehelpen in het huishouden, terwijl de oudste
zonen vooral verantwoordelijk gesteld worden voor hun jongere broers en zussen.
Verder kunnen Congolese gezinnen nog op allerlei vlakken rekenen op ondersteuning van
familieleden. Dit is uiteraard niet meer het geval wanneer het merendeel van de familieleden
nog in het land van herkomst verblijven. Belgische gezinnen zijn veel meer op zichzelf gericht.
Als laatste wonen er bij Congolese gezinnen heel wat familieleden samen. In Congo is het de
gewoonte dat heel de familie bij elkaar woont. De mannen binnen het gezin kunnen vaak
verschillende vrouwen hebben, waardoor de kinderen heel wat halfbroers en halfzussen
hebben.


Waarden en normen

Uit de resultaten van de studie van de Koning Boudewijnstichting, beschreven in hoofdstuk 3,
bleek dat de meerderheid van de respondenten uit Sub-Sahara Afrika geen voorstander waren
van de kwesties echtscheiding, abortus, homoseksualiteit en euthanasie. Dit zou onder andere
te maken hebben met religieuze standpunten en met het feit dat abortus in Congo niet
toegestaan is.
Op het vlak van opvoedingswaarden zagen we vooral dat er aan het collectieve belang veel
aandacht wordt gegeven. Familie is erg belangrijk. Daarbij moeten de kinderen respect hebben
voor ouderen en gehoorzaam zijn t.o.v. hun ouders. In België werd er vroeger ook meer belang
gehecht aan het respectvol omgaan met ouderen. Nog een belangrijke opvoedingswaarde
binnen Congolese gezinnen is het vertonen van goed gedrag volgens de normen van de
dominante cultuur.
Over het algemeen kunnen we stellen dat Belgische en Congolese gezinnen dezelfde
opvoedingsdoelen voor ogen hebben, maar dat er een verschil is in de betekenisgeving en in
de details die men geeft aan deze doelen. Hierbij is het belang van bepaalde waarden en
normen opnieuw afhankelijk is van de subcultuur waartoe men behoort. Dit kan niet voor alle
Congolezen veralgemeend worden.

8.1.3. Hoe kunnen we omgaan met de taalbarrière?

In hoofdstuk 5 reikte ik een aantal handvaten aan om de taalbarrière te doorbreken.
Ten eerste kwam het TOPOI-model ter sprake. Hierbij zagen we dat mensen veel belang
hechten aan hun moedertaal. Dit creëert namelijk een verbondenheid met een bepaalde
etnische groep en in deze taal kunnen mensen écht uitdrukken wat ze denken en voelen. Dit is
belangrijk voor hulpverleners. Daarnaast drukken mensen altijd non-verbale signalen uit. Een
aandachtspunt hierbij is dat non-verbale communicatie cultureel bepaald is.
Het TOPOI-model is een interessante theorie voor hulpverleners omdat ze hierdoor de
verklaring van moeilijkheden binnen het traject niet meteen kunnen afschuiven op de cultuur
van de cliënt. Ze zijn genoodzaakt om te kijken op welk vlak van de communicatie het
misverstand ontstaan is.
De communicatietools van het Agentschap Integratie en Inburgering zijn ook interessante
handvaten binnen de interculturele communicatie. Een opmerking hierbij is dat een
contacttaal enkel gehanteerd kan worden wanneer beide partijen de contacttaal volledig
beheersen.
Verder gaven de ex-medewerker/ervaringsdeskundige en de respondenten van OTA en MinorNdako nog een aantal adviezen om met de taalbarrière om te gaan. Volgens de exmedewerker moeten hulpverleners in het algemeen meer tijd nemen om de context en de
specifieke cultuur van de cliënten te leren kennen. De respondent van OTA benadrukte dat
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hulpverleners de Franse taal meer zouden moeten beheersen. De Congolese gezinnen kunnen
het moeilijk vatten dat de hulpverleners zo weinig Frans kunnen praten, aangezien België
vroeger de Franse taal naar Congo gebracht heeft. Dit was toen hun kolonie. Daarnaast
vertelde de respondent van Minor-Ndako dat het werken met tolken erg doorslaggevend kan
zijn wanneer het gaat over erg belangrijke en diepgaande gesprekken. Deze respondent was
ook van mening dat het kan helpen om een aantal kleine basiswoordjes uit de moedertaal van
de cliënt aan te leren. Dit zorgt ervoor dat je een vertrouwensband kan opbouwen en
verbinding kan creëren met de cliënt.

8.1.4. Wat hebben contextbegeleiders en leefgroepbegeleiders nodig om
doelgerichter het hulpverleningstraject te doorlopen met gezinnen uit Congo?

Doorheen deze bachelorproef ging ik op zoek naar manieren om het hulpverleningstraject met
gezinnen uit Congo te optimaliseren, rekening houdend met de noden van de hulpverleners.
De noden van de bevraagde hulpverleners zijn zeer divers. Ik kan uit mijn interviews
concluderen dat ze nood hebben aan een uitgebreidere kennis i.v.m. de cultuur, de
geschiedenis en de migratiemotieven van de doelgroep. Dit zou helpen om gedragingen en
reacties van cliënten beter te kunnen begrijpen en te kunnen plaatsen. Daarnaast is een
vertrouwensband opbouwen een groot knelpunt binnen het hulpverleningstraject met
Congolese gezinnen. De hulpverleners zouden graag manieren vinden om meer vertrouwen te
verkrijgen van de doelgroep. Verder gaf een bepaalde respondent aan net zoals de
respondent van Minor-Ndako dat het interessant is om meer hulpverleners vanuit culturele
achtergronden in te schakelen in het werkveld. Als laatste blijkt de taalbarrière nog steeds het
grootste struikelblok te zijn voor de hulpverleners. Het meer inschakelen van tolken en het
gebruik maken van andere methoden om een kwalitatief gesprek aan te gaan, zijn uitdagingen
voor de toekomst.
Ik hoop dat de inzichten die ik aangebracht heb doorheen deze bachelorproef een bijdrage
kunnen leveren aan de noden van de hulpverleners. In hoofdstuk 3 en 4 schetste ik een beeld
over de migratiegeschiedenis, migratiemotieven en de verschillende aspecten van de cultuur
van de betrokken doelgroep. Daarnaast werden er door de interviews met OTA en MinorNdako verschillende werkwijzen geschetst vanuit de praktijk. Deze kunnen een inspiratiebron
zijn voor de hulpverleners om mee aan de slag te gaan. Uiteraard besef ik dat er nog heel wat
structurele veranderingen nodig zijn vooraleer we kunnen spreken van een kwaliteitsvol
intercultureel hulpverleningstraject voor zowel de cliënten als voor de hulpverleners.. Ik
formuleerde hiervoor een aantal aanbevelingen. Deze kan u terugvinden bij 8.3: suggesties en
aanbevelingen.

8.2.

Eindreflecties

Bij het kiezen van mijn thema voor deze bachelorproef, was ik zeer enthousiast en wilde ik
onderzoek doen naar het hulpverleningstraject met gezinnen afkomstig uit Afrika. Het werd al
snel duidelijk dat Afrika een enorm groot continent is met heel wat verschillende culturen. Het
was dus onmogelijk deze uitgebreide doelgroep in zijn geheel te bespreken. Vandaar dat deze
bachelorproef enkel betrekking heeft tot gezinnen specifiek afkomstig uit het land Congo.
Daarnaast vond ik heel wat interessante literatuur over immigratie, verschillende culturen, …
maar was er weinig informatie beschikbaar die specifiek gericht is op het land Congo. Hiermee
wil ik nogmaals benadrukken dat sommige informatie gericht is op heel wat verschillende
migrantengroepen. Belangrijk hierbij is dat elke mens, elk gezin en elke samenleving uniek is.
We kunnen mensen niet in hokjes plaatsen volgens gemeenschappelijke kenmerken. Achter de
verschillende culturen en theorieën zitten nog steeds unieke persoonlijkheden met elk hun
eigen geschiedenis en context. Pas de methodes en theorieën uit deze bachelorproef dus niet
zomaar blindelings toe op elk Congolees gezin waarmee u in aanraking komt.
In de verwerking van mijn literatuur heb ik ook bepaalde keuzes moeten maken, zodat de
informatie relevant en essentieel zou blijven. Het TOPOI-model, de geschiedenis van Congo en
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het proces van immigratie heb ik bijvoorbeeld slechts in beperkte mate kunnen bespreken. Dit
doordat een uitgebreidere verwerking mij te ver zou laten afwijken.
Verder wilde ik elke leefgroep- en contextbegeleider op mijn stageplaats bevragen die in
aanraking kwam of gekomen was met Congolese gezinnen. Ik kreeg antwoord van zes
personen, waarvan ik er vier geïnterviewd heb en waarvan één persoon me doorverwees naar
iemand anders. Het was onmogelijk om bij elke medewerker in de organisatie na te gaan of die
persoon ooit al in aanraking gekomen was met de betrokken doelgroep. Ik hoopte gewoon dat
ik van zoveel mogelijk mensen een reactie zou ontvangen. Daarnaast kan het zijn dat een
aantal medewerkers mijn mail niet gelezen hebben of dat ze geen tijd hadden om aan het
onderzoek deel te nemen, waardoor ik deze mensen niet kon bevragen.
Ik heb ervoor gekozen om geen Congolese gezinnen te bevragen, doordat deze doelgroep erg
moeilijk te bereiken is en doordat mijn bachelorproef dan te uitgebreid zou worden. Wanneer
kinderen geplaats zijn in een voorziening, zijn ouders hier meestal helemaal niet trots op en
willen ze hier niet over praten. Daarnaast zorgde het taalverschil nog voor een extra drempel
om deze gezinnen te kunnen bereiken. Alhoewel ik hen niet bevraagd heb, wil ik mijn adviezen
richten naar zowel de gezinnen als naar de hulpverleners.
Door de ex-medewerker/ervaringsdeskundige en medewerkers van organisaties te bevragen
die ervaring hebben in het werken met de betrokken doelgroep, heb ik mijn lezers toch een
beeld gegeven van de leefwereld en zienswijze van de cliënten.
Als laatste zou ik het persoonlijk interessant vinden wanneer er een vervolgonderzoek zou
plaatsvinden door middel van observaties. Mijn onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op
bevragingen bij professionals. Het lijkt mij interessant om indien mogelijk observaties uit te
voeren binnen het werkveld om na te gaan of de antwoorden van de respondenten wel
degelijk overeenkomen met de praktijk.

8.3.

Suggesties en aanbevelingen

Tot slot zou ik graag nog een aantal aanbevelingen en suggesties meegeven op micro-,mesoen macroniveau. Deze niveaus zijn niet afgebakend, maar zijn met elkaar verbonden.

8.3.1. Microniveau: cliënt/hulpverlener

Doorheen deze bachelorproef werd er meermaals aangekaart dat hulpverleners meer moeten
inzetten op de krachten en talenten van de cliënten in plaats van op hun
tekorten/problemen. Om de krachten van de cliënten te leren kennen, is het uiteraard
noodzakelijk om hen beter te leren kennen. De ervaren professionals gaven dan ook
meermaals aan dat verbinding maken met de cliënt van groot belang is. Het gaat om tijd
nemen om elkaar te leren kennen, maar intussen de grens tussen vriendschap en
professionaliteit te behouden. Het gaat erom aansluiting zoeken bij de leefwereld van de cliënt
en respect te tonen zonder daarbij je eigen persoonlijkheid en werkwijze als hulpverlener te
verliezen. Hulpverleners kunnen hun cliënt beter leren kennen door zich positief nieuwsgierig
op te stellen, door te vragen naar hun geschiedenis, context, achtergrond, door hun lijden
i.v.m. hun migratiegeschiedenis te erkennen en door ook een deeltje bloot te stellen van hun
eigen leven. Het maken van verbinding tussen de cliënt en de hulpverlener vraagt het nodige
geduld, maar zal op lange termijn zorgen voor een gefundeerde vertrouwensrelatie.
Hulpverleners moeten kunnen loskomen van hun eigen referentiekader en hen daarover ook
kritisch kunnen opstellen.
Wanneer we het perspectief van de cliënten gaan bekijken, dan zien we dat zij steeds
handelen volgens hun gewoontes, culturele tradities en volgens die zaken waarvan ze denken
dat ze effectief zijn. De hulpverleners worden daarbij vaak gezien als ‘pottenkijkers’ die hun
gedragingen zouden kunnen afkeuren en kunnen doorgeven aan de rechtbank. Doordat ik
geen cliënten bevraagd heb, kan ik hierbij weinig handelingssuggesties aanbieden. Ik denk dat
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het hierbij vooral belangrijk is om open te staan te voor de gewoontes, denkwijzen en
gedragingen van de ander en steeds te vertrekken vanuit een positieve nieuwsgierigheid.

8.3.2. Mesoniveau: op vlak van de organisatie

Elke organisatie heeft zijn eigen missie, visie en manier van werken. Over het algemeen
zouden organisaties binnen de integrale jeugdhulp die werken met Congolese gezinnen meer
moeten inzetten op interne vormingen voor de medewerkers. Binnen Minor-Ndako zagen we
dat er bijvoorbeeld vormingen waren voor de hulpverleners over de Afghaanse cultuur. Deze
vormingen waren nuttig voor de hulpverleners omdat ze inzicht kregen in de cultuur en in het
gedrag van de cliënten. Wanneer meer hulpverleners bijgeschoold zijn over intercultureel
werken, zullen hulpverleners automatisch meer begrip kunnen opbrengen voor de waarden en
normen van de andere cultuur. Dit kan ervoor zorgen dat de heersende vreemdelingenhaat en
vreemdelingenangst voor een deel verminderd wordt.
Voor de werking met Congolese gezinnen is kennis over de cultuur misschien minder van
belang, maar zorgt de taal wel voor een groot knelpunt. Hierbij is het misschien aangewezen
om vormingen te organiseren die ervoor zorgen dat de kennis van de Franse taal bijgeschaafd
wordt. De geringe beheersing van het Frans bij de hulpverleners is immers meermaals
aangekaart doorheen deze bachelorproef. Het boek “Empathisch Frans voor hulpverleners” is
momenteel een handig hulpmiddel, maar volstaat niet om kwalitatieve en diepgaande
hulpverleningsgesprekken te voeren. Ik wil hiermee zeker geen pleidooi houden om alle
gesprekken met anderstalige cliënten in het Frans te doen, maar ik wil benadrukken dat er van
beide kanten een compromis gezocht moet worden. Dit compromis is vooral belangrijk om een
optimaler hulpverleningstraject te bekomen.
Zoals hierboven aangegeven, zouden hulpverleners de achtergrond en de cultuur van hun
Congolese cliënten meer moeten leren kennen. Hiervoor hebben ze uiteraard wel veel tijd
nodig. Ik zou aan de voorzieningen willen benadrukken dat hulpverleners meer tijd moeten
kunnen vrijmaken voor gesprekken met hun cliënten. Dit is bij elke cliënt van toepassing, maar
is zeker noodzakelijk bij interculturele hulpverleningen. Ik denk dat organisaties binnen de
integrale jeugdhulp en misschien wel binnen de hulpverlening in het algemeen het belang van
die extra tijd kunnen zien.
Een derde aanbeveling op het niveau van de organisatie is het dossier m.b.t. Congolese
gezinnen te laten behandelen door een hulpverlener die al een beetje voeling heeft met de
cultuur of/en met de taal van de cliënten. De ex-medewerker gaf dit advies ook aan tijdens de
bevraging. Het kan zeker en vast een meerwaarde betekenen voor een kwaliteitsvolle
communicatie en om sneller vertrouwen op te bouwen. Men kan dit uiteraard enkel uitvoeren
wanneer er een persoon hiervoor beschikbaar is en wanneer deze persoon er een extra
dossier kan bijnemen.
De vierde aanbeveling sluit hierbij aan. Zowel de bevraagde hulpverleners als de respondent
uit Minor-Ndako gaven aan dat het interessant zou zijn om meer hulpverleners uit
verschillende culturen in te schakelen in het werkveld. Dit zou in de toekomst bevorderend
kunnen zijn voor de vertrouwensrelatie tussen hulpverleners en cliënten en dit zou de
hulpverlener voor allochtone cliënten toegankelijker kunnen maken.

8.3.3. Macroniveau: overheid en beleid

Wanneer organisaties meer tijd moeten vrijmaken voor de communicatie met de cliënten,
moeten er uiteraard ook veranderingen gebeuren van bovenaf. Tegenwoordig steken
hulpverleners 2/3 van hun tijd in administratie en papierwerk. De registratie van de inhoud
en het aantal gesprekken is uiteraard noodzakelijk, maar dit is vaak ten koste van de cliënten.
Dit is een structureel probleem dat dient aangepakt worden. Hulpverleners zijn er in de eerste
plaats om met de cliënten in gesprek te gaan en om de rechten en de noden van de cliënten
op de eerste plaats te zetten. Ik besef dat dit voor de overheid geen eenvoudige opdracht is. Ik
denk dat het belangrijk is om als sociaal werker of als organisatie binnen het sociaal werk het
belang van meer tijd en aandacht voor interculturele trajecten te durven aankaarten en te
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signaleren. Ook de overheid en het overkoepelende beleid moet beseffen dat er verandering
nodig is om een kwaliteitsvolle hulpverlening te blijven garanderen.
Ten tweede zou er zoals er besproken is in de interviews, meer geld moeten vrij gemaakt
worden voor het gebruik van tolken. Dit zal meer en meer noodzakelijk worden, aangezien
het aantal immigranten binnen de samenleving en dus ook binnen de hulpverlening steeds
toeneemt. Uiteraard besef ik dat men niet voor elk gesprek een tolk kan inschakelen en dat er
soms een gebrek is aan tolken in bepaalde talen, maar voor emotionele en erg diepgaande
gesprekken, zou dit een grote meerwaarde kunnen betekenen voor het hulpverleningstraject.
Er wordt vaak door organisaties geen tolk ingeschakeld omdat hiervoor niet genoeg financiële
middelen beschikbaar zijn.
Als laatste kwam er doorheen deze bachelorproef regelmatig naar voren dat Congolese en
allochtone cliënten in het algemeen te weinig duidelijkheid krijgen tijdens hun contacten bij
gemeenschapsinstellingen. Daarnaast is ons rechtssysteem en onze wetgeving erg complex
voor immigranten. Medewerkers zouden zich hiervan bewust moeten zijn. Misschien kan het
interessant zijn om bij personen van een andere culturele achtergrond steeds duidelijk na te
gaan of ze de boodschap begrepen hebben, in plaats van de standaardprocedure bij elke
persoon steeds opnieuw toe te passen. Wanneer hier meer aandacht aan besteed wordt,
kunnen misverstanden vermeden worden en kan het wantrouwen in de
gemeenschapsinstellingen misschien langzamerhand verminderen.
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Bijlage 1: beslismodel van het Agentschap Integratie en Inburgering
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Bijlage 2: beschrijving taalniveaus ERK
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Bijlage 3: vragenlijst zuster Nathalie

1. Ik vond in verschillende bronnen terug dat allochtone gezinnen (waaronder
Congolezen) over het algemeen eerder een autoritaire opvoedingsstijl hanteren
dan autochtone gezinnen. Dit betekent dat ouders een sterke controle uitoefenen
over hun kinderen en er weinig ruimte is voor overleg met de kinderen. Klopt deze
bevinding volgens u?

2. Merkt u verschillen op tussen de opvoedingsstijl van Congoleze gezinnen en die
van Belgen? Zo ja, op welke vlakken komen deze verschillen tot uiting?

3. In collectivistische culturen zou het zorg dragen voor andere familieleden erg
belangrijk zijn. Ook bij problemen binnen het gezin, gaat men eerst en vooral hulp
zoeken binnen de eigen familie i.p.v. bij de hulpverlening. Waarom is dit
gemeenschapsgegeven zo belangrijk volgens u? Merkt u een verschil met Belgische
gezinnen?

4. Uit een recent onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat allochtone
gezinnen vaak weinig vertrouwen hebben in de gemeenschapsinstanties
(waaronder de hulpverlening). Dit zou ook gelinkt zijn aan discriminatie. Hoe
staat u zelf tegenover de Belgische hulpverlening? Heeft u zelf ideeën om dit
vertrouwen opnieuw te laten stijgen bij deze doelgroep?

5. Waar moeten hulpverleners volgens u extra aandachtig voor zijn bij het werken
met Congolese gezinnen binnen de jeugdhulpverlening?

6. Aan welke waarden en normen worden in de Congolese cultuur veel belang
gehecht? Ziet u verschillen met de heersende waarden en normen in de Belgische
maatschappij en zijn er ook gelijkenissen? Hoe heeft u het cultuurverschil met
België zelf ervaren?

7. De taalbarrière vormt nog vaak een grote muur tussen allochtonen en
hulpverleners. Tolken of intercultureel bemiddelaars zijn ook niet altijd in elke
situatie beschikbaar. Heeft u zelf mogelijke ideeën om deze muur te verkleinen? Is
er een mogelijkheid om een optimale hulpverlening te bieden zonder voldoende
kennis te hebben van een gemeenschappelijk taal?
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Bijlage 4: vragenlijst interviews hulpverleners
1. Merk je dat het hulpverleningstraject anders verloopt bij Congolese gezinnen dan
het hulpverleningstraject met Belgische gezinnen? Zo ja, welke verschillen merk je
dan precies op?
2. Hoe probeer jij als (context)begeleidster met deze verschillen om te gaan?
3. Zie je ook gelijkenissen tussen de gezinnen van Belgische afkomst en van Congolese
afkomst?
4. Een recente studie van de Koning Boudewijnstichting toont aan dat de onderzochte
migrantengroeperingen (waaronder Congolezen) hun manier van opvoeding veel
meer verschillend vinden dan die van autochtonen. Waarin uit zich dat volgens u?
Zorgt dit voor conflicten in de hulpverleningsrelatie?
5. Volgens hetzelfde onderzoek hebben de migrantengroeperingen weinig vertrouwen
in gemeenschapsinstellingen, onder andere hulpverleningsinstanties. Heeft u dit al
gemerkt tijdens uw carrière? Zo ja, hoe uit zich dit dan en hoe ga je daarmee om als
hulpverlener?
6. Wanneer de cliënt een andere taal spreekt, kan dit soms voor moeilijkheden zorgen.
Indien er geen tolk beschikbaar is, hoe ga je hier dan mee om?
7. Welke vragen of noden heb je zelf i.v.m. interculturele hulpverlening en waarom?
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Bijlage 5: vragenlijst interviews Minor Ndako en Ondersteuningsteam
Allochtonen Oost-Vlaanderen

1. Een onderwerp dat bijna in elk interview opnieuw naar voren kwam, is de
taalbarrière. Dit zorgt soms voor moeilijkheden in de hulpverleningsrelatie. De
hulpverleners gaven aan dat ze het lastig vonden dat ze geen nuances of
fijngevoeligheden in het gesprek konden leggen. Hoe zouden we hier toch mee aan
de slag kunnen? En zijn die nuances inderdaad noodzakelijk voor een goede
communicatie volgens u?
2. Eén van de hulpverleners die ik geïnterviewd heb, vroeg zich af welke zaken wel en
niet kunnen binnen de hulpverlening met Congolese gezinnen. Dit is voor hen vaak
een moeilijk gegeven. Bijvoorbeeld: Een hulpverlener was tussengekomen in een
gesprek tussen oma en haar kleinkind. Dit werd als negatief ervaren. Waar moeten
hulpverleners binnen dat traject heel waakzaam voor zijn en welke zaken worden
erg geapprecieerd volgens u?
3. Doordat deze gezinnen vaak weinig vertrouwen hebben in de hulpverlening, is het
moeilijk om een vertrouwensband op te bouwen. Vaak is er ook erg veel weerstand.
Hoe zouden deze gezinnen meer vertrouwen kunnen krijgen in de hulpverleners? En
hoe kunnen we hen laten voelen dat we hen willen helpen en hen niet willen
bestraffen?
4. Ik vroeg de hulpverleners ook naar de gelijkenissen tussen de Belgische en de
Congolese gezinnen. Zo vinden de hulpverleners dat beleefdheid en respect voor
ouderen erg belangrijk is in beide culturen. Daarnaast willen de ouders steeds
vechten voor hun kinderen en willen ze hen altijd zo snel mogelijk terug thuis
hebben. De vraag is hoe we met deze gelijkenissen kunnen omgaan zodanig dat dit
positief is voor het hulpverleningstraject?
5. Wat vindt u zelf belangrijk om mee te geven aan hulpverleners die een
hulpverleningstraject doorlopen met Congolese gezinnen?
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Bijlage 6 : geïnformeerde toestemming
Afname interviews i.k.v. Bachelorproef Sociaal Werk
Geïnformeerde toestemming
Geachte heer, mevrouw,
Ik, Lieselotte Van den Stock, ben student in de opleiding Sociaal Werk aan de faculteit
Mens en Welzijn van de Hogeschool Gent, en voer in het kader van mijn bachelorproef
een onderzoek.
Dit onderzoek loopt van 01/01/2018 tot en met 31/05/2018
De promotor van mijn bachelorproef is: Ann Brabandt (ann.brabandt@hogent.be)
Mijn hoofdonderzoeksvraag luidt als volgt: “Wat hebben contextbegeleiders en
leefgroepbegeleiders nodig om doelgerichter het hulpverleningstraject te doorlopen
met gezinnen uit Congo?” Ik zal deze vraag trachten te beantwoorden door onder
andere informatie te vergaren over de ervaringen van hulpverleners met deze
doelgroep. De doelstelling van deze bachelorproef is in de eerste plaats om de
belemmeringen die hulpverleners met deze doelgroep ondervinden, in kaart te
brengen en bespreekbaar te maken. Door de verwerking van de resultaten wil ik
uiteindelijk aan het beleid en aan de betrokken hulpverleners adviezen aanreiken om
het hulpverleningstraject met Congolese gezinnen te optimaliseren.
Graag had ik in het kader van mijn bachelorproef een gesprek met u gehad. Dit gesprek
duurt ongeveer twintig tot dertig minuten. Om het interview af te nemen, kom ik –
indien mogelijk- naar u toe.
-

-

Als u toestemt om deel te nemen aan het gesprek, mag u dit ten allen tijde
onderbreken of stop zetten.
De gegevens worden volledig anoniem verwerkt: uw naam en andere
herkenbare gegevens worden vervangen. Enkel de functienaam
‘leefgroepbegeleider’ of ‘contextbegeleider’ worden indien u akkoord bent,
weergegeven in de verwerking.
De verzamelde gegevens zullen enkel voor wetenschappelijke doeleinden
gebruikt worden.
U heeft ten allen tijde recht om de verwerking van de gegevens bij mij op te
vragen.

Ik hoop dat u bereid bent deel te nemen aan dit gesprek. Indien u vragen heeft over
het thema of onderzoek van mijn bachelorproef, kunt u steeds met mij contact
opnemen via de onderstaande gegevens
Met vriendelijke groeten,
Lieselotte Van den Stock
lieselotte.vandenstock.w2481@student.hogent.be
0468/350 460
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GEINFORMEERDE TOESTEMMING – INFORMED CONSENT
Ondergetekende, …………………………………………… verleent zijn/haar toestemming voor
deelname aan een gesprek in het kader van de bachelorproef van Lieselotte Van den
Stock
Ik verklaar hierbij dat ik:
- de uitleg over de inhoud en werkwijze van het onderzoek heb gelezen en dat
me de mogelijkheid werd geboden om bijkomende informatie te vragen;
- totaal uit vrije wil deelneem aan het gesprek;
- op de hoogte ben van de mogelijkheid om mijn deelname aan het gesprek op
ieder moment stop te zetten;
- de toestemming geef aan de student om mijn gegevens te bewaren, te
verwerken en te rapporteren op de manier zoals afgesproken;
- ervan op de hoogte ben dat ik op aanvraag de verwerking van mijn gegevens in
de bachelorproef kan opvragen.
Voor akkoord,
Naam + handtekening
van de geïnterviewde

Naam + handtekening
van de student
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