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Het psychosociaal welzijn van de
niet-begeleide minderjarige
Inleiding
Wat een weelde! Op weg mogen gaan met jonge mensen die pas in België zijn
aangekomen. Wat een weelde! Een voogd krijgen die met jou op weg wil gaan in
dat uitdagende traject in dat nieuwe land waar je je wil vestigen. Maar soms ook
heel complex… Niet-begeleide minderjarige staan vaak voor grote uitdagingen en
als voogd moet je steeds opnieuw te zoeken naar antwoorden op grote, complexe
en soms onbeantwoordbare vragen. We staan stil bij hoe we jonge vluchtelingen
kunnen ondersteunen in hun psychosociaal welzijn. We bekijken dit vanuit een
pedagogisch en een relationeel perspectief die nauw met elkaar verbonden zijn.
Vanuit een pedagogisch perspectief kijken we eerst naar de noden van de niet-begeleide minderjarige. Wat zijn de noden – en de sterktes en de mogelijkheden – van deze
jonge vluchteling en hoe kunnen we hierop een antwoord proberen geven rekening
houdend met die sterktes én met de context waarin we als voogd werken. Als voogd
zijn we in principe altijd in eerste instantie gefocust op ‘het belang van het kind’ zoals
vooropgesteld in het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind. Vanuit een
relationeel perspectief breiden we dit uit naar ‘het belang van het kind-in-context’.
Dan bekijken we niet alleen naar de context van het thuisland en de context hier maar
ook met de context van verschillende ondersteunende organisaties, van vrienden- en
familienetwerken, van migratiebeleid, van publieke opinie, van culturele en taaltradities, enz. Als voogd werken we dus niet alleen met de minderjarige maar ook met diens
context. Daarnaast ben je als voogd zelf beïnvloed door onze eigen context bepaald
door een eigen achtergrond, waarden, normen en overtuigingen.
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen, die zelf elk drie hoofdstukken omvatten. In
het eerste deel staan we stil bij het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarigen. We kijken dan naar de doelgroep, de factoren die hun welzijn beïnvloeden en op hoe het psychisch lijden zich kan manifesteren. In het tweede deel
bespreken we de psychosociale ondersteuning van niet-begeleide minderjarigen
vanuit een relationeel perspectief. We bespreken een aantal basisaspecten van
deze relationele focus om vervolgens concreter te kijken naar de context van het
kind. Tot slot staan we stil bij het welzijn van de voogd.
Veel leesplezier en succes!
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Een voortuitblik
In het eerste hoofdstuk beschrijven we het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarigen. We starten met een beschrijving van de doelgroep, waarbij
we een kritische blik werken op de wettelijke definitie van een niet-begeleide minderjarige. We bekijken verder de opvangstructuren voor deze kinderen en jongeren vanuit de demografische samenstelling van deze doelgroep en hun specifieke
pedagogische noden. In een tweede hoofdstuk staan we vanuit een pedagogisch
perspectief uitgebreid stil bij de factoren die het welzijn van niet-begeleide minderjarigen vanuit hun vluchteling-zijn, hun kind-zijn en hun niet-begeleid-zijn mee bepalen. In een derde hoofdstuk gaan we dieper in op hoe het psychosociaal (on)welzijn van deze doelgroep zichtbaar wordt en balanceert met veerkracht en sterktes
van deze kinderen en jongeren.

1

Een schets van de doelgroep

Het wettelijk kader dat de doelgroep niet-begeleide minderjarigen omkadert werd
reeds besproken en is essentieel voor het werk van voogden. Deze definitie vormt eveneens het uitgangspunt om de doelgroep af te bakenen en werd als basis gehanteerd
om specifieke opvangstructuren voor deze minderjarigen te creëren. Toch staat dit
kader soms ook in spanning met de pedagogische visie die men heeft op deze doelgroep. In het eerste hoofdstuk gaan we dan ook in op dit spanningsveld, waarbij we
eerst kijken naar het spanningsveld tussen de wettelijke definitie en de heterogeniteit
van de doelgroep. Daarna kijken we naar het mogelijke spanningsveld tussen de heterogeniteit van de doelgroep en de homogeniteit van de opvangstructuur.

1.1.

Een heterogene doelgroep

De definitie van een niet-begeleide minderjarige (→ BOEK 1) zou de indruk kunnen
wekken dat niet-begeleide minderjarigen een homogene groep vormen. Toch zien
we dat deze groep onder meer qua leeftijd, nationaliteit, migratiemotieven en -traject en opvoedingsachtergrond erg heterogeen is. Ze zijn afkomstig uit landen uit
heel de wereld (bv. Afghanistan, Eritrea, Guinee en Marokko).

Ook de redenen voor de vlucht en het beleefde migratieproces kunnen sterk
verschillen. Sommigen zijn gevlucht uit oorlogssituaties, anderen ontvluchtten
de armoede in hun land of spanningen binnen hun gezin. Nog anderen raakten
doorheen het migratietraject gescheiden van hun ouders en wachten (of hopen) in
België op gezinshereniging. Ze kunnen in België aangekomen zijn via mensenhandel of andere exploitatienetwerken. Anderen betaalden, vaak samen met hun familie, enorme bedragen aan mensensmokkelaars voor het transport naar Europa.
Het gaat hier dus om heel veel verschillende ‘types’ niet-begeleide minderjarigen, zowel qua socio-demografische kenmerken (bv. leeftijd, geslacht, land van
herkomst, enz.) als inzake migratiemotief en -traject, maar ook qua achtergrond
en opvoedingssituatie in het land van herkomst (bv. opleidingsniveau, alfabetiseringsgraad, sociaaleconomische status van het gezin van herkomst, opvoedingservaringen, interactiepatronen, enz.). Elke jongere heeft dus een eigen verhaal, achtergrond en opvoeding. Bovendien zijn er ook belangrijke verschillen wat betreft
hun juridische positie en de gerelateerde verblijfsdocumenten in België.

1.2.

Een vrij homogeen opvangsysteem

Deze complexe heterogeniteit brengt dan ook heel specifieke eisen met zich mee
voor wat de opvang- en begeleidingsstructuren betreft. Toch zien we globaal genomen dat het opvangsysteem voor niet-begeleide minderjarigen vertrekt vanuit die
(homogeniserende) definitie (→ BOEK 4 - Opvang, jeugdhulp en jeugddelinquentie)
en dat het grootste deel van deze minderjarigen wordt opgevangen in eenzelfde
type opvangstructuur (collectieve opvangcentra en kleinschalige lokale opvanginitiatieven). Dat betekent dat de meeste niet-begeleide minderjarigen dus terechtkomen in een systeem dat speciaal werd gecreëerd voor deze doelgroep en dat
grotendeels afgezonderd is van andere, reguliere structuren voor jongeren met
bijzondere noden (bv. deze van de integrale jeugdhulpverlening).1
Dit heeft uiteraard ook een impact op het werk van de voogd die rekening zal moeten houden met de bestaande opvangstructuren en ondersteuningsmogelijkheden.
Concreet zal dit betekenen dat het niet altijd mogelijk zal zijn om een aanbod te
voorzien dat tegemoet komt aan de diverse noden en wensen van de jongere zelf.
Dit heeft op zijn beurt een impact op het welzijn van de jongere – en vaak ook op
dat van de voogd.

Op dit moment is de grootste groep niet-begeleide minderjarigen jongens tussen
15 en 18 jaar, maar er verblijft in ons land ook een aanzienlijke groep niet-begeleide
minderjarigen van 11 of 12 jaar (of zelfs jonger).
8
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Als voogd is het daarom heel belangrijk om zicht te hebben op het volledige
hulpverleningslandschap om de jongere tijdig en zo goed mogelijk door te verwijzen
naar het meest geschikte aanbod. Kennis hebben van de hierboven kort geschetste
achterliggende logica’s helpt ook om het opvangkluwen en de overheidskeuzes beter te begrijpen.

1.3. Conclusie
De wettelijke definitie die de doelgroep van niet-begeleide minderjarigen afbakent lijkt
de heterogeniteit van de doelgroep in al haar verschillende aspecten soms uit het oog
te verliezen. Dit uit zich eveneens in een opvangstructuur dat de doelgroep als een
vrij homogene groep benadert. Als voogd is het belangrijk om dit bredere kader en de
achterliggende logica’s te doorgronden om beter te anticiperen op de mogelijke pedagogische spanningen. We gaan hieronder verder in op dit pedagogische perspectief.

2

Factoren die het psychosociaal welzijn van niet-begeleide minderjarigen beïnvloeden

In dit hoofdstuk kijken we vanuit een pedagogische visie naar niet-begeleide minderjarigen. We vertrekken vanuit drie kernwoorden aanwezig in de wettelijke definitie,
namelijk het vluchteling zijn, het minderjarig zijn en het niet-begeleid zijn. Op die
manier wordt getoond hoe complex deze verschillende aspecten zijn. Aan de hand
van deze drie centrale aspecten zullen we verschillende factoren beschrijven die het
welzijn van deze doelgroep kunnen beïnvloeden. Op die manier kunnen we een zicht
krijgen op wat er allemaal kan spelen in het leven van deze minderjarigen en waarom
de verschillende fases in hun migratie- en integratietraject toch voor heel wat stress
en onwelzijn kan zorgen. We geven ook telkens een aantal ‘ankerpunten’ mee. Dit zijn
praktische leidraden die de voogd op weg kunnen helpen om hier mee om te gaan.

2.1.

Het vluchteling-zijn

2.1.1. Migratiemotieven en keuze
Goed-genoege reden om te vluchten
Niet-begeleide minderjarigen zijn immers allemaal kinderen en jongeren die om de
één of andere ‘goed-genoege’ reden hun land ontvluchten.
Die ‘goed-genoege’ redenen kunnen heel divers zijn, zoals oorlog, (mogelijke) vervol10

ging, gebrek aan toekomstperspectief, gedwongen huwelijk, intrafamiliaal geweld
of het niet-aanvaard worden omwille van de seksuele geaardheid. Maar in elk geval
was het voor deze jongere en/of zijn of haar familie een ‘goed-genoege’ reden om
het land te verlaten. We hanteren hier dus niet het perspectief van ‘vluchteling-zijn’
zoals gedefinieerd in de Conventie van Genève maar vanuit het perspectief van de
jongeren en hun familie. We vertrekken dus vanuit de persoonlijke beleving dat er
geen of weinig andere keuze meer was voor de minderjarige om het land te verlaten.
(G)een eigen keuze
Sommige niet-begeleide minderjarigen kiezen er helemaal zelf voor om hun land
te verlaten, zonder de goedkeuring van hun ouders te vragen of zelfs soms zonder
hen op de hoogte te brengen. Toch lijkt het bij de meeste niet-begeleide minderjarigen zo te zijn dat anderen (bv. ouders, andere familieleden of mensen uit de
leefgemeenschap) (deels) voor hen de keuze maken om te migreren. Het is dus
vaak niet de jongere zelf die het land wil verlaten en er is dus vaak een belangrijk
element van ‘gedwongen-zijn’ in het migratietraject van de minderjarige.
Als voogd vinden we het soms moeilijk om te begrijpen dat ouders die keuze maken
om hun kind weg te sturen. Zeker omdat deze ouders wellicht beseffen dat de migratietocht erg zwaar en gevaarlijke zal zijn. Ook voor de minderjarige zelf is het
niet altijd te begrijpen dat de ouders deze schijnbaar ‘weggestuurd’ hebben, zeker
niet als ze in het gastland veel last krijgen van gevoelens van gemis, heimwee en
eenzaamheid. Dit kan soms leiden tot kwaadheid naar de familie in het herkomstland toe, tot het zich afwenden van familie of tot gevoelens van ‘ze wilden mij niet
meer’, zeker omdat er zelden echt kan gesproken worden over de redenen waarom
men werd weggestuurd.
u

Ankerpunten

Als voogd is het belangrijk om dit thema met de jongere te bespreken,
zeker als die kwaadheid duidelijk wordt of als er onduidelijkheid
heerst over het waarom van het weggestuurd zijn. Daarnaast is het
als voogd ook belangrijk om geen oordeel te vellen over de keuzes die
ouders gemaakt hebben. In de meeste situaties zal het nooit mogelijk
zijn om een goed zicht te krijgen op de ‘echte’ migratiemotieven die
ouders voor ogen hadden. En misschien is dit ook niet belangrijk.
Het is het beste om er steeds vanuit te gaan dat (zowat) élke ouder het
beste met zijn kind voorheeft en van daaruit ook de best mogelijke
11

keuzes probeert te maken.
Vanuit ons perspectief en onze kennis begrijpen we deze keuzes niet
altijd maar dit zijn vast geen makkelijke keuzes voor de ouders in hun
context. En laat ons dan ook maar even stilstaan bij hoe het moet
geweest zijn voor deze ouders om voor het laatst ‘dag’ te zeggen aan
hun kind, een knuffel te geven, hen ‘een goede reis’ te wensen en te
hopen dat alles zou goed komen ‘ginder’. Hartverscheurend wellicht,
dergelijke keuzes. Het is dus essentieel om in de begeleiding van deze
jongeren niet alleen naar het eigen perspectief te kijken en ook aandacht te creëren voor de vele mensen en dingen die de jongere in het
migratietraject heeft moeten achterlaten.

2.1.2. Verliezen

dat het afscheid nu echt definitief is. Op zo’n moment is het van groot belang om
de jongere uitleg te geven over wat er precies aan het gebeuren is, om te duiden
dat die gevoelens heel ‘normaal’ zijn maar tegelijk ook weer in zekere mate zullen
voorbijgaan.
Wanneer deze rouwperiode zal beginnen is voor iedereen anders maar we zien dat
dit zo goed als altijd de kop opsteekt. Dit rouwproces wordt weerspiegeld in symptomen van verdriet, veel (of net heel weinig) slapen, veel (of net heel weinig) eten,
zich isoleren of interesse verliezen in school, sociale contacten of hobby’s. Het verdriet, de heimwee en het verlies aan interesse zijn eigen aan een rouwproces, maar
interfereren soms met het proces van ‘integratie’ in de samenleving. Heimwee
zorgt voor terugblikken en verlangen naar het oude, soms ook voor verheerlijken
van wat was en dat leidt dan soms tot het zich afwenden van de huidige context
waarin de jongere leeft. Bij de bespreking van de acculturatiestrategieën later gaan
we verder in op deze interferentie.

Meervoudige verliezen
u
Elke vluchteling en bij uitbreiding elke migrant (bv. als je met iemand trouwt en verhuist naar een ander land) wordt geconfronteerd met verliezen. Als migrant laat
je materiële bezittingen (bv. huis en persoonlijke spullen) maar je verliest ook familieleden en vrienden, je laat een taal en een cultuur achter, je laat eetgewoontes
en een klimaat achter, je verliest een bepaalde positie in een samenleving, je laat je
toekomstperspectief achter, enz. Deze ervaringen van verlies en van meervoudige
breuken zijn een centraal gegeven voor álle mensen die hun land (moeten) verlaten.2
Fase van rouw
Deze ervaring van meervoudige verliezen resulteert bij alle migranten en vluchtelingen in een fase van rouw. Die fase van rouw kan soms heel snel komen, vlak na
aankomst in het land waar men zich wil of zal vestigen, maar heel vaak komt die
fase pas maanden of zelfs jaren later. Soms is het krijgen van verblijfsdocumenten
een kantelpunt op dit vlak. Vluchtelingen kijken heel erg uit naar het moment dat
ze eindelijk documenten zullen krijgen om dan een zekere vorm van rust te vinden en echt te kunnen starten met een nieuw leven. Toch voelt men vaak minder
opluchting en blijdschap dan verwacht en zijn er gevoelens van verwarring, pijn
en verdriet. Die laatste gevoelens worden enerzijds veroorzaakt doordat men, nu
er eindelijk rust en veiligheid is, ruimte kan maken om moeilijke gevoelens toe te
laten.
Anderzijds is er, in het bijzonder bij het verkrijgen van een vluchtelingenstatus,
ook het besef dat men niet meer terug mag/kan naar het land van herkomst, dus
12

Ankerpunten

In deze fase van rouw is het belangrijk om de jongere informatie te
geven over wat er gebeurt en een ‘psychoeducatieve rol’ op te nemen: “Wat je nu voelt is eigenlijk heel normaal wanneer je zo veel
dingen hebt moeten achterlaten, zo veel zaken bent verloren. Je zult
dit verdriet nog wel een tijdje voelen, maar dat zal ook stilaan minder
scherp worden.” Het is belangrijk om te laten weten dat die gevoelens
normaal zijn, dat dit nog een tijdje voelbaar zal zijn maar dat het op
den duur ook minder scherp zal worden. Die geruststelling bieden
is belangrijk om te vermijden dat men de rouwsymptomen niet gaat
verwarren met een gevoel van gek te worden. Omdat symptomen
van rouw niet altijd uit zichzelf verdwijnen en soms een zware impact kunnen hebben is het belangrijk om deze symptomen wel op te
volgen. Indien nodig kan men op die manier tijdig ingrijpen en zorgen
voor een (meer intensieve) psychologische ondersteuning.
Naast deze psychoeducatieve informatie is het ook erg belangrijk
om erkenning te geven voor de verliezen en het hieraan verbonden
verdriet. “Zoveel dingen moeten achterlaten hebben, dat moet echt erg
moeilijk zijn. Ik kan me goed voorstellen dat je nu heel veel zaken vanuit
je thuisland en van vroeger mist.
Ik kan me ook goed inbeelden dat je dan niet zo veel zin meer hebt om je
nog heel erg in te zetten voor school”. Het kan ook helpen om samen
13

met de jongere te zoeken naar iets wat voor afleiding kan zorgen. Zo
is het belangrijk om de jongere toch te blijven aanmoedigen om naar
school te blijven gaan, vrienden te zien en buiten te komen. Ook is
het goed om met de jongere te zoeken naar zaken die troost kunnen
bieden (bv. muziek, naar de kerk gaan, enz.).
Dit verlies, samen met de heimwee en het zich niet thuis voelen in
de nieuwe en onbekende omgeving, geeft velen een fundamenteel
gevoel van ontworteling.
Het begrip ontworteling verwijst naar de vele verliezen die aan het
migratieproces verbonden zijn en het verwerken hiervan. Samen met
de voortdurende onzekerheid die ook nog eens veroorzaakt worden
door de langdurige verblijfsprocedures vormt dit de kern van de vele
verliezen in een situatie van ballingschap, gedwongen zich te vestigen
in een onbekende omgeving, afhankelijk van onzekere verblijfsprocedures. Dit samengaan van verlies en voortdurende onzekerheid
maken de kern uit van de ervaring van ontworteling.

2.1.3 Traumatische ervaringen

zien gebeuren, seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren, oorlogsgebeurtenissen meemaken, overvallen worden, een zwaar ongeval meemaken, enz. Als we
over ‘trauma’ spreken hebben we het dus over de gebeurtenis zelf, en niet over de
psychische problemen die uit deze gebeurtenis kunnen voortkomen.
Veel van de ervaringen van niet-begeleide minderjarigen vallen onder deze definitie van trauma: oorlogservaringen in het land van herkomst, het potentiële gevaar
van oorlog of ingelijfd te worden bij een leger of een gewapende groepering, het fysieke geweld waaraan ze blootgesteld worden doorheen het migratietraject (door
milities of andere gewapende groeperingen, door mensensmokkelaars, enz.),
de opsluiting en het geweld in detentiecentra in Libië, het risico op verdrinking op
de Middellandse Zee of mensen zien verdrinken, het zien van dode lichamen in
de Sahara of op zee, fysiek of seksueel geweld in opvangcentra, ernstige fysieke
bedreigingen ervaren omwille van huidskleur of religie, enz.
Herhaalde traumatische ervaringen voor, tijdens en na de vlucht
Uit de voorbeelden blijkt duidelijk dat traumatische ervaringen voor niet-begeleide
minderjarigen zich zowel in het land van herkomst, voor de vlucht afspelen, maar
ook tijdens de vlucht en ook na vestiging in het land van aankomst.

Wat is een trauma?
Voor de vlucht
Veel vluchtelingen worden geconfronteerd met moeilijke ervaringen in hun land
van herkomst en doorheen hun migratietraject. Dit kunnen traumatische ervaringen zijn hoewel dit niet zo gemakkelijk te definiëren is. Een mogelijke definitie is de
omschrijving die we terugvinden in de ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders’ (DSM), een classificatiehandboek voor psychische stoornissen ontwikkeld door de American Psychiatric Association. In de DSM wordt de diagnose “posttraumatische stressstoornis” beschreven. Een posttraumatische stressstoornis is
een geheel van symptomen die men kan ontwikkelen na het meemaken van een
traumatische gebeurtenis. Om te kunnen spreken van een diagnose van posttraumatische stressstoornis moet men aan een aantal criteria voldoen, waarvan
het eerste criterium in de DSM is dat men een traumatische gebeurtenis heeft
meegemaakt. De DSM beschrijft dit als wanneer er “een blootstelling is aan een
feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding of seksueel geweld door het zelf
ondergaan van de gebeurtenis(sen), het persoonlijk getuige zijn geweest van de gebeurtenis(sen) terwijl deze anderen overkwam(en), het vernemen dat de gebeurtenis(sen) een naast familielid of goede vriend(in) is (zijn) overkomen.” Het gaat hier
bijvoorbeeld over iemand plots verliezen, fysiek geweld ervaren of fysiek geweld
14

De periode voor de feitelijke vlucht vormt vaak al een eerste traumatiserende fase
voor de (toekomstige) niet-begeleide minderjarige, diens gezin en het bredere
netwerk. De politieke en sociale context in het land van herkomst destabiliseert
en evolueert naar contexten van geweld zoals burgeroorlog, genocide, vervolging
en marteling. 3 Gezinnen komen door extreme socio-economische ongelijkheid of
milieurampen terecht in levensbedreigende armoede en deprivatie. Het sociale
netwerk en de culturele gemeenschap verbrokkelen door politieke of economische
instabiliteit of door familiale problemen en conflicten. Dit kondigt een ingrijpende
periode voor de toekomstige vluchteling en diens gezin aan. Ze zijn getuige of
slachtoffer van geweld, worden vervolgd voor religieuze of politieke overtuigingen,
of familieleden verdwijnen of worden vermoord. De toekomstige vluchtelingen
en/of hun context anticiperen op (verdere) levensbedreigende gebeurtenissen,
besluiten hun land te verlaten en gaan op zoek naar mogelijkheden hiertoe.4
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Tijdens de vlucht
Ook tijdens de vlucht maken ze nog heel veel moeilijke en zelfs traumatische
ervaringen mee. Sommige vluchtelingen verblijven een periode in een vluchtelingenkamp waar verkrachting en geweld allerminst uitzonderlijk zijn. Soms geraken ze gescheiden van hun ouders of andere zorgverstrekkers. Vluchtelingen
kunnen terechtkomen in de handen van mensensmokkelaars/-handelaars, worden slachtoffer van (seksueel) misbruik en exploitatie, worden in detentie gehouden in transitlanden, zijn vaak maandenlang onderweg en moeten overleven in
extreme deprivatie en levensbedreigende omstandigheden.
De toenemende barrières voor vluchtelingen om naar en binnen Europa te reizen
zorgt ervoor dat deze jongeren steeds meer moeilijke ervaringen meemaken tijdens het traject.
Afhankelijkheid van mensensmokkelaars, overleven in bijzonder precaire omstandigheden in een ‘hotspot’ in Griekenland, in Calais of Duinkerke, teruggestuurd
worden op de grens tussen Italië en Frankrijk, detentie in Bosnië of Griekenland, enz. We stellen ook vast dat de duur van het migratietraject heel erg toeneemt, mede door toegenomen grenscontroles en barrières. Zo geven vluchtelingen aan dat wat ze meemaakten in Europa op hun migratietraject soms erger
was dan de ervaringen in Afghanistan of op hun traject door de Sahara. Een ervaring die wellicht ook beïnvloed wordt door de verwachting dat het in Europa
wel goed zou komen maar in de praktijk blijkt dat dan helemaal niet zo te zijn.
Na de vlucht
De derde fase verwijst naar de periode waarin de vluchteling zich vestigt in het
gastland. Hier wordt al te vaak snel duidelijk dat de verhoopte nieuwe toekomst
in het gastland moeizaam zal verlopen. Na een lange periode van machteloosheid
over de eigen levenssituatie worden de vluchtelingen opnieuw geconfronteerd met
de afhankelijkheid van officiële instanties voor hun verblijfsvergunning en voor
de voorziening in het eigen levensonderhoud. Ook hier maken vluchtelingen vaak
heel ingrijpende ervaringen mee zoals het gebrek aan privacy, het voortdurende
lawaai, fysiek, verbaal of seksueel geweld in een opvangstructuur, herhaalde ervaringen van discriminatie en racisme, het niet geloofd worden tijdens asielverhoren,
op straat overleven, enz. Al deze zaken kunnen een ingrijpende en blijvende indruk
nalaten, vooral bij jonge mensen. Naast deze moeilijke ervaringen in het gastland
en de vaak langdurige onzekerheid of men hier in België zal mogelijk blijven is ook
de integratie in het gastland veelal een complex proces.
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Ten slotte impliceert deze derde fase van vestiging in het gastland voor niet-begeleide minderjarigen die gescheiden werden voor of tijdens de vlucht het begin van
een veelal onzekere zoektocht naar familieleden en van pogingen tot gezinshereniging. Migratie is voor velen dus een heel ingrijpende en chronische stresscontext
met moeilijke en ingrijpende ervaringen zowel voor, tijdens als na de vlucht. Het
cumulatief effect van deze verschillende ervaringen vormt dan ook een belangrijk
risico voor het welbevinden en functioneren van jonge vluchtelingen op middellange en lange termijn.
Complex trauma en interpersoonlijk trauma
Deze visie van chronische stress ligt in de lijn van een aantal interessante ideeën
in onderzoek over trauma. Zo heeft Terr5 het onderscheid gemaakt tussen een
‘type 1’- en een ‘type 2’-trauma. Een ‘type 1’-trauma is een eenmalig trauma, zoals
een verkeersongeval of een overval. Een ‘type 2’-trauma is een herhaald trauma,
zoals incest, foltering of oorlog en heeft vaak een grotere emotionele impact. Zoals
hierboven geschetst zien we dat veel vluchtelingen verschillende ingrijpende en
traumatische ervaringen meemaken, doorheen het volledige migratietraject, dus
zowel voor, tijdens als na de vlucht. Waar het bij deze groepen dus niet over een
herhaling van hetzelfde trauma gaat, zoals klassiek het geval is bij ‘type 2’-trauma,
zien we toch dat de emotionele problemen die zij als gevolg van deze verschillende
traumatische ervaringen ontwikkelen vaak in de lijn liggen van de impact van trauma-type 2. Herman6 spreekt hier over een zogenaamd ‘complex trauma’ of ‘sequentieel trauma’.
Onderzoek bij niet-begeleide minderjarigen in België7 toont zo aan dat het aantal
traumatische ervaringen een heel belangrijke voorspeller is van emotionele problemen, wat wijst in de richting van een ‘type 2’-trauma-impact bij deze groep. Dit
toont het ‘cumulatief effect’ van traumatische ervaringen, net alsof je als mens wel
één of twee moeilijke ervaringen kan dragen, maar het veel moeilijker wordt als
er zich over een zekere tijdsperiode heel veel verschillende ingrijpende gebeurtenissen voordoen. De voogd moet dus voldoende aandacht hebben voor het volledige migratietraject van de jongeren die we ondersteunen. Het is cruciaal dat we er
ons voortdurend bewust van zijn dat dit vaak een lang en moeilijk traject is en dat
we door goed te luisteren naar hun verhalen proberen na te gaan hoe deze ervaringen een invloed hebben op hoe de jongere zich positioneert in de opvangstructuur en op school.
Een tweede onderscheid dat Terr maakt is in welke mate er sprake is van een interpersoonlijke component in de traumatische gebeurtenis.
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Hongersnood, een aardbeving of droogte zijn voorbeelden van traumatische gebeurtenissen van natuurlijke of ‘technische’ aard. Fysiek of seksueel geweld, oorlog
of uithuwelijking zijn daarentegen voorbeelden van traumatische gebeurtenissen
met een interpersoonlijke component, waarbij het leed en de pijn veroorzaakt
worden door andere mensen. Onderzoek heeft aangetoond dat interpersoonlijk trauma een veel grotere emotionele impact kan hebben dan niet-persoonlijke
traumatische ervaringen. Ook hier stellen we vast dat veel ingrijpende ervaringen
die niet-begeleide minderjarigen meemaken zo’n interpersoonlijke component hebben. Net als bij de meervoudige verliezen en het proces van ontworteling (zie
eerder) zien we hier ook het gegeven van ‘sociale breuken’ optreden. Bovendien
zijn in deze ervaringen vaak volwassenen de ‘dader’.
Dat betekent dat het meemaken van deze hele ingrijpende, negatieve ervaringen door toedoen van andere mensen diepe sporen kan nalaten naar het
opbouwen van vertrouwen in zichzelf en anderen. Dit kan ook blijvende kwetsuren veroorzaken in het geloof in de zekerheid en voorspelbaarheid van
het dagelijks bestaan en in het besef van de eigen (on)kwetsbaarheid. Op
die manier kunnen deze moeilijke ervaringen een grote invloed hebben op
de identiteitsontwikkeling van de jongere en op de mogelijkheden om zich
(opnieuw) te hechten aan mensen en te verankeren in een nieuwe samenleving.
Controleverlies als centraal kenmerk van trauma
Naast bovenstaande definitie van trauma waarin ‘dreiging’ (met dood/ernstige
verwonding) centraal staat is een ander centraal kenmerk van een ingrijpende ervaring een algemeen gevoel van controleverlies en machteloosheid. Bij het meemaken van een traumatische gebeurtenis heeft het slachtoffer heel vaak het gevoel de totale controle kwijt te zijn over het gebeuren en te moeten ‘ondergaan’
wat zich afspeelt. Controleverlies is iets wat veel niet-begeleide minderjarigen herhaaldelijk ervaren doorheen het volledige migratieproces, waarbij ze zowel voor,
tijdens en na de vlucht het gevoel hebben geen controle meer te krijgen op de gebeurtenissen en op hun leven. Zo is de beslissing om weg te gaan uit het thuisland
voor velen een beslissing onder druk van leefomstandigheden of onder druk van
of zelfs gemaakt door anderen. Onderweg zijn ze afhankelijk van mensensmokkelaars of van beslissingen van grenscontrolediensten of politieagenten. In opvangcentra, zowel onderweg als in België, zijn ze afhankelijk van de regels die daar gelden of die gesteld worden door opvoeders of sociaal werkers. De onbekendheid
met de taal, de samenleving, de cultuur, gebruiken en gewoontes in het gastland
vergroot die afhankelijkheid nog meer.
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Zowel voor antwoorden op praktische vragen, hun documenten of voor het starten
en opvolgen van procedures (bv. gezinshereniging) zijn ze afhankelijk van anderen
(bv. tolken, begeleiders, overheid, enz.).
Controleverlies loopt dus als een rode draad doorheen vele (moeilijke) ervaringen
die deze jonge vluchtelingen meemaken. De onafhankelijkheid en het doorzettings¬vermogen die velen van hen zo typeren worden op die manier soms uitgevlakt door de herhaalde ervaringen van zo goed als volledig controleverlies over
het eigen leven. Dit controleverlies staat ook in erg schril contrast met de hoop die
deze jongeren meedragen om een nieuw leven en een nieuwe toekomst te kunnen
uitbouwen in het gastland en de missie die veel van de jongeren meekrijgen, waar
we straks verder op ingaan.
u

Ankerpunten

Als we deze continue spiraal van controleverlies willen doorbreken,
moeten we als een soort ‘antigif’ gaan zoeken hoe we deze jongeren
terug kunnen controle laten nemen over hun leven. Dat betekent dat
je met hen op zoek gaat naar een antwoord op wat ze willen in het leven en hen zo veel mogelijk inspraak geeft in kleine en grote keuzes in
hun leven. Dat kan gaan over kleine dingen (bv. hobbykeuze, kleding,
enz.) tot grotere beslissingen (bv. keuze van studierichting, school, opstarten van de gezinsherenigingprocedure, enz.). De controle teruggeven is om verschillende redenen niet altijd even eenvoudig. Het kiezen
van een studierichting is bijvoorbeeld niet eenvoudig gezien hun onbekendheid met het systeem. Als voogd is die bekendheid er wel en
is het dan vaak gemakkelijker (en sneller) in te schatten wat een ‘gepaste’ keuze is. Niettemin is het zelfs op zo’n moment belangrijk om dit
beslissingsproces zo veel als mogelijk proberen samen te doen en dit
– op zijn minst – tot een gedeelde keuze te laten groeien. Door het herhaalde controleverlies is er vaak ook een houding van afhankelijkheid
ontstaan bij deze jongeren waarbij ze zelf niet meer willen beslissen.
Hoewel dit een verleidelijke positie is om in mee te stappen is het erg
belangrijk om hier stilaan de tanker wat te keren en toch te zoeken naar
hoe er tegenspraak en tegenstand kan komen waardoor de jongere
toch meedenkt en finaal ook meebeslist, in kleine en in grote vragen.
Ten slotte is het helaas ook zo dat we deze jongeren met vragen moeten confronteren waar ze meestal – gezien hun leeftijd en integratietraject – (nog) niet klaar
voor zijn.
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Op je 17de al moeten nadenken of je in België wil blijven zonder papieren of terug
wil keren naar je herkomstland is in feite niet gepast. Hoewel we steeds moeten
zoeken om een dergelijke mate van controle terug te geven die aangepast is aan de
(ontwikkelings)leeftijd van de jongere, zullen we hen soms toch met vragen moeten
confronteren waar ze eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Maar dat is natuurlijk de realiteit van het migratiesysteem waar we als voogd mee moeten werken. Bovendien
weten we uit onderzoek bij teruggekeerde migranten dat hun re-integratieproces
vlotter verloopt wanneer zij het gevoel hebben dat ze zelf de keuze gemaakt hebben om terug te keren. Nu wél kunnen kiezen hoe je toekomst eruitziet is voor veel
niet-begeleide minderjarigen ook het doorbreken van een proces waarbij anderen
steeds voor hen de keuze hebben gemaakt. Keuze hebben en mogen kiezen is dus
een sleutelelement in de controle hebben over je leven en dat is een belangrijk
element in welbevinden, op korte en op lange termijn.

2.1.4 Dagelijkse stressoren
Traumatische ervaringen versus dagelijkse stressoren
In het vorige deel stonden we uitgebreid stil bij het gegeven dat niet-begeleide minderjarigen ingrijpende ervaringen meemaken, zowel voor hun vertrek uit het thuisland, tijdens hun migratietraject en ook nadat ze zich gevestigd hebben in het land
van aankomst. Dat laatste element, ingrijpende ervaringen na de vlucht, is nauw
verweven met het concept ‘dagelijkse stressoren’. Dit concept van dagelijkse stressoren werd ontwikkeld in post-conflict contexten, waar vastgesteld werd dat niet
alleen de traumatische gebeurtenissen die mensen meegemaakt hadden tijdens
de oorlog hun emotioneel welbevinden beïnvloeden, maar ook de stressoren in
hun dagelijkse context (bv. het gebrek aan huisvesting, de economische problemen, de weggevallen sociale netwerken, enz.). Dit idee van ‘dagelijkse stressoren’
kunnen we ook toepassen op de context van migranten en vluchtelingen, want ook
zij worden in die ‘settlement-fase’, de fase van het zich vestigen in een nieuw land,
geconfronteerd met heel wat stressoren in hun dagelijkse leefsituatie. We onderscheiden hierbij twee types dagelijkse stressoren, namelijk materiële dagelijkse
stressoren en sociale dagelijkse stressoren.
Materiële stressoren
Nieuwkomers – en ook niet-begeleide minderjarigen – worden geconfronteerd met
heel wat materiële stressoren. In een opvangcentrum is de materiële ondersteuning vooral op de basisnoden gericht, dus is er weinig ruimte voor wat ‘extra’s’.
Ook als ze alleen wonen biedt een leefloon niet altijd heel veel financiële
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ruimte. Ook op wat langere termijn zien we dat (ex-)niet-begeleide minderjarigen niet altijd zo gemakkelijk een (goede) job vinden, waardoor hun inkomen
beperkt blijft, wat zich dan ook weerspiegelt in beperkte huisvestingsmogelijkheden en weinig financiële ruimte voor onder meer kledij, gezonde voeding en commerciële vrijetijdsbesteding. Uit heel wat onderzoek weten we
trouwens dat mensen met een migratie-achtergrond in ons land, met name
uit een land van buiten de Europese Unie, globaal genomen een veel lagere sociaal-economische status hebben dan mensen zonder migratie-achtergrond.
Op dit vlak doen we het heel wat slechter dan de ons omringende landen.
Sociale stressoren: een klein sociaal netwerk
Naast heel wat materiële dagelijkse stressoren waar niet-begeleide minderjarigen
mee kampen zien we dat ze ook heel wat sociale dagelijkse stressoren hebben.
We kunnen deze sociale stressoren onderscheiden in twee aspecten, enerzijds het
beperkte sociale netwerk dat deze jongeren hebben en anderzijds de ervaringen
van stigma en discriminatie waar zij mee in aanraking komen.
Een beperkt sociaal netwerk
Migreren naar een ander land betekent dat je heel veel van je sociaal netwerk verliest en dat het ook heel wat tijd kost om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen.
De onbekendheid met de taal en met bepaalde gewoontes en gebruiken in het
nieuwe land, samen met de nog beperkte participatie aan verschillende domeinen
van het maatschappelijk leven, zoals onderwijs, vrijetijd of de arbeidsmarkt, zorgen
ervoor dat het niet zo eenvoudig is om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen.
Maar laat nu net ‘sociale steun’ één van de belangrijkste beschermende factoren
zijn als we het moeilijk hebben in ons leven. Heel veel studies hebben uitgewezen
dat het hebben van een sociaal netwerk en het krijgen van sociale steun heel belangrijke beschermende factoren zijn voor ons emotioneel welzijn als we moeilijke
gebeurtenissen meemaken.
Een sociaal netwerk kan verschillende vormen van sociale steun geven:
› Informationele steun: het krijgen van informatie en advies
› Instrumentele steun: het krijgen van financiële, materiële of praktische
ondersteuning
› Emotionele steun: het zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen en steun
krijgen bij emotionele noden.
› Recreationele steun: iemand hebben om bij te zijn, om samen tijd mee door
te brengen.
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Sociale steun is dus erg belangrijk als beschermende factor voor ons emotioneel welzijn. Ook voor niet-begeleide minderjarigen is het hebben van een sociaal netwerk
en het krijgen van verschillende vormen van sociale steun dus erg belangrijk. Maar
net bij deze jonge vluchtelingen – en bij uitbreiding bij alle nieuwkomers in ons land
– is het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk absoluut geen sinecure.
u

Ankerpunten

Dit brengt ons automatisch bij een volgend essentieel onderdeel van
ons werk als voogd, namelijk de noodzaak om heel intensief te gaan
inzetten op het uitbouwen van een nieuw sociaal netwerk voor deze
kinderen en jongeren.
Het zoeken naar een groter sociaal netwerk vormt één van de meest
essentiële zaken die een voogd kan doen om het emotioneel welzijn
van de jongere te ondersteunen. In de eerste plaats is dit essentieel
vanuit de protectieve functie die een sociaal netwerk en sociale steun
hebben. Daarnaast is dit ook noodzakelijk vanuit het gegeven dat de
rol van de voogd in de tijd ook erg beperkt is, dus dat een voogd zichzelf eigenlijk ‘overbodig’ moet maken tegen de 18de verjaardag van de
minderjarige. Concreet is het hierbij belangrijk om zowel in te zetten
op de uitbouw van een ‘formeel’ als van een ‘informeel’ netwerk. Een
‘formeel netwerk’ is een netwerk van professionele organisaties die
de jongere op diverse levensterreinen kunnen ondersteunen (bv. het
OCMW, een dak- en thuislozenopvang, voedselbedeling, een centrum
geestelijke gezondheidszorg, VDAB, enz.). Een ‘informeel netwerk’ is
een netwerk van niet-professionelen, zoals vrienden, familieleden, buren, een zelforganisatie, een buddy of peter/meter, een jeugdhuis, een
sportclub, een religieuze gemeenschap, enzovoort. Dit kan zowel gaan
om netwerken/personen met of zonder migratie-achtergrond, zowel
van binnen als van buiten de etnisch-culturele gemeenschap waarmee
de jongere zich verbindt. We komen hier later uitgebreid op terug.
Sociale stressoren: Ervaringen van stigma, racisme en discriminatie
Ervaringen van discriminatie en sociale exclusie
Een tweede cluster in de sociale dagelijkse stressoren zijn ervaringen van stigma
en discriminatie.
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Uit heel veel verhalen en ook uit onderzoek weten we dat mensen met een
(zichtbare) (vermeende) migratie-achtergrond of mensen uit bepaalde religieuze gemeenschappen op heel regelmatige basis geconfronteerd worden
met racisme, stigma en discriminatie. Dit gaat vooreerst over heel directe racistische uitingen, zoals uitgescholden worden op straat of racistische opmerkingen krijgen op school. Maar daarnaast – en veel vaker – gaat het over subtiele ervaringen van racisme, discriminatie en stereotyperingen zoals een
vakantiejob die ‘net’ ingevuld is, een studio die ‘net’ verhuurd is, alweer niet
uitgenodigd worden op een sollicitatiegesprek of toch maar weer gevraagd worden of je wel goed weet wat een opleiding aan een hogeschool allemaal inhoudt.
Impact
Deze ervaringen van racisme, stigma en discriminatie zijn keer op keer ervaringen
met erg grote impact, waarbij de jongere in essentie de boodschap krijgt hier niet
thuis te horen of, meer nog, hier niet ‘gewild’ is.
Dat gevoel krijgen van niet-gewild zijn kan een enorme impact hebben op het welzijn en de ontwikkeling van de jongere. Ten eerste kan dit de veerkracht van de
jongere om om te gaan met moeilijke situaties (nog meer) onder druk zetten. Ten
tweede kan de identiteitsontwikkeling van de jongere hierdoor bemoeilijkt worden.8 Ten derde kunnen deze ervaringen van stigma, discriminatie en racisme er
ook voor zorgen dan de jongere zich meer en meer afkeert van de gastsamenleving waar men zich niet welkom voelt, wat het integratie- en acculturatietraject
onder druk kan zetten (zie verder).
u

Ankerpunten

Als voogd is het niet gemakkelijk om een antwoord te bieden op deze
processen. Veelal is het enige wat we kunnen doen heel veel erkenning geven, over hoe zwaar het moet zijn om dit te moeten ervaren.
Laat ons vooral deze ervaringen van stigma of discriminatie niet gaan
minimaliseren. Elk van die ervaringen en het leed dat iemand hierdoor ervaart, dient absoluut erkend te worden.9
Daarnaast dienen ook stappen gezet te worden als er sprake is van
manifeste discriminatie. Als een bank bijvoorbeeld geen rekening wil
openen is het belangrijk om telkens opnieuw klacht in te dienen bij de
bevoegde instanties.
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2.1.5 Acculturatie- en integratieprocessen
Een vijfde kernthema bij het ‘vluchteling-zijn’ zijn de processen van acculturatie en integratie. ‘Integratie’ wordt als term vaak gebruikt om te verwijzen naar het proces dat
vluchtelingen in het gastland voor de complexe taak staan een nieuwe samenleving te
leren kennen. Dit omvat ook het proces van ‘acculturatie’, een langdurig proces waarin
men kennis maakt met vaak onbekende normen terwijl ook een positie dient gezocht
te worden ten aanzien van de eigen culturele achtergrond. Dit complex geheel van
integratie en acculturatie veroorzaakt veelal heel wat stress bij vluchtelingen in hun
gastland. Een maatschappelijk klimaat van racisme, de moeizame instroom op de arbeidsmarkt na toekenning van een verblijfsstatus of sociale isolatie verhogen dit hoge
stressniveau nog verder rond integratie- en acculturatietaken.
Integratieprocessen
Leren kennen van de nieuwe samenleving
In eerste instantie gaat het om het leren kennen van de nieuwe samenleving. Dat betekent onder meer het leren van de nieuwe taal, weten hoe het verkeer in elkaar zit,
weten hoe de school eruitziet, hoe je naar een dokter gaat of een treinticket koopt,
enz. Zeker wanneer je de taal niet spreekt vraagt dit heel veel energie. De taalbarrière
is een erg groot obstakel, waardoor niet alleen communicatie op zich veel minder gemakkelijk verloopt, maar bovendien veel zaken onduidelijk of onbekend blijven door
het niet voldoende kunnen begrijpen van wat gezegd of overgebracht wordt.
u

Ankerpunten

Taal wordt het beste geleerd in ‘natuurlijke’ contexten. Het onthaalonderwijs is uiteraard een belangrijke opstap naar het leren van
de taal van de gastsamenleving, maar daarnaast verloopt het leren
van een nieuwe taal het snelst in een zo natuurlijk mogelijke setting.
Ondersteuning op maat in het schoolse leren van de taal (bv. via
huiswerkbegeleiding) kan helpend zijn, samen met het zoeken naar
plaatsen waar geoefend kan worden, hetzij gestructureerd (bv. initiatieven waar vrijwilligers Nederlands of Frans oefenen met anderstaligen), hetzij informeel (bv. in vrijetijdsclubs). Een buddy of peter/meter
kan erg helpend zijn om sneller de gastsamenleving te leren kennen,
samen met informatie van en ondersteuning door peers die al wat
langer in het gastland zijn.
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Acculturatieprocessen
•

Cultuurbehoud en cultuurovername

Wanneer mensen in contact komen met een andere cultuur, waarin andere
waarden en normen gehanteerd worden, andere gedragspatronen of
interactiewijzen gebruikelijk zijn, ontstaat een proces van acculturatie. Dit proces
van (psychologische) acculturatie, want we bekijken acculturatie hier nu vanuit een
psychologische bril, gaat over de vraag hoe mensen met een bepaalde culturele
achtergrond (waarden, normen, gedragingen, interactiewijzen), die terecht komen
in een nieuwe context, omgaan met die nieuwe culturele context én met hun
eigen culturele achtergrond. We beschrijven dit acculturatieproces aan de hand
van de theorie van John Berry, een Canadese psycholoog en één van de meest
vooraanstaande auteurs op het gebied van psychologische acculturatieprocessen.
Berry’s tweedimensionale acculturatiemodel10 vertrekt van twee centrale vragen waartegenover nieuwkomers zich moeten verhouden wanneer ze in contact
komen met een andere cultuur:
1. De vraag naar cultuurbehoud: in welke mate is het waardevol om de eigen
culturele waarden en kenmerken te behouden?
2. De vraag naar cultuurovername: in welke mate is het waardevol om relaties
aan te gaan met andere culturele groepen?
Antwoorden op die twee vragen, op een continuüm van helemaal niet tot helemaal
wel resulteert in vier mogelijke acculturatiestrategieën (cf. Figuur 1), hoewel dit wellicht
niet zo’n bewust of statisch proces is als het woord ‘strategie’ wel lijkt te impliceren.
› Integratie verwijst naar het proces waarbij het behoud van de eigen culturele
achtergrond gecombineerd wordt met een overname van nieuwe culturele
waarden en gedragspatronen.
› Assimilatie verwijst naar precies het omgekeerde proces. Eigen culturele
waarden en kenmerken worden niet meer behouden maar men neemt
volledig de cultuur aan van het gastland.
› Separatie verwijst naar het proces waarbij men vooral inzet op het behouden
van de eigen culturele identiteit, eerder dan relaties aan te gaan met de
cultuur van het gastland.
› Marginalisatie verwijst naar een proces waarbij men zowel de eigen cultuur
als de nieuwe cultuur verwerpt, zodanig dat de banden met beiden worden
doorgesneden. Dit proces kan zich afspelen op individueel niveau of op het
niveau van een bepaalde etnisch-culturele groep.
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dit op latere leeftijd niet altijd zo’n ‘succesvol’ proces is geweest.

Cultuurbehoud

Cultuurovername

Integratie

Separatie

Assimilatie

Marginalisatie

Figuur: De vier acculturatiestrategieën volgens Berry.

•

Integratie

We gaan wat dieper in op deze verschillende strategieën. Als we kijken naar het
onderzoek11 rond welke strategie vanuit psychologisch oogpunt het meest te verkiezen is bleek over het algemeen dat integratie – waarbij er dus een evenwicht
is tussen cultuurbehoud en cultuurovername – het minste zorgt voor acculturatiestress. Marginalisatie daarentegen lijkt de meeste acculturatiestress te veroorzaken. Concreet betekent dit dus dat we als voogd moeten proberen om onze jongeren te ondersteunen om zowel met de eigen cultuur connectie te houden als om
ook connectie te maken met de cultuur van het land waar ze nu verblijven.

Als voogd is het belangrijk om hier heel erg bewust mee om te gaan. Dat kan in
de eerste plaats door te proberen om zo veel als mogelijk ‘cultuurbehoud’ te installeren, dus waar mogelijk bijvoorbeeld nog te zorgen voor blootstelling aan de
moedertaal. Daarnaast is het erg belangrijk dat herinneringen zo veel als mogelijk gedocumenteerd en gematerialiseerd worden (bv. filmpjes opnemen van hoe
het kind een liedje zingt in de moedertaal, herinneringen opschrijven die het kind
nog vertelt in de eerste fase na aankomst in België, enz.). Dit kan toch een zeker
cultuurbehoud installeren en op die manier een zekere continuïteit inbrengen in
het leven van deze jonge vluchtelingen.
De begrippen integratie en assimilatie zijn begrippen die we in onze maatschappelijke en politieke context vaak gebruiken. Zo wordt in dit politiek-publiek discours vaak gezegd dat nieuwkomers zich moeten ‘integreren’. Als we echter wat
nauwkeuriger kijken naar wat dan precies bedoeld wordt, dan wordt vooral naar
‘assimilatie’ verwezen. Met andere woorden, we zeggen wel ‘integreren’, maar vanuit het kader van John Berry bedoelen we eigenlijk ‘assimileren’, dus met zo veel
mogelijk nadruk op cultuurovername en zo weinig mogelijk cultuurbehoud. In de
publieke sfeer wordt in die zin sterk benadrukt dat we zo weinig mogelijk uiterlijke kenmerken van cultuurbehoud zien, terwijl we weten dat cultuurbehoud voor
het emotioneel welzijn belangrijk is. En ook hier krijgen nieuwkomers indirect de
boodschap dat we ‘hen niet willen – zoals ze zijn’, dat ze, zoals ze zijn, niet ‘goed-genoeg’ zijn.
•

•

Separatie

Assimilatie

Als we kijken naar assimilatie, dan zien we dat dit een strategie is die vaak bij heel
jonge (< 10 jaar) niet-begeleide minderjarigen voorkomt. Heel jonge niet-begeleide
minderjarigen leren heel snel die nieuwe context kennen, leren ook heel snel de
taal, maar dit lijkt er tegelijkertijd toe te leiden dat ze de oude context, herinneringen en taal ‘overschrijven’ en dus ook vergeten. Zelfs als ze later opnieuw worden
blootgesteld aan hun moedertaal of aan oude foto’s blijken ze die helemaal te zijn
vergeten. Op latere leeftijd, eens in de adolescentie en in de fase van identiteitsontwikkeling kan dit voor heel wat vragen en problemen zorgen. Deze vragen zijn
erg moeilijk te beantwoorden omdat er nog heel weinig herinneringen zijn – een
proces dat vergelijkbaar is met wat kinderen die geadopteerd werden doormaken.
Waar we dus initieel als maatschappij misschien erg applaudisseren met het snelle
‘integratieproces’ dat deze jonge niet-begeleide kinderen doormaken zien we dat
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De strategie van separatie, waarbij mensen niets overnemen van de nieuwe cultuur,
maar vasthouden aan de ‘oude’ cultuur, is een strategie waar we als samenleving
heel huiverachtig tegenover staan en ook in toenemende mate angstig voor zijn.
Die angst is soms ook terecht zijn en moeten we durven erkennen en aanvaarden.
Maar tegelijkertijd moeten we bij separatiestrategieën ook kijken naar de mogelijke onderliggende processen. Separatie is immers heel vaak een antwoord op een
onderliggend proces van rouw of een antwoord op ervaringen van discriminatie
en racisme. Zoals eerder besproken leiden de vele verliezen waar niet-begeleide
minderjarigen mee geconfronteerd worden in hun migratietraject tot gevoelens
van rouw, heimwee en het zich vastklampen aan het oude. Dat impliceert ook vaak
dat de jongere zich afwendt van de huidige context en dus in een proces van separatie terechtkomt waarbij alles wat er vroeger was ‘beter’ was en alles wat nu is
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‘slecht’ is. Soms zien we deze jongeren dan echt afhaken, op school, in het opvangcentrum, in hun sportclub of van hun vrienden.
Op zo’n moment is het essentieel om als voogd de ‘waarom’-vraag te stellen en
moeilijke thema’s aan te kaarten zonder dit te verplichten of op te dringen uiteraard.
Separatie kan ook een antwoord zijn op herhaalde ervaringen van discriminatie
en racisme. Als je voortdurend het gevoel krijgt dat de gastsamenleving je hier
niet wilt, je niet wil zoals je bent, dan is een mogelijk antwoord hierop om je terug
te trekken in je eigen etnisch-culturele groep en/of achtergrond. En uit onderzoek
weten we dat die separatiestrategie heel beschermend kan zijn als je vaak met
racisme en discriminatie geconfronteerd wordt. Mensen die dan separatie als acculturatiestrategie hanteren zullen minder emotionele impact van racisme en discriminatie ervaren.
Ook hier dienen we opnieuw de ‘waarom-vraag’ te stellen: “Wat maakt dat je je
nu meer lijkt af te zetten tegen België en meer vasthoudt aan wat vroeger was?”
Een waarom-vraag stellen, niet om zaken per se te willen veranderen, maar wel
om te begrijpen wat er precies gebeurt. En uiteraard hebben we dan ook wel de
rol als voogd om in te brengen wat de gastsamenleving blijft verwachten. We zijn
als voogd altijd een soort in-between, een soort ‘culturele verbinding’, waarbij we
vanuit die gastsamenleving ook de verbinding trachten te maken met de jongere,
steeds opnieuw.
Dit kader van cultuurbehoud en cultuurovername – of beter nog, tegelijk verbinding zoeken en vinden met wat vroeger was en met wat nu is – zal een verdere rode
draad hebben als we het later hebben over een relationele visie op de begeleiding
van niet-begeleide minderjarigen.

•

Acculturatieprocessen zijn dynamisch

Doorheen alle acculturatiestrategieën – en in het bijzonder bij de strategie van
separatie, omdat die ons soms angst inboezemt – dienen we steeds te zien dat
deze strategieën dynamisch van aard zijn. Dynamisch in de tijd, wat betekent dat
strategieën doorheen de tijd veranderen en dat dus ook separatie als strategie bijna altijd tijdelijk van aard is. Transitiepunten in het leven – papieren krijgen, 18de
verjaardag, huwelijk, kinderen krijgen, een belangrijk overlijden meemaken – kunnen ook zorgen voor wijzigingen in die acculturatiestrategieën.
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Ze zijn ook dynamisch op vlak van levensdomeinen, waarbij nieuwkomers verschillende strategieën hanteren naargelang het levensdomein.
Mensen presenteren zich op diverse wijze op school, in de vriendengroep, in het
opvangcentrum, in de religieuze gemeenschap, enz. Dit raakt aan de idee van multipele identiteiten zoals onder meer mooi beschreven door Hoffman en Braidotti.12
u

Ankerpunten

Zoeken naar zowel cultuurbehoud als cultuurovername in een
proces naar integratie als acculturatiestrategie is uiteraard het belangrijkste ankerpunt. Waar kan de jongere aspecten uit zijn achtergrond behouden en die beleven en waar en hoe kan hij contact
maken met de gastsamenleving? We mogen hierbij zeker niet uit het
oog verliezen dat dit een jongere-in-context is, dus dat de jongere
zowel hier als in het land van herkomst een context heeft, waarbij deze verbindingen ook een rol spelen in de acculturatiestrategieën en de mogelijkheden tot cultuurbehoud en -overname.
Hoewel integratie vanuit een emotioneel standpunt beter is, zijn ook de andere
acculturatiestrategieën aanvaardbaar. Het is vooral van belang om de strategieën
te kaderen in een breder perspectief en te kijken naar de motieven voor een
bepaalde keuze (bv. waarom kiest iemand voor assimilatie?). Toch zal het soms
nodig zijn om het perspectief en de verwachtingen van de gastsamenleving in
kaart te brengen omdat dit noodzakelijk is voor het voldoen aan de voorwaarden
die gekoppeld zijn aan de verblijfsprocedure. Zeker wanneer de jongere zich
bijvoorbeeld sterk zou afwenden van het schoolgaan of intolerant wordt naar
bepaalde bevolkingsgroepen.
Ten slotte is het belangrijk om de bredere omgeving van de jongere waar nodig ook
in zekere mate gerust te stellen. Met name wanneer de jongere naar een strategie
van separatie overhelt ontstaat vaak angst. Het kan dan van belang zijn om deze
strategie te kaderen en geruststelling te bieden.
Op die manier vermijdt men het risico dat (een deel van de identiteit van) de jongere (bv. de gerichtheid op de cultuur van het land van herkomst) door mensen uit
de directe omgeving verworpen wordt.
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2.1.6. Onzeker toekomstperspectief
Langdurende onzekerheid
Procedures inzake verblijfsdocumenten duren vaak erg lang. Het lange wachten en
de onzekerheid kan heel zwaar wegen, zeker voor minderjarigen.
Die blijvende onzekerheid en de slingerbeweging tussen hoop en wanhoop die
soms rond verblijfsprocedures ontstaat kunnen een grote emotionele impact hebben en leiden er soms zelfs toe dat deze jongeren hun motivatie en engagement
ten aanzien van het leven in België gaan verliezen.
u

Ankerpunten

Hoewel we de onzekerheid zelf niet kunnen wegnemen, kunnen we
de zwaarte van die onzekerheid wel erkennen en informatie geven
over welke stappen er nu (mogelijk) volgen. Het is ook belangrijk om
de jongere te blijven motiveren om toch zinvol gebruik te maken van
de tijd in België, ook als die niet zou leiden tot een definitief verblijf.
Indien gerechtvaardigd en gewenst kan de voogd bij de migratie-autoriteiten aandringen op een snellere behandeling van het aanvraagdossier, zeker indien de langdurende onzekerheid een grote psychische impact begint te hebben.

2.1.7. Dromen en bezorgdheden

Toch botsen die dromen vaak ook op de realiteit waarbij men vaststelt dat het niet
altijd even evident zal zijn om die dromen ook te realiseren. Een diploma behalen
is niet zo gemakkelijk als je eerst de taal moet leren, een (vakantie)job vinden als
minderjarige vluchteling is niet altijd even evident, gezinshereniging is een lang en
moeizaam proces zonder gegarandeerde uitkomst, enz.
u

Ankerpunten

Die confrontatie tussen droom en werkelijkheid is voor velen een
ontgoocheling. We moeten dan ook als voogd met de nodige zorgzaamheid naar die dromen kijken, dromen niet zomaar neersabelen
omdat ze wellicht niet haalbaar zijn, maar voorzichtig zoeken naar
hoe een droom toch op een zekere realistische wijze voldoende invulling kan krijgen. Probeer dus te zoeken naar haalbare dromen en
doelen, waarbij ook elementen van teruggeven aan en zorgen voor
het familiale netwerk aan bod kunnen komen. Het kan hierbij ook
nuttig zijn om dit te bespreken met de omgeving van de jongere,
zowel hier (bv. familiaal netwerk in België of pleegouders) als in het
land van herkomst. Op die manier kan de jongere de toestemming
krijgen om bepaalde dromen bij te stellen of zelfs los te laten. Zelfs
dan is het loslaten van bepaalde dromen moeilijk en kan dit leiden tot
kwaadheid als deel van een rouwproces. Erkenning en duiding geven
– samen met begrip en veel geduld – zijn dan belangrijke elementen
in de ondersteuning.
En bezorgdheden

Aspiraties
Niet-begeleide minderjarigen vluchten weg van iets, maar vluchten ook ergens
naartoe. Waar de initiële hoop voor velen het vinden van veiligheid is13, ontwikkelen de meesten gaandeweg ook andere dromen en aspiraties voor hun nieuwe
leven. De taal leren, een diploma behalen, geld verdienen, een gezin stichten, hun
familie laten overkomen, enz. zijn allemaal dromen die stilaan (verder) groeien
eens de nieuwkomers een tijdje in België zijn. Die grote dromen leiden ook vaak tot
een enorme inzet om het hier in België ‘goed’ te doen, om iets te ‘maken’ van het
(nieuwe) leven. Veel van deze dromen zijn verbonden met de familie of het sociale
weefsel in het land van herkomst. In veel aspiraties wil men iets ‘terugdoen’ of op
zijn minst nog blijven zorgen voor familie en vrienden. We gaan straks verder in op
dat sterke element van loyaliteit.
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Aspiraties en dromen voor het nieuwe leven zijn toekomstgericht en in essentie
gericht op de samenleving waar de jongere nu woont. Maar nauw verbonden met
die aspiraties zien we ook een blijvende en grote bezorgdheid gericht op de familie
die nog in het herkomstland verblijft. Zo kunnen nieuwkomers soms bij elk nieuwsbericht over bombardementen gaan kijken of het ouderlijk huis getroffen is of gaat
men bij elk bericht over een ziek familielid nadenken over hoe men toch enigszins
kan helpen, enz.
u

Ankerpunten

De bezorgdheid over wat er zich afspeelt in het land van herkomst
en hoe het er familie en vrienden vergaat is altijd aanwezig. Dit zorgt
ervoor dat de huidige context en de toekomstgerichte blik altijd ver31

bonden is met de bezorgdheden in de context van het land van herkomst. Dat zou een soort gespletenheid kunnen betekenen, maar
kunnen we evengoed benaderen als een zoektocht naar integratie en
verbinding, naar connectie tussen cultuurbehoud en cultuurverandering, naar continuïteit tussen vroeger en nu.
Regelmatig polsen naar hoe het gaat met familieleden en erkenning
geven voor de bezorgdheid én de machteloosheid die de jongere ervaart zijn eerste ankerpunten. Daarnaast kan men er ook voor proberen zorgen dat de jongere regelmatig contact heeft met de ouders
om gerustgesteld te worden. Indien er geen contactgegevens meer
zijn moeten inspanningen worden geleverd om toch aan eventuele
contactgegevens te geraken (bv. via sociale media of via de Dienst
Restoring Family Links van het Rode Kruis). Probeer de jongere ook
voorzichtig te vertellen dat het niemand geholpen is door voortdurend te piekeren over de situatie in het herkomstland ook al is dat
wel een heel normaal gegeven. Men kan samen met de jongere dan
ook op zoek naar afleiding om het piekeren tegen te gaan (bv. vrienden, muziek, sport, enz.).

2.1.8. Besluit
Het vluchteling-zijn van deze kinderen en jongeren zorgt voor heel wat uitdagingen. In
het voorgaande werden deze verschillende aspecten uitgebreid besproken, en werden er een aantal ankerpunten aangereikt om hier als voogd wat houvast in te vinden.
We komen hier later nog op terug maar het is belangrijk om hier reeds te benadrukken
dat deze jongeren tegelijk ook over een grote kracht en agency beschikken. Hoewel dit
ook geldt voor meerderjarige vluchtelingen is het belangrijk om voor jongeren ook het
kind-/adolescent-zijn en het niet-begeleid zijn steeds voor ogen te houden.

2.2. Het kind-/adolescent-zijn
2.2.1. Ontwikkelingstaken
Ontwikkelingstaken als nieuwkomer
Opgroeien betekent dat je je ontwikkelt en doorheen die ontwikkeling een aantal
ontwikkelingstaken doorloopt. In de Belgische context leert een kind van ongeveer
één jaar stappen, een kind van twee leert spreken, een kind van zes moet leren
lezen en schrijven, een jongere van 18 wordt verwacht liefdesrelaties uit te bouwen
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en studie- of werkkeuzes te maken. Uiteraard verschillen die ontwikkelingstaken,
zowel qua inhoud als qua moment waarop ze verwacht worden plaats te vinden
van de context. Toch hebben de niet-begeleide minderjarigen die naar hier komen
hebben ook nog ontwikkelingstaken voor zich.
Alleen moet men rekening houden dat die verschillend kunnen zijn van wat
verwacht wordt in hun eigen herkomstland en ook het referentiekader, hoe je die
ontwikkelingstaken leert, verschilt uiteraard in sterke mate. Zo kunnen we ons
goed voorstellen dat het laten groeien van vriendschappen in België op een andere manier gebeurt dan bijvoorbeeld in China of in Oeganda. Nieuwe contacten
leggen, samen activiteiten ontplooien, contacten over verschillende genders heen
verlopen op heel verschillende manier naargelang de culturele context en/of de
sociale positie. Het gevolg is dat heel wat nieuwkomers hiermee worstelen en
zoekende zijn.
u

Ankerpunten

Het belang van informatieverstrekking is hier weer een belangrijk ankerpunt. Vertellen hoe zaken hier verlopen en tegelijkertijd ook vragen hoe deze zaken in het land van herkomst van de jongere verlopen
zijn heel nuttig. Delen van verschillende manieren van omgaan-met,
waardoor er kan geleerd worden van die verschillende handelwijzen
en soms ook meer gelijkenissen kunnen gevonden worden dan eerst
werd gedacht. Ook zal het soms nodig zijn dat de voogd ook aangeeft
waar de Belgische samenleving duidelijke verwachtingen heeft over
wat (niet) kan en moet.

2.2.2. Identiteitsvorming
Identiteitsvorming als nieuwkomer
Eén van de centrale ontwikkelingstaken is identiteitsontwikkeling. Vele niet-begeleide minderjarigen zijn immers in de leeftijd van de adolescentie en de gerelateerde
identiteitsontwikkeling op het moment dat ze naar hier komen. Identiteitsvorming
is voor de meeste jongeren een centrale taak tijdens de adolescentie. Het alleen
doormaken van het migratieproces interfereert vaak met deze taak.14 Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen hebben immers vrienden en leeftijdgenoten die
als rolmodellen fungeerden in hun land van herkomst moeten achterlaten. Ook
hun ouders ontbreken als centrale identificatie- en losmakingsfiguren, terwijl ze
wel nog een grote verbondenheid en loyaliteit voelen ten aanzien van hun ouders.
Bovendien moeten deze jonge vluchtelingen in de vorming van een eigen identiteit
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waarden en normen uit twee totaal verschillende culturen integreren (zie eerder).
Hierbij moeten ze op zoek naar manieren om de eigen culturele wortels te kunnen
beleven en vorm te geven in een nieuwe samenleving.
Deze aspecten kunnen de ontwikkeling van de eigen identiteit bemoeilijken en
heel wat niet-begeleide buitenlandse minderjarigen kampen dan ook met grote
identiteitsvragen.15 Overgangsrituelen om transitiemomenten in het opgroeien te
faciliteren verschillen uiteraard van context tot context.
Het niet kunnen doormaken van bepaalde van deze overgangsrituelen doordat de
jongere niet meer in dezelfde context woont kan de beleving van deze transities
uiteraard beïnvloeden.
u

2.2.3. Seksuele ontwikkeling
Seksuele ontwikkeling als jonge nieuwkomer
Met de puberteit verandert het lichaam van elke jongere. Samen met de lichamelijke
veranderingen ontwikkelt ook interesse voor seksualiteit en (seksuele) relaties. Praten
over seksualiteit en lichamelijke veranderingen is vaak moeilijk. Bij jonge nieuwkomers
ervaren we dit dan vaak nog als extra moeilijk, omdat culturele verschillen dit nog meer
tot een taboe-onderwerp maken. Daarnaast speelt ook een grote voorzichtigheid ten
aanzien van mogelijke vroegere erg moeilijke ervaringen bij de jongere op lichamelijk
en/of seksueel vlak, zoals seksueel geweld, genitale verminking of mensenhandel.

Ankerpunten

Identiteitsvorming heeft veel te maken met het opbouwen van een
narratief, een verhaal over wie je bent en hoe je (op)gegroeid bent.
Het zal dus van belang zijn om zo veel als mogelijk herinneringen
vast te houden over ‘vroeger’ zodat een gevoel van continuïteit kan
behouden worden.
Het opschrijven van herinneringen vlak na aankomst, samen met het
zo veel mogelijk contact proberen te houden met familieleden – hier
en/of in het land van herkomst – zijn belangrijke aandachtspunten. In
deel vier komen we hier uitgebreid op terug.
Ook hier kunnen we vertellen hoe opgroeien en adolescent-zijn in
België verlopen, soms zelfs door persoonlijke verhalen te delen over
het eigen opgroeien of de worstelingen van adolescenten in onze omgeving. In de (h)erkenning dat opgroeien en identiteitsontwikkeling
niet altijd gemakkelijk zijn kan de jongere veel rust vinden en daardoor ook wat minder spanning en angst ervaren.
Het betrekken van anderen uit de eigen etnisch-culturele gemeenschap van de jongere (bv. een intercultureel bemiddelaar of
een andere sleutelfiguur uit de gemeenschap) kan ook helpen. Tenminste wanneer de verwachtingen voor dit gesprek vooraf goed worden doorgesproken. Eventueel kan hier ook de stap gezet worden
naar het zoeken hoe bepaalde overgangsrituelen uit het land van
oorsprong hier toch nog kunnen gerealiseerd worden, bij voorkeur in
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samenspraak met de familie van de jongere.

Uiteraard is de kijk op seksualiteit en relaties sterk cultureel bepaald en zijn hier
grote verschillen. Niettemin zijn er ook een aantal universele gelijkenissen tussen
mensen op dit vlak, zoals het verlangen naar verbinding, ook op seksueel vlak en
de intense zoektocht op dit vlak tijdens de adolescentie en de jongvolwassenheid.
Dit betekent dat alle jonge mensen behoefte hebben aan informatie. Kennis helpt
om minder angst of onzekerheid te voelen, om te begrijpen wat er zich in en met je
lichaam afspeelt, waarom je plots bloed verliest of een zaadlozing krijgt,
hoe je een jongen mee uitvraagt, wat het betekent om verliefd te worden op iemand
van hetzelfde geslacht, of je ‘nee’ mag zeggen als iemand met jou wil vrijen of hoe je
kan vermijden dat je zwanger wordt.
Veel jongeren die in België opgegroeid zijn, krijgen deze informatie gaandeweg
aangereikt, op school, door ouders, via vrienden of door een eigen zoektocht op
internet. Jonge vluchtelingen hebben deze informatie niet altijd aangereikt gekregen of zijn al zo lang onderweg dat dit deel van het opgroeien aan hen is voorbijgegaan. Seksualiteit en relaties zijn dan ook belangrijke thema’s om bespreekbaar te
maken, om te zorgen dat jongeren zo veel mogelijk de juiste informatie hebben en
om eventuele culturele verschillen op dit vlak te kunnen uitleggen.
u

Ankerpunten

Seksualiteit, lichamelijke ontwikkeling en relaties zijn niet altijd gemakkelijk bespreekbaar. We voelen ons niet altijd competent om het
thema zelf toe te lichten, zijn voorzichtig omdat er een vermoeden
is van ervaringen van seksueel geweld in de voorgeschiedenis van
de jongere of zijn terughoudend om als mannelijke voogd ongewild
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bepaalde grenzen te overschrijden door het thema bij een meisje ter
sprake te brengen.
Het is zeker goed om onze eigen grenzen op dit vlak te erkennen en te
respecteren. Niettemin moeten we er wel voor zorgen dat de jongere
een antwoord krijgt op zijn vragen. We zullen op zo’n moment dus
goed moeten doorverwijzen.
Enkele aandachtspunten:
› Breng seksualiteit proactief ter sprake. Dit betekent dat we zelf het
thema ook aansnijden (kort of uitgebreider), ook als de jongere nog
geen (directe) vragen stelt.
› Geef de jongere toelating om te praten over bezorgdheden of vragen,
zonder direct met advies of een oplossing te komen. Eventuele schuld
en schaamtegevoelens worden zo verminderd en de erkenning en
normalisering hebben op zich reeds een - vaak onderschat - helpend
effect.
› Je hoeft geen seksuoloog of therapeut te zijn om te spreken over
seksualiteit met de jongere. Dat is niet je rol en dat verwacht de
jongere ook niet van je.
› Een handige website bij gesprekken met anderstaligen is
www.zanzu.be. Je kan de jongere ook doorverwijzen naar de website van
Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid,
verwijst hier naar het PLISSIT-model16. Dit model maakt duidelijk
dat het niet jouw rol is als voogd om seksuologische counseling
te geven, maar dat best gewerkt kan worden vanuit de volgende
niveaus: Permission, Limited Information, Specific Suggestions, en
Intensive Therapy.
Iedere professional kan aan de slag gaan met de eerste laag en het
belangrijkste element van dit model, namelijk ‘Permission’. Het gaat
om de toestemming van de jongere om het gesprek over seksualiteit
aan te vatten en om als voogd hiernaar te luisteren. Direct advies
geven, doorverwijzen of zeggen wat iemand moet doen, heeft weinig
effect als er niet eerst ruimte om echt en onbevooroordeeld te luisteren. Het belang hiervan wordt vaak onderschat.
‘Limited Information’ verwijst naar het geven van beperkte
informatie, bijvoorbeeld via de websites www.allesoverseks.be en
www.zanzu.be. Dit zorgt ervoor dat zowel de voogd als de jongere
niet overspoeld worden door informatie en dat er geen foutieve
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verwachtingen worden gecreëerd. Het is hierbij van belang om de
eigen (professionele) grenzen te kennen en aan te geven.
Als voogd kan je soms de rol opnemen om de jongere te helpen bij
het spreken over vragen of bezorgdheden rond seksualiteit en om
concreet, beperkt advies te geven (‘Specific Suggestions’).
De focus voor voogden ligt op de eerste drie stappen van het PLISSIT-model. De laatste stap, ‘Intensive Therapy’, is de rol van een gespecialiseerde professional. Het model voorziet duidelijk de mogelijkheid om iemand door te verwijzen naar een andere dienst indien
nodig. Tal van websites bieden toegankelijke informatie over seksualiteit en relaties, maar ook over organisaties waar men terecht kan bij
specifiekere vragen of problemen (bv. homoseksualiteit, mensenhandel, genitale verminking, seksueel geweld, enz.).
Het is erg belangrijk om zo goed als mogelijk de signalen op te vangen indien er sprake zou zijn van (risico op) mensenhandel, (risico
op) genitale verminking en seksueel geweld en dan ook goed door
te verwijzen.
Probeer de jongere goed te begeleiden bij deze doorverwijzing en
ook zelf in gesprek te treden met gespecialiseerde diensten over hoe
je deze moeilijke thema’s en de mogelijke doorverwijzing het beste
kan ter sprake brengen bij de jongere.

2.2.4. Gewijzigde gezinsrelaties
Migreren zorgt sowieso voor wijzigingen in de gezinsrelaties. Dit is ook zo wanneer
je als kind zonder je ouders migreert omdat je positie ten aanzien van je ouders en
van je andere gezinsleden onvermijdelijk ook verandert. In het volgende hoofdstuk
staan we uitgebreid stil bij aspecten die eigen zijn aan het ‘niet-begeleid’ zijn van
deze kinderen en jongeren, maar uiteraard ook verbonden zijn aan hun kind-zijn,
zoals loyaliteit, mandaat en parentificatie (kinderen die de ouderrol deels overnemen). Dit laatste is iets wat we heel vaak zien bij kinderen die samen met hun ouders migreren omdat kinderen de taal vaak sneller onder de knie krijgen. Hetzelfde
geldt voor niet-begeleide minderjarigen die hun familie naar België laten komen in
het kader van gezinshereniging. Gezinshereniging brengt bijzondere individuele
en familiale processen met zich mee en we zullen hier dan ook later bij stilstaan.
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2.2.5. Besluit
Opgroeien brengt eigen uitdagingen met zich mee. Opgroeien in een ‘vreemde’
context vergroot die uitdagingen nog meer. Als voogd volgen we dit opgroeiproces
van de jongere die we ondersteunen van nabij mee en dienen we aan te slag te
gaan met deze ‘ontwikkeling-in-migratie’ in zijn verschillende betekenissen. Daarbovenop komt de laag dat deze ‘ontwikkeling-in-migratie’ zich afspeelt zonder dat
de ouders van het kind fysiek aanwezig zijn en directe ondersteuning kunnen bieden. Dit aspect van het niet-begeleid-zijn is heel belangrijk en daarom staan we
hier later uitgebreid bij stil.

2.3. Het niet begeleid zijn
2.3.1. (Over)leven zonder de directe steun van ouders
Alleen met een voortdurend gemis
Het gegeven dat niet-begeleide minderjarigen dit migratieproces zonder ouders
doormaken maakt van hen een bijzondere deelpopulatie binnen de groep van
vluchtelingenkinderen en -jongeren. Een cruciale protectieve factor voor het welbevinden van vluchtelingen – namelijk steun en nabijheid van een zorgverstrekker – ontbreekt immers bij deze jongeren, vaak gedurende het volledige migratieproces, wat een mogelijke sterke negatieve impact heeft op hun psychosociaal
welbevinden.
Niet-begeleide minderjarigen dienen dus het volledige migratieproces, niet alleen
tijdens de vlucht, maar ook na de vlucht, zonder de steun van hun ouders door
te maken. Dat betekent dat zij alleen de hardheid en ontberingen van de vlucht
moeten zien door te komen, maar ook hun leven in het nieuwe land ook vaak
zelf moeten organiseren, zelf moeten opstaan, zelf moeten koken als ze alleen
wonen, zelf instaan voor het tijdig maken van schooltaken of het nakomen van
doktersafspraken. Dat betekent ook dat zij alleen, zonder hun ouders heel wat
beslissingen moeten nemen. Denk dan aan beslissingen over het al dan niet in
een boot stappen, over het al dan niet verder trekken naar een ander land, over
welke schoolrichting zij zullen volgen, of ze al dan niet in een pleeggezin gaan
wonen, enz. Al die ervaringen moeten doormaken zonder de steun en het advies
van ouders is bijzonder zwaar, dat kan niet genoeg benadrukt worden. Bovendien is er heel vaak een enorm groot – en soms groeiend – gemis van hun ouders
en andere familieleden. Een gemis dat verbonden is aan de vele verlieservaringen en een diepe impact kan hebben.
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Voor voogden impliceert de afwezigheid van de ouders van de kinderen die zij begeleiden verschillende zaken. Ten eerste is het uiterst belangrijk om ouders – of andere relevante zorgfiguren van
de jongere – zo vroeg en zo veel mogelijk een rol te geven in het
volledige opgroeiproces van hun kind. Concreet betekent dit dat het
belangrijk is om na de aanstelling als voogd zo vroeg mogelijk ouders in te lichten van de aankomst van hun kind in België, ook als
geruststelling naar hen toe dat hun kind veilig is, en hen te informeren over de rol als voogd en hun blijvende rol als ouders.
Ten tweede is het belangrijk om de ouders zo veel mogelijk te betrekken bij het maken van belangrijke beslissingen, zoals studiekeuze,
woonkeuze (bv. al dan niet bij een pleeggezin gaan wonen – daar
kunnen loyaliteitsconflicten opduiken, zie verder), implicaties van
overheidsbeslissingen inzake documenten (bv. wanneer de jongere
geen documenten meer heeft of wellicht geen definitieve documenten zal kunnen verkrijgen), inclusief de beslissing om al dan niet
terug te keren naar het thuisland en het al dan niet opstarten van
een procedure tot gezinshereniging. Op dit systemisch werken, het
werken met de jongere én zijn context, komen we nog terug.
Ten derde komt hier opnieuw het belang naar voren van het creëren
van een nieuw sociaal netwerk in het gastland dat de jongere mee
kan ondersteunen bij het opgroeien en in de zoektocht naar een
plaats in de nieuwe samenleving.
Maar dit nieuwe netwerk kan nooit een ‘echte’ vervanging zijn van
de ouders of de eerste zorgfiguren. Pleegouders, voogden, begeleiders in het opvangcentrum of een peter of een meter zullen altijd ‘extra’ zijn. Ze zullen altijd naast de ouders staan en nooit in de
plaats komen van die ouders of eerste zorgfiguren. Dit betekent ook
dat je als voogd nooit het gemis aan ouders kan wegnemen of compenseren. Als deze gevluchte jongeren hun ouders blijvend missen,
betekent dat dus niet dat het sociaal netwerk tekortschiet.
Het is erg belangrijk dat we dit voortdurende gemis zowel voor
onszelf als voogd als ten aanzien van de jongere gaan benoemen
en erkennen.
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Er is dus geen nood om er (nu) verder op in te gaan.

Heel vaak zijn we bang om verlies en gemis en de onmogelijkheid
om dit weg te nemen bespreekbaar te maken, omdat we intuïtief
aanvoelen dat er dan heel veel pijn kan gevoeld worden en naar
boven kan komen. Tegelijk moeten we bij het bespreekbaar maken
van de pijn, het gemis en het verdriet ook voorzichtig zijn. Niet alle
jongeren zijn op elk moment klaar om hierover te spreken en soms
is het door de geheimen die zij met zich meedragen en de loyaliteit
die ze voelen ook eenvoudigweg onmogelijk om hier iets over te zeggen. Daarom is het essentieel dat we moeilijke thema’s – zoals het
gemis van de ouders – bespreekbaar maken, maar zonder het kind
of de jongere hierbij te dwingen om te spreken.

(2) ‘Dat is bij mij wel zo, maar het is helemaal niet erg/moeilijk’
› De jongere begrijpt waar je het over hebt maar wil er niet
over spreken. Als voogd ga je er dan ook niet verder op in.
Bij deze en bij de vorige reactie is het wel noodzakelijk dat
je aangeeft dat de jongere in de toekomst dat gemis wel
sterker ervaart en dat het helemaal oké is om erover te
spreken – met jou of met iemand anders.
(3) ‘Ja, dat is bij mij inderdaad zo…’
› Het gesprek over dit thema kan worden verdergezet.

Hiervoor kan je een ‘visje uitgooien’. De techniek gaat als volgt:
Stap 1: ‘Ik heb in mijn werk als voogd al heel veel niet-begeleide minderjarigen zoals jij begeleid’
› Zo geef je aan dat je als voogd stevig staat, dat je iets van hun
wereld kent en je ook kan spreken over moeilijke of pijnlijke dingen.
Stap 2: ‘Veel van die jongeren die ik begeleid heb, missen hun ouders’
› Hier introduceer je het onderwerp waar je het over wilt hebben
als een statement (‘missen hun ouders’) en je normaliseert het
onmiddellijk (‘veel van de jongeren’)
Stap 3: ‘Ik weet niet of dit bij jou zo is…’
› Je maakt de brug naar de jongere, maar stelt het als een open
gegeven, een indirecte vraag, dus niet als rechtstreekse vraag (‘Is
dit ook zo bij jou?’) en ook niet te sturend (‘Ik denk dat dit bij jou zo
is’), maar als heel open, indirecte vraag.
Stap 4: ‘… maar in elk geval is het bij veel jongeren die ik begeleid het geval.’
› Je neemt het onmiddellijk terug bij jou en weg van de jongere, zodat
je onmiddellijk de druk wegneemt van de jongere en het opnieuw
normaliseert.
Stap 5: Stilte laten zodat de jongere kan repliceren. Dan kunnen er
drie mogelijke reacties zijn:
(1) ‘Dat is bij mij helemaal niet het geval’
› Geen probleem – dat kan echt zo zijn of het kan
betekenen dat de jongere er nu niet over wil praten.
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Opening creëren voor gesprek over moeilijke thema’s, zonder jongeren te dwingen
om te spreken, is dus erg belangrijk. En dit initiatief dient van ons, als voogd, te komen.
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In bepaalde situaties is het ook zo dat er helemaal geen contact meer
is met de ouders omdat er geen (correcte) contactgegevens meer zijn,
omdat de ouders gestorven zijn of omdat men de ouders ergens onderweg verloren is (bv. kinderen en ouders werden op een andere
boot gezet tijdens de oversteek van de Middellandse Zee en bij aankomst vond het kind de ouders nergens terug). Indien de ouders –
wellicht – wel nog in leven zijn maar er geen contact meer kan gemaakt worden, is er niet alleen veel gemis en verdriet, maar ontstaat
er vaak ook heel wat frustratie. Een lange zoektocht wordt dan soms
opgestart, via sociale media of via tracing-diensten of zelfs door te
reizen naar de plaats waar men ouders het laatst zag/verwachtte. Helaas leidt dit zelden tot het herstellen van het contact, wat bijzonder
pijnlijk kan zijn. In deze situaties is het immers erg moeilijk om te komen tot een proces van aanvaarding dat het contact met ouders niet
meer zal hersteld worden, net omdat de ouders er (mogelijk) wel nog
zijn. Jongeren komen hier dan soms in erg complexe of vastzittende
rouwprocessen terecht die dynamiek en beweging op andere levensdomeinen (bv. school, werk, uitbouwen van een gezinsleven) kunnen
bemoeilijken. Gespecialiseerde psychologische ondersteuning kan in
deze situatie aangewezen zijn.
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2.3.2 Onverbreekbare loyaliteit
De contextuele theorie van Boszormenyi-Nagy
Kinderen blijven altijd verbonden met hun ouders, ook als ouders gestorven zijn
of als ouders (fysiek) ver weg zijn. De contextuele theorie van Boszormenyi-Nagy 17
heeft ons hiervoor een heel mooi kader geschonken. Boszormenyi-Nagy is gestart
vanuit het idee dat er een onverbrekelijke band bestaat tussen ouders en kinderen.
Er is dus een levenslange verbinding tussen ouders, die ook leidt tot een levenslange
loyaliteit, de zogenaamde verticale loyaliteit. Die loyaliteit wordt verbonden met de
vaststelling dat je in relaties, zowel in verticale relaties (ouder-kind) als in horizontale
relaties (broers-zussen, vrienden, partnerrelaties), zaken ‘krijgt’, waardoor je in de
‘schuld’ staat en er een zekere loyaliteit ontstaat omdat je zaken gekregen hebt en dus
ook zaken dient terug te geven. De contextuele theorie stelt immers dat er in relaties
– zowel in horizontale als in verticale,– een evenwicht moet zijn tussen geven-en-nemen, dat de beide partners/partijen ongeveer evenveel moeten ‘geven’ als ‘krijgen’.
In verticale, ouder-kind-relaties is die balans op te maken over de volledige duur van
de relatie: waar ouders het leven geven aan hun kind en in de eerste fasen van het
opgroeien van hun kinderen vooral aan de ‘gevende’ kant staan en het kind aan de ‘nemende’ kant, verandert dit meestal gaandeweg doorheen het leven, waarbij kinderen
steeds meer gaan teruggeven. Aan het einde van het leven van de ouders draait die
balans soms zelfs helemaal om, waarbij het vooral de kinderen zijn die ‘geven’ en de
ouders die ‘krijgen’ (of ‘nemen’).
Gezien de balans van geven-en-nemen bij verticale relaties over een heel leven
gemaakt moet worden, betekent dit dat de verticale loyaliteit tussen ouders en
kinderen steeds blijft bestaan, een mensenleven lang (en soms zelfs voorbij de
dood van de ouders).
Onverbreekbare loyaliteit bij niet-begeleide minderjarigen
Ook niet-begeleide minderjarigen zijn en blijven verbonden met hun ouders en
hun ouders met hun kind, ondanks het feit dat ze niet meer samenleven. Die loyaliteit zit verbonden in veel verschillende aspecten zoals het willen teruggeven, het
omgaan met de geheimen die deze jongeren soms met zich meedragen, in de loyaliteitsconflicten die zich kunnen voordoen in het opbouwen van hechte relaties
met nieuwe zorgfiguren en in de acculturatieprocessen van deze jongeren en hun
mogelijke worsteling met cultuurbehoud en cultuurovername.
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Loyaliteitsconflicten
Het aangaan van hechte relaties met nieuwe zorgfiguren, zoals een voogd of pleegouders, kan erg ingewikkeld zijn voor niet-begeleide minderjarigen, omdat het
hen in een mogelijk loyaliteitsconflict plaatst. Als voogd moeten we steeds rekening houden met een dergelijk loyaliteitsconflict als we aarzeling beginnen te voelen in de relatie van de jongere ten aanzien van de voogd of ten aanzien van andere
belangrijke steunfiguren, zoals peters/meters of (mogelijke) pleegouders. Idealiter
kunnen we dan een gesprek op gang brengen met de primaire zorgfiguren die hun
kind dan de toestemming kunnen geven om inderdaad zich te laten bijstaan door
de voogd of effectief bij de pleegouders te gaan wonen. Op die manier met velen, elk op de eigen manier, zorg dragen voor het kind, zonder dat iemands plaats
wordt ingenomen, geeft het kind alle ruimte om aan de verschillende zorgfiguren
loyaal te zijn en neemt de grond weg voor mogelijke loyaliteitsconflicten waarin het
kind verstrikt kan geraken. Als het gesprek met de ouders van de jongere daarrond
om één of andere reden niet mogelijk is, is het belangrijk dat we dit mogelijk loyaliteitsconflict bespreekbaar maken met de jongere. Daarnaast dienen we dit ook te
bespreken met de ‘nieuwe’ zorgfiguren, waarbij we aangeven dat zij de plaats van
de primaire zorgfiguren niet hoeven, niet kunnen en niet mogen innemen, dat er
dus nog altijd ‘andere’ ouders zijn en blijven.
Als er toch blijvende loyaliteitsconflicten zijn, bijvoorbeeld in het kader van een
(mogelijke) pleegplaatsing, dient hier met de nodige ernst over doorgedacht worden en mee in de balans gebracht te worden met de andere factoren die dergelijke
beslissingen mee bepalen.
Onverbreekbare loyaliteit en acculturatieprocessen
Een dergelijk loyaliteitsconflict kan zich ook voordoen in de acculturatieprocessen
die het kind doormaakt. Cultuurbehoud is immers ook een vorm van loyaliteit naar
het gezin en de cultuur in het land van herkomst. Cultuurovername kan dus soms
ook gezien of ervaren worden als een vorm van de loyaliteit naar dat gezin van oorsprong. Uiteraard hangt ook hier veel af van de respons van het gezin in het land
van herkomst, de boodschappen die van daaruit gegeven worden en van het individuele traject en de persoonlijkheid van het kind. Maar toch kunnen zich ook in dit
proces van cultuurovername belangrijke loyaliteitsconflicten afspelen en zullen we
ook hier als voogd woorden moeten geven aan die processen, moeten uitleggen aan
het kind/de jongere wat er zich afspeelt. Idealiter kunnen we ook hierover met de
ouders zelf gaan spreken, hoewel dit zeker niet altijd mogelijk is of de jongere hier
zelf ook niet altijd voor openstaat om dit gesprek aan te gaan met zijn/haar ouders.
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Loyaliteit en silencing
Silencing of niet-spreken is ook vaak een vorm van het omgaan met loyaliteit en
loyaliteitsconflicten. Door zaken niet te benoemen of niet te bespreken proberen
niet-begeleide minderjarigen zorgzaam te zijn in hun relaties en in het bijzonder
zorg te dragen voor hun ouders, die heel veel geïnvesteerd hebben in hun migratieproces en ook nu vaak nog in een moeilijke situatie van oorlog of ontbering leven.
Concreet betekent dit dat deze jongeren zelden met hun ouders spreken over de
moeilijke, traumatische ervaringen tijdens het migratietraject, over de moeilijke
leefsituatie nu in het nieuwe land (bv. het leven in een opvangcentrum, de moeilijkheden op school, het niet hebben van documenten, enz.), over het gemis van hun
ouders die ze dagdagelijks ervaren of over de kwaadheid die ze voelen ten aanzien
van hun ouders omdat ze werden weggestuurd uit het land van herkomst. Maar
ook niet over de nieuwe ervaringen die ze opdoen, zoals de nieuwe vriendenkring,
het eerste liefje, de peter/meter waar ze zo graag op bezoek gaan, het op café gaan
of de (relatief) comfortabele leefomstandigheden waar ze nu in leven – veelal in
tegenstelling tot de situatie van hun familie in het land van herkomst.
Uiteraard dienen we als voogd heel omzichtig om te gaan met deze ‘silencing’ en
dienen we dit zwijgen te respecteren om onze vertrouwensrelatie met de jongere
niet op het spel te zetten. Tegelijk kan het doorbreken van het zwijgen ook helpend zijn om loyaliteitsconflicten en het gewicht van de silencing wat minder zwaar
te laten zijn. Voorzichtig de jongere tot gesprek met de ouders aanzetten of de
jongere voorstellen zelf een aantal thema’s met de ouders aan te kaarten, zoals
het ontbreken van verblijfsdocumenten of bepaalde aspecten van de nieuwe leefsituatie, kunnen hier mogelijk openingen creëren. Deze aanpak verwijst naar de
houding van ‘meerzijdige partijdigheid’ die Boszormenyi-Nagy in zijn contextuele
theorie sterk bepleitte.
Meerzijdige partijdigheid als basishouding
Een houding van meerzijdige partijdigheid betekent in de visie van de contextuele theorie dat je afwisselend partijdig bent met de verschillende partijen rond de
tafel, ook de onzichtbare partijen. Concreet betekent dit dat je niet alleen naast
de jongere gaat staan als voogd, maar dat je ook op bepaalde momenten naast de
ouders gaat staan en ook steun geeft aan hun (mogelijke) visie en keuzes. Door niet
alleen naast de jongere te gaan staan maar ook zelf in de loyaliteit naar de andere
partijen te gaan staan als voogd zorg je ervoor dat de loyaliteit die het kind voelt
naar de ouders ook een plaats heeft.
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Dat is uiteraard niet hetzelfde als de keuzes van ouders ten allen prijze gaan verdedigen, tegen de wil of de visie van het kind in. Het betekent dat we afwisselend aan
de zijde van de verschillende partijen gaan staan die – zichtbaar en onzichtbaar –
mee aan tafel zitten.
Ook in andere situaties van conflict, bijvoorbeeld in het opvangcentrum, kan een
dergelijke houding van meerzijdige partijdigheid openheid en begrip creëren bij de
verschillende partijen, waardoor het conflict ook ruimte en oplossing kan krijgen.
Het kan de jongere ook helpen om te leren kijken vanuit verschillende perspectieven waardoor empathie en begrip kunnen gecreëerd worden. Niettemin zijn er
ook momenten en gebeurtenissen waar het essentieel is om wel een heel eenzijdig
standpunt in te nemen. Dat is met name het geval in situaties van interpersoonlijk
geweld (bv. pesten, seksueel geweld) of collectief geweld (bv. foltering, oorlog, genocide) waar we radicaal aan de kant van ‘het slachtoffer’ (of misschien beter ‘de
overlever’) moeten staan zonder begrip te vragen voor ‘de dader’. Ook al wordt dit
een veel complexer verhaal als er tussen dader en slachtoffer een loyaliteitsband
is, zeker als het gaat om geweld binnen een ouder-kindrelatie.

2.3.3. Missie en mandaat
Missie
Bij veel niet-begeleide minderjarigen zien we in de loop van hun traject in België een
soort ‘missie’ of ‘mandaat’ naar boven komen, een soort opdracht die ze te vervullen
hebben waarbij ze iets teruggeven aan hun familie in het herkomstland. Dat kan
gaan om het opsturen van geld naar de familie, of het laten overkomen van ouders
en broers of zussen, het behalen van een (hoog) diploma of het zorg dragen voor een
kleiner broertje of zusje dat is meegereisd. Hoewel we soms het idee krijgen dat deze
kinderen en jongeren door de ouders zijn weggestuurd met dit mandaat, is het niet
altijd duidelijk of dit effectief zo is. Evengoed kan het zijn dat deze kinderen dit in hun
migratietraject stilaan creëren of dat de verhalen over de ontbering die hun familie
nog ervaart of de gevaarlijke situatie waarin ze zich nog bevinden de idee opwekken
dat ze iets willen (terug)doen voor hun familie. Deze ‘missie’ of dit ‘mandaat’ is onlosmakelijk verbonden met de blijvende bezorgdheid voor hun familie in het land van
herkomst, het gemis aan die familie en ook aan de diepe loyaliteit die zij ervaren.
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Reeds snel na aankomst zullen de jongeren ervaren dat het invullen
van dit mandaat niet gemakkelijk zal zijn. Een diploma van dokter of
advocaat behalen bijvoorbeeld is geen evidentie als je als 16-jarige
hier aankomt en de taal nog niet spreekt, geld verdienen (en opsturen) is niet gemakkelijk als je voltijds naar school moet en maar af
en toe een vakantiejob mag doen en een gezinshereniging regelen is
een erg lang en administratief complex proces. Dat creëert spanning,
frustratie en soms ook diepe schaamte, maar neemt de nood aan
het invullen van dat mandaat, aan het teruggeven en het zorgen-voor
niet weg.
Als voogd moeten we in eerste instantie proberen zicht te krijgen of
er een mandaat is en welk dit dan is. Vaak vraagt dit wel tijd om hier
zicht op te krijgen en moeten ook hier ‘visjes gegooid worden’. Daarna dienen we als voogd op zoek te gaan hoe de jongere in zekere
mate gezien de soms beperkende omstandigheden toch invulling
kan geven aan dit mandaat (en dus ook aan de verticale loyaliteit). Zo
moeten we het gesprek aangaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden van gezinsherenigingsprocedures, of dit wel ‘goed’ is voor
de ouders (en de jongere zelf), en vooral als dit niet kan, daarna op
zoek gaan naar wat alternatieve mogelijkheden zijn om toch te zorgen
voor het gezin in het land van herkomst, zoals door geld op te sturen.
Of met voorzichtige stappen moeten we uitleggen dat het behalen
van een diploma geneeskunde een zo goed als onmogelijke opdracht
is als je aankomt in België op je 17de en eerst nog minstens een jaar
een alfabetiseringstraject dient te doorlopen in het onthaalonderwijs. Daarna gaan we toch op zoek gaan naar mogelijkheden om invulling te geven aan die (veronderstelde) verwachtingen, bijvoorbeeld
door het behalen van een ander type diploma. Of wanneer de jongere al het geld uit de vakantiejob wil opsturen naar de familie van
herkomst, terwijl wij vinden dat die het geld beter kan gebruiken voor
het betalen van een toekomstige huurwaarborg, zullen we misschien
moeten onderhandelen over een 50-50 overeenkomst.
Een mandaat wegzetten, negeren of onderuithalen is ten stelligste
af te raden omdat het voorbij gaat aan een essentieel aspect van het
migratieproces én van de loyaliteit die de jongere ervaart.
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We zullen dus als voogd steeds op zoek moeten gaan hoe we toch
de jongere kunnen ondersteunen om – in zekere mate – invulling te
geven aan dit mandaat.

2.3.4. Geheimen
Geheimen
Het verhaal dat niet-begeleide minderjarigen in het gastland vertellen is niet altijd
een volledige weergave van de realiteit. Familieleden in het land van herkomst of
smokkelaars of andere vluchtelingen onderweg overtuigen hen dat het beter is bepaalde aspecten uit hun verhaal – zoals hun naam, land van herkomst, leeftijd, migratiemotief of gezinssituatie – te wijzigen om op die manier meer kans te maken
in procedures om verblijfsdocumenten te bekomen.
Dat betekent dat deze jonge vluchtelingen ‘geheimen’ met zich meedragen, die ze
uit angst om toch geen documenten te krijgen (of die te verliezen) en uit loyaliteit
naar de familie toe niet of maar heel moeilijk kunnen opbiechten. Voortdurend geheimen dragen is echter erg belastend, zeker als je in hechte relaties terechtkomt
(bv. met een voogd of een pleegouder). Merk op dat hier sterke parallellen ontstaan met de eerder besproken ‘silencing’ ten aanzien van de ouders. Ook hier treedt opnieuw een soort ‘silencing’ op, wat uiteraard de emotionele belasting van dit
zwijgen voor de jongere nog vergroot en ook een aantal directe kansen ontneemt,
zoals de mogelijkheid om (meer) contact te nemen met de ouders als de jongere
‘onterecht’ volhoudt dat diens ouders overleden zijn.
u
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In een dergelijke situatie van geheimen tegen een achtergrond van
angst en loyaliteit zou het de beste oplossing zijn als we tijd zouden
kunnen nemen zodat vertrouwen kan groeien en angst kan wegebben en de jongere op die manier zelf tot het eigenlijke verhaal kan komen. Helaas is die tijd er vaak niet, omdat we als voogd maar enkele
jaren of zelfs maar enkele maanden met de jongere op weg kunnen
gaan en omdat de verblijfsprocedure vaak relatief snel na aankomst
wordt opgestart. Daarom zullen we als voogd van bij het begin moeten benadrukken dat het in het kader van de verblijfsprocedure erg
belangrijk is dat de jongere zo veel als mogelijk de waarheid vertelt.
Ook wanneer we vaststellen dat er onduidelijkheden in het verhaal
optreden is het belangrijk om de jongere steeds opnieuw te motiveren om duidelijkheid te scheppen.
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Tegelijk kunnen we heel wat verantwoordelijkheid van de schouders
van de jongere wegnemen door aan te geven dat het heel normaal
is als jongeren vertellen wat gezegd werd dat ze moesten zeggen. En
dat we erg goed weten dat er geheimen mee gegeven worden en dat
hen vaak aangeraden werd om bepaalde zaken te verzwijgen of te
veranderen. Maar dat het toch wellicht het beste is om zo veel als
mogelijk de geheimen stilaan te doorbreken.
Toch komt het regelmatig voor dat het verhaal maar gaandeweg in
het traject helemaal uitgeklaard geraakt. Soms voelen voogden of
andere hulpverleners zich erg gekwetst als na maanden – of jaren
– blijkt dat er toch ‘onwaarheden’ (let op: geen leugens!) zaten in het
verhaal.
Het kan dan aanvoelen als de vertrouwensrelatie die er leek te zijn
er eigenlijk geen was (of dat die niet zo sterk was). Belangrijk is dan
om op zo’n moment in te zien dat het niet vertellen van die geheimen
geen uiting is van een gebrek aan vertrouwen, maar volledig bepaald
werd door de achterliggende angst en eventueel ook de loyaliteit. We
mogen dit als voogd, de jongere dus niet verwijten. Dit stilzwijgen
niet verwijten aan de jongere is niet alleen belangrijk voor de relatie
voogd-jongere, maar ook om de jongere niet nog meer in schuld- en
schaamtegevoelens te duwen die sowieso al erg aanwezig zijn.

2.4. Een samengaan van draaglast en draagkracht: de
balkmetafoor
2.4.1. Beschermende factoren in het psychisch lijden
We gingen uitgebreid in op de factoren die een risico kunnen vormen voor het
ontwikkelen van psychische problemen bij niet-begeleide minderjarigen. Tegelijk
vormen die risicofactoren ook belangrijke ankerpunten als beschermende factoren.
Het is minstens even belangrijk om stil te staan bij factoren die beschermend kunnen werken ten aanzien van het psychisch lijden. Uit diverse studies weten we dat er
heel wat factoren zijn die protectief kunnen werken voor deze jonge vluchtelingen:
› Factoren op individueel niveau

Het gaat hier over de eigen competenties en kracht die de jongere in zich draagt,
diens talenten, de doelstelling van het migreren, het vermogen tot flexibiliteit om
zich te kunnen inpassen in nieuwe contexten, het relativeringsvermogen ook in relatie tot moeilijke gebeurtenissen en tegenslagen en de mogelijkheden tot zingeving
(bv. in religie). Het klinkt misschien vreemd maar een trauma kan een bron worden
van persoonlijke groei, bijvoorbeeld wanneer deze ervaring leidt tot compensatie
voor onrecht of activisme, tot zorg voor anderen in gelijkaardige situaties of tot het
hoopvolle besef dat men in staat is om ook erg moeilijke situaties te boven te komen.
› Factoren op sociaal niveau

2.3.5. Tot besluit
Niet-begeleide minderjarigen verblijven in ons land zonder de aanwezigheid van
hun ouders. Dat brengt heel specifieke uitdagingen met zich mee die bovenop de
factoren komen die verbonden zijn aan het vluchteling-zijn en het minderjarig-zijn.
Dit niet-begeleid zijn is uiteraard ook de centrale reden waarom deze kinderen
en jongeren een voogd krijgen toegewezen. Als voogd hebben we dan ook een
bijzondere én heel specifieke rol te vervullen in het ondersteunen van jongeren die
hier zijn zonder ouders maar wel nauw verbonden waren, zijn en blijven met die
familiale context.
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Zoals reeds aangegeven is het hebben van sociale steun en een sociaal netwerk een
cruciaal element in het emotioneel welbevinden. Jongeren geven ook aan dat de
schoolcontext een heel belangrijke protectieve factor is. Het kunnen naar school gaan
biedt niet alleen een venster op de toekomst, maar geeft ook een daginvulling, een
reden om op te staan en creëert ook de mogelijkheid om ‘gewoon’ te zijn, om een
‘gewone’ jongere te zijn doorheen de ongewone situatie waar men zich in bevindt.
› Factoren op maatschappelijk niveau

Factoren die op maatschappelijk niveau beschermend kunnen werken ten aanzien van het ontwikkelen of verergeren van psychische klachten zijn goede opvangomstandigheden met zo weinig mogelijk dagelijkse stressoren (zie eerder). In de
‘balkmetafoor’ die we in het volgende deel bespreken komen deze drie clusters van
factoren terug in de ‘stutbalken’.
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2.4.2. De balkmetafoor
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Het model van de balkmetafoor

Van focus op draaglast naar focus op beschermende factoren

De balkmetafoor18 (zie ook www.balkmetafoor.be) vertrekt vanuit het idee dat iemands draagkracht kan voorgesteld worden als een balk (zie figuur hieronder).
Op het moment dat de balk barsten begint te vertonen of zelfs helemaal breekt of
omkantelt ontstaan er symptomen, psychische problemen – variërend van milde,
tijdelijke symptomen tot veel ernstiger, langdurige psychiatrische problemen. De
barst kan breken door het gewicht van de blokken die erop staan, maar ook door
bepaalde kwetsbaarheden die reeds aanwezig zijn bij de jongere, voorgesteld als
‘noten’ of reeds aanwezige ‘barsten’ in de balk.

Niet-begeleide minderjarigen hebben heel wat ‘blokken’ te dragen.
Om het welzijn en de leefsituatie van de jongere te verbeteren zijn we
dan ook vaak geneigd om te trachten die blokken te verminderen en
dus in te zetten op het verminderen van de draaglast.

Draaglast

Maatschappelijk

Sociaal

Individueel

Draagkracht

Figuur: De balkmetafoor
De blokken bovenop de draagbalk symboliseren de draaglast, ‘de rugzak’ die
de jongere met zich meedraagt. Deze draaglast bij niet-begeleide minderjarigen
beschreven we uitgebreid in de vorige paragrafen – het gescheiden worden van
ouders en andere familieleden, de moeilijke ervaringen onderweg, het onzekere
toekomstperspectief, het huidige dagelijkse stressvolle bestaan, de taalbarrières
en ervaringen van discriminatie, enz. zijn maar enkele van de blokken die de jongere dient te dragen en die de draagkracht kunnen belasten. Gelukkig wordt de
draagbalk ook ondersteund met stutbalken. Dat zijn de protectieve factoren in het
leven van de jongere, die tegengewicht bieden – of extra sterkte creëren – ten aanzien van de zwaarte van de blokken. Die beschermende factoren situeren we dus
op drie niveaus – individueel, sociaal en maatschappelijk.
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Helaas kunnen we aan die zijde van de draaglast niet zo veel gaan
doen als voogd. De voogd kan het gemis van de ouders niet compenseren, kan er niet voor zorgen dat er geen ervaringen van discriminatie meer zijn, kan de traumatische ervaringen niet uitvegen of kan
de ultieme beslissing of de jongere een positief antwoord krijgt op
zijn asielaanvraag niet beïnvloeden. Het is dus weinig efficiënt – als
‘oplossing’ – om te gaan werken aan de kant van de draaglast. Bovendien zorgt het niet alleen voor een weinig efficiënt handelen, er
kan door het weinige effect dat het handelen teweegbrengt ook veel
frustratie optreden bij de voogd zelf. Frustraties die het welzijn en
daarmee het blijvend engagement van de voogd bovendien kunnen
bedreigen. De voogd moet zich er ook altijd van bewust zijn dat diens
taak eindig is in de tijd. Vanuit dat perspectief is het uiterst belangrijk
dat er op dat moment voldoende anderen zijn die mee de jongere
kunnen ondersteunen.
Die drie redenen nopen ertoe om een volkomen andere focus te gaan
leggen. Van een focus op het verminderen van draaglast naar een
focus op het versterken van de stutbalken, het versterken van de ondersteunende en beschermende factoren. Dat betekent dat we als
voogd moeten gaan zoeken hoe we de sterktes van de jongere – bij
zichzelf, in het sociaal weefsel en op maatschappelijk vlak – kunnen
versterken en uitvergroten. Dat betekent dat we de jongere zélf sterker trachten te maken om de eigen blokken op korte en langere termijn te kunnen dragen. Het verleggen van focus van risicofactoren en
draaglast naar protectieve factoren en stutbalken zorgt niet alleen
voor een meer efficiëntie ondersteuning, met meer resultaat en impact, maar ook voor een veel positiever gevoel bij de voogd en voor
een beter langetermijnperspectief.
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Een werkinstrument met de jongere
Het kan boeiend zijn om zelf een balkmetafoor op te stellen voor de
jongeren, om zicht te krijgen op die blokken en vooral ook de stutbalken. Het kan zelfs ook heel wat op gang brengen, zeker bij jongeren die wat meer inhoudelijk aan de slag willen gaan, om samen
met de jongere een dergelijke balkmetafoor op te stellen, zodat de
jongere samen met de voogd wat zicht kan krijgen op diens draaglast
en draagkracht. Dit kan erg helpend zijn om de ondersteunende,
beschermende factoren meer te gaan uitwerken en verder te versterken, dus de focus meer op dat deel van het model te gaan leggen.

2.5. Conclusie: breuken in het sociale weefsel
In dit hoofdstuk zijn we uitgebreid ingegaan op verschillende aspecten – zowel aan
de kant van de draaglast als aan kant van de draagkracht, zoals samengebracht
in de hierboven beschreven balkmetafoor – die het traject en de leefsituatie van
niet-begeleide minderjarigen kenmerken en een grote impact kunnen hebben
op hun emotioneel welzijn. Als een rode draad doorheen al die factoren liggen
breuken in het sociale weefsel van en rondom de jongere. Al in het land van herkomst ontstaan er breuken in het sociale weefsel, door oorlog of geweld. Migratie
zelf leidt daarna verder tot breuken in de sociale en familiale netwerken van de
jongere.
In het gastland is het dan niet alleen moeilijk om een nieuw sociaal netwerk te creëren, maar wordt ook nog op verschillende manieren herhaaldelijk de boodschap
gegeven dat de nieuwkomer hier niet thuishoort. Breuken in het sociaal weefsel
zijn dus een rode draad, wat ons dan ook als uitgangspunt zal leiden naar een relationele visie op de begeleiding van deze jongeren, waar herstel van sociale netwerken, het opbouwen van sociale steun en het creëren van connectie, samen met
het realiseren van continuïteit zullen centraal staan (zie deel 2). Maar vooraleer we
dit bespreken gaan we in het volgende hoofdstuk eerst dieper in op hoe het emotioneel lijden zich uit bij de niet-begeleide minderjarigen.
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Het emotioneel welzijn van niet-begeleide minderjarigen

De omschrijving van niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in het vorige deel
aan de hand van de kernaspecten ‘vluchteling’, ‘niet-begeleid’ en ‘kind/adolescent’
verduidelijkt dat deze gevluchte kinderen en jongeren een specifieke doelgroep
met bijzondere noden en complexe ontwikkelingstaken vormen. In dit deel staan
we stil bij hoe emotioneel onwelzijn bij niet-begeleide minderjarigen zichtbaar
wordt, welke verschillende psychische problemen zij laten zien en hoe dit in relatie
staat tot hun veerkracht en sterktes.

3.1.

Uitingen van emotionele pijn

3.1.1. Diversiteit aan leeftijdsspecifieke uitingen van emotionele pijn
De wijzen waarop kinderen en jongeren aan de buitenwereld tonen dat ze zich
emotioneel niet goed voelen zijn heel uiteenlopend en hangen samen met hun
ontwikkelingsleeftijd. Een kind van drie kan stoppen met praten of heel veel ‘re-enactment play’ tonen (het herhalen van de moeilijke ervaringen in spel). Een kind
van vijf zal op zijn beurt misschien terug beginnen bedwateren en een kind van 10
jaar kan plots heel veel agressie beginnen tonen of verliest misschien alle interesse
in hobby’s. Een tiener van 15 jaar kan zich dan weer plots helemaal terugtrekken
uit elk sociaal contact of overmatig alcohol gaan consumeren. De wijze waarop
emotioneel onwelzijn geuit wordt is dus heel divers en ook individueel bepaald.
Bovendien is er ook zelden een één-op-één-relatie tussen de wijze waarop emotioneel onwelzijn getoond wordt en de achterliggende oorzaak. Zo kunnen kinderen op heel verschillende wijzen tonen dat ze last hebben van het voortdurend
gepest worden op school. Er is dus helaas geen handleiding om te zien wanneer
iemand zich niet goed voelt, wat de achterliggende reden is en wanneer dit ook
aanleiding moet geven tot verdere – gespecialiseerde – opvolging. Wel zijn er een
aantal handvaten die we verder bespreken.

3.1.2. Emotionele problemen bij niet-begeleide minderjarigen
Uiteenlopende wijzen om emotionele pijn te tonen
Ook niet-begeleide minderjarigen tonen op heel diverse manier dat ze zich niet
goed voelen.
Slaapproblemen, nachtmerries, concentratieproblemen, teruggetrokken en luste-
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loos gedrag, hechtingsproblemen, eetproblemen, agressief gedrag, psychosomatische klachten, herhalend naspelen van bedreigende gebeurtenissen (re-enacting
play) en hyperactief gedrag komen vaak voor bij vluchtelingenkinderen en –jongeren.19 Bij adolescente vluchtelingen kan een problematische identiteitsontwikkeling
aanwezig zijn. Ze ervaren vertwijfeling rond de eigen mogelijkheden in het opbouwen
van een toekomst in het gastland, zoeken naar een identiteit die balanceert tussen
een gebroken verleden en een open toekomst, ervaren ambivalentie rond culturele
waarden en tasten de mogelijkheden af van nieuwe genderrollen.20
Prevalentie van emotionele problemen bij niet-begeleide minderjarigen
Heel wat onderzoek in diverse landen, waaronder ook uitgebreid onderzoek in België, heeft aangetoond dat niet-begeleide minderjarigen een veel groter risico lopen
op het ontwikkelen van psychische problemen in vergelijking met vluchtelingenkinderen die in het gastland zijn samen met hun ouders. Deze hoge niveaus van psychische problemen blijven ook bestaan vele maanden tot jaren na aankomst in België. Dergelijke hoge cijfers moeten ons aanzetten tot grote waakzaamheid, maar
betekenen wel niet dat deze kinderen en jongeren allemaal getraumatiseerd zijn of
verregaande gespecialiseerde psychologische ondersteuning nodig hebben. Het
betekent wel dat het merendeel van deze jongeren gedurende langere periodes
veel lijden ervaart en dat de nodige steun dus noodzakelijk is.
Het ‘niet-begeleid’-zijn van deze kinderen en jongeren zorgt er dus voor dat zij meer
psychisch lijden ervaren. Dit heeft niet alleen te maken met de afwezigheid van de
steun van de ouders – en alle hieraan verbonden factoren, maar ook met het gegeven dat zij meer traumatische ervaringen hebben meegemaakt, net omdat hun
ouders hen hier niet tegen konden beschermen.
Maar ook bij deze kinderen en jongeren is er geen directe link te leggen tussen de psychische problemen die zij hebben en de achterliggende oorzaak. Zo wordt psychisch
lijden dat veroorzaakt wordt door een traumatische gebeurtenis op heel verschillende
manieren geuit, dus niet alleen in symptomen van posttraumatische stress, maar
evengoed in symptomen van depressie, somatisering, zelfverwonding of psychose.

beschreven wordt in handboeken van psychiatrische stoornissen. Dus ‘symptomen van depressie’ hebben betekent niet noodzakelijk dat de jongere een depressie heeft of depressief is.

3.1.3. Rouw en symptomen van depressie
Symptomen van rouw en depressie
Symptomen van rouw en depressie komen heel vaak voor bij niet-begeleide minderjarigen. Dit heeft uiteraard te maken met de vele verliezen waar zij moeten
leren mee omgaan, maar kan ook een uiting zijn van vroegere traumatische ervaringen, voortdurende onzekerheid in de huidige situatie of het wegvallen van hoop
op een beter toekomstperspectief.
Symptomen van depressie en rouw zijn onder meer:
› Neerslachtigheid / somberheid
› Piekeren
› Interesseverlies
› Een gevoel van waardeloosheid en hopeloosheid
› Slaapproblemen
› Erg vermoeid zijn en weinig energie hebben
› Eetproblemen (veel of juist weinig eten)
› Plotselinge paniek of angstgevoelens ervaren
› Snel geïrriteerd zijn
› Rusteloosheid of juist traagheid
› Besluiteloosheid
› Schuldgevoelens
› Concentratieproblemen
› Verwaarlozing van sociale contacten
› Terugkerende gedachten aan de dood of zelfdoding.
De combinatie van symptomen is bij iedereen anders. Ook hoe heftig de klachten
ervaren worden, verschilt per persoon. Meestal is het wel zo dat hoe meer klachten
iemand ervaart, hoe heftiger de problematiek doorgaans is.

In wat volgt bespreken we een aantal uitingswijzen van emotionele pijn die vaak
voorkomen bij niet-begeleide minderjarigen, zonder hier echter een exhaustieve
lijst te willen presenteren.
We spreken hier heel bewust over ‘symptomen van…’ omdat het tonen van deze
symptomen niet per se betekent dat de jongere ook de ‘stoornis’ heeft, zoals dit
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In het volgend deel staan we uitgebreid stil bij hoe je als voogd jongeren die het psychisch zwaar hebben kan ondersteunen, maar we willen
ook hier al wat richtsnoeren meegeven. Net als bij veel andere uitingen
van emotionele pijn is het in eerste instantie belangrijk om de symptomen te normaliseren en de jongere gerust te stellen: ‘Gezien wat je allemaal meegemaakt hebt, is het heel normaal dat je dit allemaal voelt.
Je bent dus niet gek of zo aan het worden’. Geef hierbij ook aan dat
heel veel jongeren in dezelfde leefsituatie deze gevoelens en symptomen hebben en dat de symptomen ook meestal wel weer overgaan na
verloop van tijd of op zijn minst wat minder heftig worden. Vervolgens
is het belangrijk om uitleg te geven over het waarom van deze symptomen. In het geval van symptomen van rouw en depressie ligt de achterliggende oorzaak vaak in de vele verliezen, de eenzaamheid en het
gemis. Dergelijke toelichting of ‘psychoeducatie’ kan helpen om beter
inzicht te krijgen in het waarom van bepaalde gevoelens.
Het kan daarnaast ook nuttig zijn om te zoeken naar hulpbronnen
en copingstrategieën die helpen op het moment dat de gevoelens
en symptomen erg heftig zijn. Heel vaak helpt het om dan zaken te
gaan doen die voor afleiding zorgen maar evengoed kan er ruimte
gemaakt worden voor het verdriet door bijvoorbeeld naar een foto te
kijken van de ouders of even te bellen naar het thuisland.
Ten slotte is het belangrijk om uit te leggen dat het kan helpen om
met iemand extern te praten over deze gevoelens. Ook als de jongere
hier nu geen nood aan heeft of er nog niet klaar voor is, is het goed
om dit nu reeds toe te lichten, zodanig dat de jongere weet dat dit later, ook na de 18de verjaardag (als de voogd meestal niet meer actief
aanwezig is in het leven van de jongere), nog kan. Probeer hierbij ook
uit te leggen wat deze persoon wel/niet kan doen, ook omdat het niet
in alle (culturele) contexten even gebruikelijk is om als minderjarige/
jongere met een volwassene over problemen, zorgen en angsten te
spreken – of omdat de jongere vanuit zijn geschiedenis met heel wat
wantrouwen kan kampen ten aanzien van (Belgische) volwassenen.
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Suïcidegedachten
Ernstige gevoelens van rouw en neerslachtigheid kunnen zich dus ook uiten in suïcidegedachten en -pogingen. Wanneer een jongere dergelijke ideeën, gedachten
of plannen verwoordt dient dit altijd met heel veel ernst te worden benaderd. Het
uiten van zelfdodingsgedachten is nooit een roep om aandacht die genegeerd mag
worden, maar is altijd een vraag tot ondersteuning en zorg. Ga dus nooit de jongeren veroordelen (‘Denk toch eens aan al de mensen die je achterlaat’), de problemen minimaliseren (‘Zo erg is het toch allemaal niet’ of ‘Het leven heeft toch nog
genoeg te bieden’) of onmiddellijk oplossingen aanreiken (‘Concentreer je wat op je
schoolwerk, dan voel je je vast al een stuk beter’). Beloof ook niet dat je er met niemand zal over praten, want net in die situaties is het noodzakelijk om het netwerk
– in het bijzonder het opvangcentrum – wel op de hoogte te brengen, zodanig dat
zij mee kunnen instaan voor de zorg en opvolging van de jongere. Als de situatie
erg urgent is (bv. de jongere belt u op dat hij op het punt staat suïcide te plegen op
een openbare plaats) is het nodig om snel te handelen en de politie in te schakelen,
die hiervoor ook opgeleid zijn dus normaalgezien met de nodige omzichtigheid de
situatie zullen benaderen.
Probeer dus, ook bij dergelijke moeilijke verhalen, rustig te blijven, begrip te tonen
voor de gevoelens van de jongere en het gesprek open aan te gaan door open te
praten over de zelfdodingsgedachten en het verlangen om te sterven. Naast het
mee inschakelen van het netwerk is het belangrijk om zelf op heel geregelde tijdstippen contact te houden en daar ook afspraken over te maken. Ten slotte is het
zeker in deze situaties aangeraden om toch op zoek te gaan naar gepaste gespecialiseerde psychologische ondersteuning.

3.1.4. Symptomen van posttraumatische stress
Symptomen van posttraumatische stress
Kinderen en jongeren die een ernstige, traumatiserende gebeurtenis hebben meegemaakt, met name waarbij ze het gevoel hadden dat het eigen leven of dat van
iemand anders in gevaar was, kunnen nadien klachten ontwikkelen. Deze klachten
worden gebundeld onder het label ‘posttraumatische stressstoornis’, hoewel traumatische ervaringen ook tot heel wat andere psychische symptomen kunnen leiden. Bovendien is het zeker niet zo dat iedereen die een traumatische gebeurtenis
heeft meegemaakt nadien klachten ontwikkelt.
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Zowat de helft van de mensen ontwikkelt geen enkele klacht, en bij een groot deel
van diegenen die wel symptomen van posttraumatische stress vertonen, treedt er
na verloop van tijd een volledig herstel op.
In de DSM-V, het standaardhandboek waarin psychiatrische stoornissen worden
beschreven21 wordt een posttraumatische stressstoornis, naast het traumacriterium (de blootstelling aan een gebeurtenis met bedreiging voor het eigen leven of
dat van iemand anders), beschreven aan de hand van vier clusters van symptomen:
herbelevingen, vermijdingsreacties, negatieve gedachten en gevoelens en sterke
prikkelbaarheid of hyperactivatie. De eerste cluster – het steeds weer opnieuw beleven van de verschrikkelijke gebeurtenis – wordt beschouwd als de belangrijkste
klacht bij een posttraumatische stress.
(1) Herbelevingen:
› Nare herinneringen, beelden en gedachten over het trauma die zich vaak
opdringen
› Angstige dromen over de traumatische gebeurtenis
› Reageren alsof de traumatische gebeurtenis opnieuw plaatsvindt
› Erg angstig voelen bij confrontatie met iets wat met deze gebeurtenis in
verband staat (bv. de geur van de dader, een hard geluid dat lijkt op een schot);
de reacties kunnen zowel psychisch als lichamelijk van aard zijn, denk aan een
snellere hartslag of ademhaling, trillen en zweten.
(2) Vermijdingsreacties:
› Vermijden van gedachten, gevoelens of situaties, bijvoorbeeld door activiteiten,
plaatsen en mensen te vermijden die herinneringen aan het trauma oproepen.
(3) Negatieve gedachten en afgestompte gevoelens:
› Belangrijke onderdelen van het trauma worden niet meer herinnerd
› Afname van interesse voor (vroegere) waardevolle activiteiten
› Gevoelen voor zichzelf of anderen zijn vlak geworden; gevoelens van onthechting
of vervreemding van anderen
› Blijvende en overdreven negatieve overtuigingen over zichzelf, anderen of de
wereld
› Vertekende ideeën over de oorzaak of gevolgen van de traumatische
gebeurtenis die ertoe leiden dat de betrokkene zichzelf of anderen er de
schuld van geeft
› Blijvende negatieve gemoedstoestand (bv. angst, afschuw, boosheid,
schuldgevoelens of schaamte); onvermogen om positieve emoties te ervaren
(bv. geluk of liefde).
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(4) Sterke prikkelbaarheid of hyperactivatie:
› Moeilijk in slaap vallen en blijven
› Prikkelbaarheid
› Woede-uitbarstingen
› Concentratiemoeilijkheden
› Overdreven waakzaamheid of schrikachtig zijn.
Andere symptomen of klachten bij posttraumatische stress en/of psychotrauma
die kunnen voorkomen zijn stemmingswisselingen, waaronder depressie, lichamelijke klachten, zeer laag zelfbeeld, zelfbeschadiging (automutilatie) en verdoven
door middel van alcohol of drugs.
Om van de DSM-diagnose ‘posttraumatische stressstoornis’ te spreken moeten de
klachten gedurende een maand aanhouden en ook een belangrijke impact hebben
op het dagelijks functioneren. We zien dat in het bijzonder dat laatste criterium
bij niet-begeleide minderjarige niet altijd aanwezig is en dat zij, ondanks heel wat
symptomen van posttraumatische stress, zoals nachtmerries en flash-backs, toch
relatief goed blijven functioneren.
Mogelijke impact op de asielprocedure
In het kader van een asielprocedure, waar een gedetailleerde beschrijving van het
migratietraject en de migratiemotieven verwacht wordt, kunnen symptomen van
posttraumatische stress uiteraard een grote rol spelen. Het vertellen over de traumatische ervaringen roept vaak bijzonder heftige emoties, fysieke reacties en herinneringen op. Vaak probeert de jongere ook zo weinig mogelijk aan het trauma te
denken of erover te spreken, wat het gesprek tijdens een asielinterview uiteraard
niet gemakkelijker maakt. Bovendien kan posttraumatische stress er ook toe leiden dat onderdelen van de traumatische ervaring niet meer worden herinnerd,
wat uiteraard een grote impact heeft op de mogelijkheden om de vragen tijdens
het asielgehoor nauwkeurig, juist en gedetailleerd te beschrijven. Als er een vermoeden is dat symptomen van posttraumatische stress het interview in het kader van een verzoek tot internationale bescherming zullen beïnvloeden kan het
aangewezen zijn om hier melding van te maken bij de bevoegde autoriteiten via
een verslag van de behandelende klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of
psychiater (→ BOEK 3 - Internationale bescherming).
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Vermijding als probleem of als copingstrategie?
Bij heel wat vluchtelingen toont onderzoek aan dat zij erg hoog scoren op de cluster van ‘vermijdingssymptomen’. Ook onderzoek naar symptomen van posttraumatische stress in verschillende culturen doet vragen stellen naar het universeel
voorkomen van deze vermijdingsreacties. Vluchtelingen zelf zeggen vaak: ‘Wat gebeurd is, is gebeurd, dat is het verleden’, om op die manier aan te geven dat zij niet
meer wensen stil te staan bij de gebeurtenissen uit hun verleden. Waar we dus
vanuit dit westers kader van de DSM deze vermijdingsreacties lijken te problematiseren, blijkt dit vermijdende gedrag voor veel mensen eerder een copingstrategie,
een manier te zijn om om te gaan met moeilijke gebeurtenissen. De westerse visie
op trauma waarbij we ervan uitgaan dat trauma dient verwerkt te worden door
erover te praten is hier wellicht een deel van de verklaring waarom vermijdingsreacties eerder geproblematiseerd worden.
Bij vluchtelingen wordt een dergelijke copingstartegie ook meebepaald door de
onstabiele leefsituatie. Zo lang er weinig veiligheid en zekerheid zijn (bv. omdat
men nog onderweg is of nog een lopende procedure heeft) is er weinig ruimte voor
het ervaren van moeilijke gevoelens en worden die zo veel als mogelijk vermeden
om te kunnen overleven. Als we ‘vermijding’ zien bij jonge vluchtelingen dienen we
dan ook heel omzichtig te zijn om te veel druk te zetten om toch te praten of met
traumaverwerking te starten. Het is hier immers waarschijnlijk dat praten over het
trauma voor de jongere nu nog niet aangewezen is, omdat er nog geen ruimte
voor is. Het is in die zin eerder een teken van sterkte en zelfzorg dat men dan eerder in een vermijdende positie gaat staan. Wel is het ook hier, net als bij andere
psychische symptomen, belangrijk om uit te leggen dat er misschien nu nog geen
nood is aan praten, maar dit later wel nog kan komen en hier dan uit te leggen waar
men terecht kan voor verdere psychologische ondersteuning.
Indien de vermijdingsreacties samen voorkomen met herbelevingssymtomen kan
het wel aangewezen zijn om wat meer in te praten om verdere ondersteuning te
zoeken, gezien de belastende impact van dergelijke herbelevingssymptomen.
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Naast het omgaan met vermijdingsreacties zoals hierboven geschetst
is het ook bij symptomen van posttraumatische stress belangrijk om
te normaliseren en informatie te geven over de aard en het waarom
van de symptomen (psychoeducatie).
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Ook hier kan gezocht worden naar wat de jongere zelf kan doen om
symptomen onder controle te krijgen (bv. opstaan na een nachtmerrie, inslapen met rustgevende muziek, ademhalingsoefeningen bij
paniekaanvallen, contact zoeken met een begeleider bij herbeleving).
Het is in elk geval als voogd erg belangrijk om momenten van directe
herbeleving van het trauma (bv. door extensief door te vragen over
de traumatische gebeurtenis) zo veel mogelijk te vermijden omdat dit
de impact van het trauma nog kan verergeren. Indien de jongere toch
in herbeleving gaat, is het essentieel om de jongere zo snel als mogelijk terug in het heden te brengen (bv. door te wijzen op de huidige
situatie, te vertellen wat er op dit moment gebeurt, rond te lopen en
geluid te maken, enz.).

3.1.5. Symptomen van angst
Symptomen van angst
Angst is in feite een normale, gezonde en vaak levensbeschermende reactie. Angst
brengt het lichaam in een soort van alarmtoestand. Zo bereidt het zich voor om zich
te verdedigen tegen gevaren. Maar soms lokken alledaagse situaties angstreacties
uit die zo hevig zijn dat ze het normale functioneren belemmeren. Als deze symptomen bovendien langer dan 4 maanden duren, spreken we over een angststoornis. Het verschil tussen angstklachten en een angststoornis betreft de ernst van de
symptomen. De overgang van angstklachten naar een angststoornis heeft echter
geen exact afkappunt; er is sprake van een continuüm.
Symptomen bij angstklachten zijn onder meer:
› Paniek, onbehagen, niet in staat om kalm te blijven, angst dat je gek wordt of
doodgaat
› Benauwd gevoel op de borst
› Gevoel van verstikking, kortademigheid
› Hartkloppingen
› Zweten, koude rillingen, hyperventilatie
› Misselijkheid of buikklachten
› Duizeligheid
› Beven
› Het gevoel dat je zal flauwvallen
› Hoofdpijn
› Koude, zweterige, verdoofde of tintelende handen of voeten
› Nachtmerries; slaapproblemen
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› Droge mond
› Gespannen spieren
› Concentratieproblemen
› Rusteloosheid
› Prikkelbaarheid
› Piekeren

Wanneer de dagelijkse handelingen beperkt worden door de angstklachten en/of
deze zeer lang aanhouden (minstens vier maanden), is er mogelijk sprake van een
angststoornis.
Er zijn verschillende soorten angststoornissen:
› Bij een paniekstoornis heeft men paniekaanvallen en angst voor de aanval
zelf.
› In geval van een sociale fobie is men erg bang voor de reactie of kritiek van
andere personen. Dit komt vooral voor in sociale situaties zoals op restaurant,
op het werk, bij contact met onbekenden, op bijeenkomsten, enz.
› Bij een specifieke fobie heeft men angst voor bepaalde situaties of dingen.
De meest voorkomende zijn hoogtevrees, vrees voor duisternis, voor kleine
gesloten ruimtes (claustrofobie), voor slangen, spinnen en insecten.
› Een posttraumatische stressstoornis (zie eerder) ontstaat typisch na een
traumatische ervaring. Je herbeleeft deze ervaring dan vaak in je gedachten of
dromen.
› In geval van een obsessief compulsieve stoornis (OCS) heb je last van
steeds terugkerende dwanggedachten (obsessies) en van dwanghandelingen
(compulsies).
› Een gegeneraliseerde angststoornis uit zich als een constante, moeilijk te
controleren angst, zoals overmatige stress en bezorgdheid over alledaagse
zaken en over de toekomst. Deze vorm komt vaak voor in combinatie met
andere psychische stoornissen.
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Ook bij symptomen van angst is het van groot belang dat de jonge
vluchteling die worstelt met symptomen van angst voldoende inzicht
krijgt in wat er gebeurt. Op die manier ontstaat er ook de geruststelling
dat symptomen zoals hartkloppingen geen uitingen zijn van onderliggende fysieke problemen. Opnieuw is normaliseren en uitleg geven de
boodschap. Zo kan het nuttig zijn om uit te leggen dat angstaanvallen
uit zichzelf voorbijgaan, ook al kunnen ze samen lang duren.
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Daarnaast is het ook hier goed om mogelijkheden tot verdere psychologische ondersteuning, nu of later, aan te reiken en om zoek
te gaan naar copingstrategieën. Specifiek bij symptomen van angst
kan gewerkt worden met ademhalingstechnieken en relaxatie-oefeningen. Deze helpen bij het verminderen van een aantal typische
symptomen, zoals hartkloppingen en spierspanning. Voor ernstige
angststoornissen zoals die hierboven beschreven zijn is het meestal
aangewezen om gespecialiseerde ondersteuning te zoeken.

3.1.6 Andere uitingen van psychisch lijden
Somatisering
Wat betekent somatisering?
In de lijsten van symptomen van zowel depressie als angst staan heel wat symptomen die zich op een fysieke manier manifesteren, zoals hartkloppingen, druk op
de borst, hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid en buikpijn. In het werken met vluchtelingen wordt soms aangegeven dat zij psychische problemen meer op een somatische – lichamelijke – manier zouden uitdrukken dan mensen zonder migratie-achtergrond. Sommige studies bevestigen dit, waar anderen hier geen evidentie voor
vinden. Meer somatisering wordt onder meer toegeschreven aan een algemeen
hogere prevalentie van psychische problemen bij vluchtelingen en mensen met
een migratie-achtergrond, meer trauma-gerelateerde psychische problemen bij
deze groepen, de impact van ervaringen van foltering of het taboe dat rust op
psychologische/psychiatrische zorg waardoor men eerder naar de medische zorg
wil doorverwezen worden.
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In elk geval is het belangrijk dat voldoende aandacht gegeven wordt
aan de mogelijke fysieke oorzaak van klachten, dus dat die niet zomaar worden weggezet als psychosomatische symptomen die zich
uiten via lichamelijke klachten zoals hoofd- of maagpijn of spanning
op de borst. Dit betekent ook dat er waar nodig medische onderzoeken dienen te gebeuren om achterliggende fysieke oorzaken uit
te sluiten.
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Als het duidelijk is dat er geen achterliggende lichamelijke oorzaken
zijn moet geprobeerd worden – hoewel dit zeker niet altijd even gemakkelijk is – om hier met de jongere over te spreken, om op die manier aan te geven dat de oorzaak niet ligt bij fysieke problemen, maar
wel in het psychisch lijden dat heel vaak tot uiting komt in fysieke
klachten. Daarnaast kunnen lichaamsgerichte oefeningen, zoals relaxatie en ademhalingsoefeningen, inwerken op de fysieke symptomen en daarmee ook voor psychische verlichting zorgen.
Automutilatie
Wat betekent automutilatie?
Automutilatie of zelfverwonding is het toebrengen van verwondingen aan het eigen
lichaam (bv. zichzelf te krassen met een scherp voorwerp, zichzelf brandwonden toebrengen of met een lichaamsdeel ergens tegenaan slaan). Zelfverwonding dient in de
eerste plaats gezien te worden als een copingmechanisme om emotionele pijn te verzachten of om controle terug te krijgen op het leven. Dit betekent dat automutilatie
dus geen suïcidepoging is, noch een manier is ‘om aandacht te trekken’, maar wel een
manier is om uiting te geven aan en om te kunnen gaan met emotioneel lijden. Dit betekent ook dat aan zelfverwondend gedrag vaak heel heftige emoties voorafgaan, die
voor even ‘gestild’ worden door de zelfverwonding. Bij een deel van de jongeren die
zichzelf verwondt is er ook een component aanwezig van het zichzelf willen/moeten
straffen en/of kwaadheid ten opzichte van zichzelf uitdrukken. Automutilatie is dus
geen suïcidepoging, hoewel het wel een risicofactor kan vormen voor suïcide.
Zelfverwonding komt heel vaak voor bij jongeren. Onderzoek geeft aan dat 15 tot
20% van alle jongeren ooit aan zelfverwonding deed. Deze cijfers zijn gelijklopend
over landen heen en komen ook – ondanks verschillende methoden – evenveel
voor bij jongens als bij meisjes. Deze gelijklopende patronen over landen heen
wordt ook bevestigd in een onderzoek in OKAN-klassen in België22 waarbij minderjarige nieuwkomers in vergelijking met de Belgische jongerenpopulatie evenveel zelfverwondend gedrag rapporteren en er geen verschillen werden gevonden tussen jongeren van Afghaanse en Syrische afkomst of tussen begeleide en
niet-begeleide minderjarige nieuwkomers.
Uit het onderzoek van Verroken et al. 23 bij anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen
blijkt, in navolging van andere studies, dat zelfverwondend gedrag een risicofactor
is voor suïcidaal gedrag. Met name wanneer er tegelijk een grote mate van sociale
isolatie is of wanneer de jongere zichzelf als een last beschouwt voor anderen.
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Dit benadrukt het belang van voldoende aandacht schenken aan de achterliggende
betekenis van en reden voor zelfverwondend gedrag.
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Algemeen is het belangrijk om bij zelfverwonding de jongere heel kalm
en empathisch te benaderen. Probeer niet angstig of verbaasd te reageren maar creëer ruimte om te praten. Het is belangrijk hierbij aan te
geven dat je erg bezorgd bent om de jongeren en hoewel je dit gedrag
niet kan goedkeuren, je de jongere zelf zeker niet verwerpt. Benadruk
hierbij dat je een heel grote bereidheid hebt om te luisteren en dat je
de emoties van de jongere ernstig neemt. Probeer te verwijzen naar
het zelfverwondend gedrag met dezelfde woorden zoals de jongere en
vermijd een veroordelende houding. Geef ten slotte aan dat je begrijpt dat zelfverwonding een manier kan zijn om om te gaan met emotioneel lijden en pijn, dat het niet iets is zich voor te schamen ook, maar
dat het wel belangrijk is om te gaan zoeken naar manieren die minder
schadelijk zijn voor het eigen lichaam. Benadruk hierbij dat die manieren ook bestaan, zodat er ook een zekere vorm van hoop en uitweg kan
geïnstalleerd worden. Probeer dus nooit in paniek, met afschuw of met
verwerping te reageren of te handelen, noch heel veel details te vragen
over de zelfverwonding zelf. Vermijd om een ultimatum te geven aan de
jongere of te dreigen met sancties. Garandeer de jongere ook nooit dat
je er met niemand zal over spreken, het is integendeel net belangrijk dat
andere direct betrokkenen (bv. de opvoeders van het opvangcentrum)
hier ook hun zorgende en beschermende rol in kunnen spelen. Gezien
zelfverwonding vaak een uiting is van ernstig psychisch lijden is het belangrijk om met de jongere het gesprek over doorverwijzing naar professionele psychologische ondersteuning aan te gaan. Laat ten slotte niet
toe – waar mogelijk – dat de jongere in detail over de zelfverwonding
begint te spreken met leeftijd- of centrumgenoten.
Psychotische symptomen
Wat zijn psychosen en psychotische symptomen?
Met psychotische symptomen worden hallucinaties en waanbeelden bedoeld. Een
hallucinatie is een zintuiglijke waarneming zonder dat er een externe prikkel is.
Iemand kan dingen horen, zien, voelen, proeven en ruiken die voor de omgeving
niet waarneembaar zijn.
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Stemmen horen is een relatief veel voorkomende hallucinatie, ook wel auditieve of
akoestische hallucinatie genoemd.
Waanbeelden zijn sterke en vaak emotioneel geladen overtuigingen die botsen met
de overtuigingen van mensen in de omgeving. Waanbeelden kunnen heel onrealistisch zijn (bv. het idee achtervolgd te worden door buitenaardse wezens), maar
soms is het moeilijk om een waanidee vast te stellen. In zo’n geval is het belangrijk
om bij de omgeving na te gaan of bepaalde denkbeelden passen bij de culturele en
sociale omgeving van iemand.
Als je een psychose hebt (soms aangeduid met ‘schizofrenie’, maar deze term
wordt steeds minder gebruikt), heb je niet alleen last van waanbeelden of hallucinaties. Een psychose is een mengbeeld (syndroom) van verschillende soorten
symptomen. De mix ziet er bij iedereen anders uit. De één heeft vooral gevoelens van wantrouwen, de ander hoort vooral vijandige stemmen. Weer een ander
heeft juist last van stemmingswisselingen en is de ene keer diep somber en traag
(depressie) en de volgende keer abnormaal uitgelaten en hyperactief (manisch).
Nog weer andere mensen ervaren onvoldoende motivatie om dagelijkse taken uit
te voeren (motivatieproblemen), gebrek aan aandacht en concentratie, en kunnen
minder goed plannen en leren (cognitieproblemen).
We spreken van een ‘volle’ psychose wanneer psychotische ervaringen je leven zo
erg gaan beheersen dat je in het dagelijks leven niet meer (goed) functioneert. Je
gaat helemaal op in jouw realiteit en kunt geen onderscheid meer maken tussen
waan en werkelijkheid. Voor jou kunnen waanbeelden, stemmen of hallucinaties
in een psychose levensecht zijn, maar je omgeving ervaart dat heel anders. Deze
botsing van verschillende werkelijkheden is vaak heel verwarrend en kan tot vervelende conflicten leiden. Het is dus heel belangrijk om onderscheid te maken tussen
psychotische symptomen en een psychose als syndroom. Bij dit laatste komt het
algemeen functioneren sterk onder druk te staan en duren de psychotische symptomen ook verschillende maanden.
Wat de oorzaken zijn van psychosegevoeligheid is niet precies bekend. Soms zit het
in de familie en wordt een gevoeligheid voor psychose doorgegeven van de ene
generatie op de andere. Soms is er een duidelijk verband met vroegere gebeurtenissen. Uit onderzoek blijkt wel dat het meemaken van een trauma de kans op een
psychose flink vergroot, hoewel een psychose niet per se veroorzaakt wordt door
een traumatische ervaring. We zien bovendien dat vluchtelingen en mensen met
een migratie-achtergrond meer psychotische symptomen en stoornissen rapporteren dat mensen zonder vluchtelingen- of migratie-achtergrond.
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Het is eerst en vooral belangrijk om na te gaan of de waanbeelden
en hallucinaties als psychose kunnen omschreven worden en wat
de mogelijke oorzaak kan zijn. Psychotische symptomen zijn immers
veelvoorkomend, zeker na traumatische ervaringen en dan meestal
van relatief korte duur. Bovendien worden verklaringsmodellen voor
psychisch lijden in verschillende contexten ook in een ‘buiten-normale’ wereld gesitueerd, zoals bij ‘djinns’ of ‘duivels’. Daarnaast zien
we dat psychotische symptomen vaak samenkomen met andere
ontwikkelings- en psychische problemen, zoals verstandelijke beperking, autismespectrumstoornissen en depressieve problemen. Er is
ook een duidelijke samenhang met middelengebruik (bv. het ontstaan van psychotische symptomen bij het veelvuldig gebruik van cannabis), al is de samenhang tussen beiden niet altijd even duidelijk. Een
goede inschatting maken van de ernst van de psychische problemen
en van de mogelijke samenhang met andere problemen is daarom
van cruciaal belang. Een belangrijke indicator, ook hier, is in welke
mate de psychotische symptomen het dagelijks functioneren van de
jongere beïnvloeden. Een goede diagnose kan echter enkel gesteld
worden door gespecialiseerde zorgverstrekkers, dus waar nodig zal
hier doorverwezen moeten worden naar gespecialiseerde hulp.
Een tweede belangrijk aandachtspunt is opnieuw psychoeducatie,
dus het geven van informatie over het waarom de jongeren stemmen of de beelden ziet. Uitleggen dat dit heel vaak een tijdelijk gegeven is, (mede) veroorzaakt door het meemaken van erg moeilijke
ervaringen, is daarom belangrijk. Opnieuw is het ‘normaliseren’ van
deze symptomen een belangrijke stap om de angst die vaak gevoeld
wordt bij het hebben van psychotische symptomen te beperken. Dit
gesprek kan ook leiden tot mogelijkheden om meer vragen te stellen
over de betekenis van psychotische symptomen, in welke mate die
vroeger (voor de migratie) reeds voorkwamen, of hier mogelijk culturele verklaringskaders zijn (bv. djinn), of er andere problemen en/of
uitlokkende factoren zijn (bv. cannabisgebruik, verstandelijke beperking). Dit zijn aspecten die kunnen helpen in de beoordeling van de
noodzaak tot verdere doorverwijzing voor gespecialiseerde diagnostiek en eventuele behandeling.
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In het geval van ernstige psychotische symptomen is het belangrijk
om de inhoud van de waanbeelden en hallucinaties niet te betwisten.
Het heeft weinig tot geen zin om de jongere te proberen te overtuigen dat bepaalde zaken die deze ziet, hoort of denkt niet kloppen,
gezien deze voor de jongere zelf heel erg waar zijn. Wel is het belangrijk dat de jongere zo veel als mogelijk gestimuleerd en ondersteund
wordt om een regelmatige dagelijkse routine te ontwikkelen, qua
dag-nachtritme, eetpatronen, tijdsbesteding, enz.
Tot slot is het, in lijn met de vraag naar een goede diagnose, van belang om bij ernstige en aanhoudende psychotische symptomen de
jongere door te verwijzen naar een gespecialiseerde zorgverlener.
Vaak is hier heel wat overtuigingskracht voor nodig en zal de jongere
ook – indien er anti-psychotische medicatie wordt opgestart – ook blijvend moeten ondersteund en gemotiveerd worden om de medicatie
te blijven nemen (ondanks de vaak erg lastige bijwerkingen) zolang de
behandelend psychiater dit nodig acht.
Middelengebruik en verslaving

Veelal heeft dit ook grote effecten op het lichamelijk welzijn en op het dagelijks functioneren. Jongeren verliezen interesse in leeftijdgenoten en vrienden, trekken zich
terug, willen of kunnen niet meer naar school gaan, gaan liegen om te kunnen voldoen aan de spanning van de verslaving, enz.
Waar het gebruik van bepaalde middelen, zoals bijvoorbeeld alcohol, pijnstillende
medicatie of cannabis, in bepaalde contexten maatschappelijk aanvaard zijn, hangt
er algemeen rond het gegeven ‘verslaving’ in de meeste contexten een groot taboe.
Het is niet eenvoudig om toe te geven dat er sprake is van een verslaving, te meer
door de vele ‘positieve’ effecten die men onmiddellijk na het gebruik van een roesmiddel ervaart.
Onderzoek toont geen grote verschillen aan tussen landen of nationaliteiten in de
prevalentie van problematisch gebruik van bepaalde middelen of van verslaving.
Wel zijn er verschillen in welke middelen gebruikt worden en dus ook waar een
verslaving kan ontstaan. Zo is het gebruik van alcohol en slaapmiddelen en de gerelateerde verslavingsproblematiek bij in België geboren Belgen erg wijdverspreid,
waar het gebruik van khat of waterpijpen meer voorkomt bij groepen met een andere nationaliteit of afkomst die in België verblijven.
Ankerpunten

Wat betekent middelengebruik?
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Experimenteren met genotsmiddelen, zoals sigaretten, alcohol of drugs, is voor
heel wat jongeren een onderdeel van de adolescentie. Het maakt deel uit van hun
groeiproces en identiteitsontwikkeling waarbij ze grenzen gaan opzoeken en loskomen van het ouderlijk gezag. Een tiener zoekt ook vaak naar manieren om ‘erbij
te horen’, om deel uit te maken van een vriendengroep. Soms houdt dat in dat
de jongere behoefte heeft aan kicks, het nemen van risico’s en het zichzelf willen
overtreffen waardoor de rest van de groep bewondering gaat tonen. Het in groep
gebruiken van (illegale) drugs, kan voor jongeren het voor hen noodzakelijke gevoel van verbondenheid creëren omdat ze samen iets doen wat niet mag. Experimenteren met alcohol en andere drugs kan echter ook een manier zijn om om te
gaan met emotionele pijn, waarbij de middelen gebruikt worden als verdoving om
psychisch lijden niet meer (in die mate) te moeten ervaren.

In eerste instantie, als een vorm van preventie, is het belangrijk dat
dit thema van het gebruik van middelen af en toe eens ter sprake kan
komen. Zo weet de jongere dat de centrale figuren in hun omgeving,
zoals een voogd en begeleiders in het opvangcentrum, hier mee bezig
zijn, er iets over weten en er een mening over hebben. Op die manier
beseft de jongere ook dat men in de eerste plaats wil luisteren hoe de
jongere hier zelf tegenover staat. Probeer dus af en toe in korte gesprekjes op het thema in te gaan, maar doe dit steeds op een niet-veroordelende manier en vanuit een heel open interesse in de diverse
aspecten van de leefwereld van de jongere. Dit betekent ook dat we
moeten durven aangeven dat we zelf soms ook twijfelen en ook niet
alle goede antwoorden hebben en hadden.

In beide gevallen kan er na verloop van tijd sprake zijn van verslaving waarbij het
middelengebruik (maar ook gokken of gamen) nodig is om de spanningsopbouw te
reduceren en er extensief veel tijd, energie en geld gaan naar de verslaving.

Als er een duidelijk vermoeden is van het frequent(er) gebruik van middelen (of zelfs het eenmalig gebruik van illegale drugs) is het belangrijk
om hierover in gesprek te gaan met de jongere.
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Probeer de jongere steeds zo neutraal mogelijk aan te spreken, met
empathie en bezorgdheid, zonder dreigementen, beschuldigingen en
verwijten, paniekreacties of preken over gezondheid en toekomst.
Ook hier is het essentieel om eerst te luisteren. Uiteraard is het ook
belangrijk om kort te wijzen op het illegale karakter van sommige
verdovende middelen en de risico’s die dit met zich meebrengt naar
politionele veroordelingen toe. Liever dan onmiddellijk allerlei acties
op te zetten, is het uitspreken van je eigen bezorgdheid (samen met
wat je opmerkt aan veranderd gedrag) een moeilijke, maar cruciale
eerste stap. Is er slechts een vermoeden van druggebruik, dan kun je
er best ook in die bewoordingen over praten.
Dit opgemerkt gedrag bespreekbaar maken geeft de jongere de kans
over een aantal dingen te praten. Het is eerlijk en biedt het veilige gevoel dat we de signalen die we zien ook verwoorden. Door ons zorgzaam op te stellen, creëren we de nodige ruimte voor de jongere om
over zichzelf te praten. Voor hen verlaagt het de drempel om een gesprek aan te gaan en tegelijkertijd betekent het voor jou een belangrijke
vorm van controle. Je kan de jongere aanspreken door datgene wat
je opmerkt zo concreet mogelijk te benoemen. Probeer daarbij geen
‘waarom’-vragen te stellen, die vaak als beschuldiging ervaren worden,
maar wel ‘hoe’-vragen, zoals: ‘Hoe ben je ermee begonnen?’, ‘Hoe gaat
het verder?’, ‘Hoeveel rook je nu eigenlijk?’, ‘Hoe lang denk je nog door
te gaan met je gebruik?’ of ‘Hoe moet dit nu verder?’.
Je kan daarbij ook je eigen gevoelens (bezorgdheid, angst, enz.)
verwoorden en om verduidelijking vragen. Benoem dus ook je eigen
gevoelens, ook als dat gevoelens van kwaadheid zijn, maar doe dit
in de vorm van ‘ik-boodschappen’. In een ik-boodschap beschrijf je
eerst de feiten (bv. We hadden een afspraak om niet met drugs te beginnen en nu hoor ik dat er een zakje wiet in je kast lag). Dan benoem
je de gevoelens die deze feiten bij jou teweeg gebracht hebben (bv. Ik
was teleurgesteld en heb me dan ook heel erg kwaad gemaakt). Ten
slotte beschrijf je het effect dat de hele situatie op jou heeft gehad
(bv. Ik heb de hele namiddag zenuwachtig rondgelopen). Daarnaast
– maar wacht hiermee tot de jongere terug nuchter is – is het belangrijk om te onderhandelen over de toekomst en afspraken te maken
rond de verdere aanpak, afspraken waar dan uiteraard ook toezicht
op moet gehouden worden.
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Soms ontstaan er ernstige vormen van verslaving, waarbij het
dagelijks functioneren en soms ook de fysieke gezondheid sterk
onder druk komt te staan. Deze jongeren hebben enkel nog oog voor
hun verslaving en het functioneren op alle andere levensdomeinen
(school, vrienden, dag-nacht-patroon, eten,…) komt op de achtergrond
terecht. Als dit het geval is dient de stap gezet te worden naar meer
gespecialiseerde ondersteuning om de verslavingsproblematiek aan
te pakken. De moeilijkste stap hierbij is vaak om de jongere ook te
laten zien en inzien dat er inderdaad een probleem is, dat dit geen
‘gewoon’ gebruik of geen ‘gewone’ tijdsbesteding meer is. Dit vraagt
veel geduld, veel openheid, veel gesprek en vaak is dit ook een proces
met vallen-en-opstaan. Ook hier moeten we durven accepteren dat de
jongere ook zelf – weliswaar met heel veel steun, begrip en duwtjes-inde-rug – een eigen weg zal moeten volgen.
Probeer dit alles als voogd niet alleen op te lossen, maar schakel hierbij ook de belangrijkste contextfiguren van de jongere in alsook professionele hulp indien er sprake is van een verslavingsproblematiek.
Of de ouders van de jongere hiervan ook op de hoogte moeten worden gesteld is een moeilijke vraag, zeker gezien het grote taboe en de
schaamte die rond verslaving kan hangen, maar het is zeker belangrijk
om dit in overweging te nemen. Het is enerzijds belangrijk om rekening
te houden met het feit dat de moeizaam opgebouwde vertrouwensband kapot kan gaan als we het gesprek hierover openen met de ouders tegen de wil van de jongere in, waar dan uiteindelijk ook weinig
‘voordeel’ mee gehaald wordt. Anderzijds kan de toestemming van de
ouders om professionele hulp te zoeken ook het laatste duwtje zijn die
de jongere nodig heeft om de drempels effectief over te stappen.
Gedragsproblemen
Wat zijn gedragsproblemen?
Psychisch lijden wordt op heel verschillende manieren geuit. Sommige jongeren projecteren emotioneel onwelzijn eerder naar ‘binnen’ toe, wat zich uit in zogenaamde
‘internaliserende problemen’ (bv. angst, depressie, posttraumatische stress en
zelfverwonding). Andere jongeren gaan psychisch lijden eerder naar buiten toe uiten,
in zogenaamde ‘externaliserende problemen’ (bv. agressief of delinquent gedrag).
Externaliserende of gedragsproblemen komen over het algemeen meer voor bij
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jongens, terwijl meisjes vaker te maken krijgen met internaliserende problemen.
Waar de klassieke symptomen van trauma eerder in het internaliserende spectrum liggen, kunnen ook gedragsproblemen een uiting zijn van eerder meegemaakt trauma. Maar evengoed kan verdriet om verlieservaringen, onzekerheid
over de toekomst, gemis van de ouders, eenzaamheid of de dagelijkse stressoren
in de huidige leefcontext leiden tot diverse vormen van gedragsproblemen.
Alle jongeren zijn wel eens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of komen
te laat thuis. Dit is uiteraard vervelend, maar op zich heel normaal en hoort bij
het opgroeien. Soms zijn de problemen wel zó erg en duren ze zó lang dat een
jongere erdoor in de problemen komt (bv. schoolschorsing of moeilijkheden om
vriendschappen te sluiten).
We spreken van ernstige gedragsproblemen als er in ernstige mate sprake is van:
› dwars en opstandig gedrag (heel frequent ruzie met volwassenen hebben of
weigeren te luisteren);
› prikkelbaar of driftig gedrag (boos en gepikeerd zijn of woede-uitbarstingen
hebben);
› antisociaal gedrag (vechten, liegen, spijbelen, ongevoelig zijn voor straf);
› druk en impulsief gedrag (rusteloos zijn, bezigheden van anderen verstoren,
eerst doen en dan denken).
Als dit gedrag heel problematisch is, langer dan een jaar aanhoudt en een jongere heel erg belemmert in naar school gaan, vrienden maken en het contact met
familie, dan kan de diagnose Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD) of
Gedragsstoornis (CD) gesteld worden. Tot de negatieve gevolgen voor de jongere
behoren uitstoting uit de groep leeftijdgenoten, schorsing van de school, (herhaaldelijk) verwijderd worden uit de opvangstructuur of contact met politie en justitie.
Net zoals bij andere manieren om psychisch onwelzijn te uiten is ook agressief gedrag vaak een aangeleerde manier om om te gaan met lijden. Jongeren die opgroeiden in erg gewelddadige contexten (bv. oorlog of gezinsgeweld) hebben agressie
vaak gezien als de enige manier om om te gaan met intra- en interpersoonlijke
conflicten. Dat zich niet goed voelen of een conflict hebben met anderen ook op
een andere wijze kan ‘opgelost’ worden dan door te slaan of te schoppen is vaak
erg nieuw voor deze jongeren. Als gedragsproblemen een aangeleerde manier zijn
om om te gaan met lijden betekent dit ook dat de betekenis van hetzelfde gedrag
voor twee individuen heel anders kan zijn. Zo is het voor de ene persoon normaal
om hard te schreeuwen of geweld te gebruiken als men kwaad is, terwijl dit voor de
andere persoon als heel onaangepast of abnormaal overkomen.
u
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Ankerpunten

Net zoals bij middelengebruik is het bij gedragsproblemen, zoals
agressief gedrag en delinquentie, belangrijk om duidelijk het gedrag maar niet de jongere als persoon af te keuren. Omwille van
bescherming van andere groepsleden of personeel en/of om een
duidelijk ‘signaal’ te geven van wat kan en niet kan, wordt op agressief gedrag soms met zware sancties, inclusief de (tijdelijke) verwijdering uit het opvangcentrum, gereageerd. Hoewel dit te begrijpen
is vanuit het perspectief van een opvangcentrum, niet in het minst
om de veiligheid van andere bewoners en personeelsleden te garanderen, is dit vanuit het perspectief van de jongere een enorme
‘verwerping’. Zoveel mogelijk ‘bij’ de jongere blijven is daarom een
belangrijk uitgangspunt, hoe moeilijk dit soms ook te realiseren is in
een groepscontext en/of als er sprake is van grote agressie. Een timeout waarbij de jongere tijdelijk het opvangcentrum of het pleeggezin
dient te verlaten en waarbij aan herstel en terugkeer gewerkt wordt
kan hier een tussenoplossing vormen om een volledige escalatie en
definitieve verwijdering te voorkomen.
Het is in elk geval erg belangrijk om in dergelijke situaties van agressief gedrag zelf zo rustig mogelijk te blijven. Het heeft in feite weinig
zin om te praten, gezien het ‘mensenbrein’ in deze situaties bij de jongere is uitgeschakeld en de inhoud van je boodschap verloren gaat.
De toon van je stem, het volume, je mimiek en bewegingen worden
wel geregistreerd, aangezien de jongere in zijn hersenactiviteit gericht is op mogelijk gevaar en hier extra alert voor is. Probeer op zo’n
moment connectie te maken met de jongere door op ooghoogte te
zitten, de jongere aan te spreken bij diens naam en te benoemen wat
je zelf doet. Dan kan het ook nuttig zijn om het denkende stuk van de
hersenen te gaan stimuleren en/of de zintuigen van de jongere (bv.
vragen dat de jongere terugtelt van 20 tot 0, water te laten drinken,
rechtop met de handen tegen de muur duwen, een balletje te gooien,
een ademhalingsoefening te doen, enz.) Hierdoor kan de jongere
terugkomen in diens ‘mensenbrein’, in het hier en nu tot rust komen.
Daarna kan er gepraat
gecommuniceerd worden.

worden

of

kunnen

consequenties

Door het gedrag van de jongere in eerste instantie te kunnen zien als
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een teken van onveiligheid, als een psychische wonde, is het duidelijk
dat straffen niet altijd zin heeft. Dit is echter geen pleidooi om de teugels daarom te laten vieren. Integendeel, grenzen geven duidelijkheid
en veiligheid. Wel is het essentieel om begrip te tonen voor het lijden
van de jongere en de keuze te geven tussen twee consequenties, in
plaats van een straf op te leggen en een strijd om controle aan te
gaan.
Op het moment dat de gedragsproblemen zijn gaan liggen en de
jongere terug wat meer aanspreekbaar is, moeten we uiteraard het
gesprek aangaan. Het is namelijk essentieel om zicht te krijgen op
wat er achter deze uitbarstingen zit en wat voorafging aan de agressie. Daarnaast is het belangrijk om naar de betekenis te vragen van
deze gedragingen, in welke mate dit voor de jongere een ‘normale’
manier is om te gaan met bepaalde problemen en met conflicten
tussen mensen. Het zou best kunnen zijn dat de jongere het eigen
gedrag als ‘normaal’ beschouwt. Hierbij is het belangrijk om deze
betekenis respectvol tegemoet te treden, maar tegelijkertijd ook aan
te geven dat dit gedrag in de huidige leefcontext niet acceptabel is
en dat dit gedrag ook heel wat negatieve gevolgen kan hebben. We
moeten ook durven nakijken of we bepaalde uitlokkende factoren en
triggers kunnen wegnemen. Als een jongere bijvoorbeeld erg boos
wordt wanneer een kamergenoot lawaai maakt tijdens het gebedsmoment is het belangrijk dat ook aan de oorzakelijke kant naar oplossingen wordt gezocht en dat niet alleen de agressieve reactie wordt
bevraagd.
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gedragingen wanneer de jongere zich erg boos voelt. Denk aan bijvoorbeeld even naar buiten gaan, ademhalingsoefeningen, een
boksbal waar de jongere zijn frustratie kan uiten, sport om het
algemeen stressniveau naar beneden te halen en positieve fysieke
ervaringen op te doen,… Ook hier is het opnieuw erg belangrijk om
aan psycho-educatie te doen, om aan de jongere uit te leggen hoe
dit soort agressieve reacties en gedragsproblemen ontstaan, wat de
gevolgen zijn, maar ook wat eraan kan gedaan worden.

3.1.7. Verschillende psychische symptomen komen vaak samen voor
Veel niet-begeleide minderjarigen hebben last van uiteenlopende psychische
symptomen. Dit betekent dat bijvoorbeeld naast symptomen van posttraumatische stress ook symptomen van angst en depressie voorkomen, somatisering
of woede-uitbarstingen. Het is dus belangrijk om ook hier niet uit te gaan van één
typische manier van het uiten van problemen of volledig te focussen op één type
symptomen, maar voortdurend de brede manier waarop psychisch lijden tot uiting
kan komen in het oog te houden.

3.1.8. Culturele verschillen in het uiten van emotionele pijn

Daarnaast is het erg belangrijk om veiligheid en stabiliteit te installeren in elke context (zowel het opvangcentrum als de klas bijvoorbeeld). Structuur, routines, rituelen, positieve relaties, rust zijn
allemaal aspecten die bijdragen tot een gevoel van veiligheid en stabiliteit en daarmee stressreducerend werken. Ook in ons contact als
voogd kunnen we die veiligheid en stabiliteit inbouwen. De voogd
moet een betrouwbare volwassene zijn in het leven van de jongere,
iemand die afspraken nakomt, die eerlijk is over communicatie, die
oprecht geïnteresseerd is ook in de leefwereld van jongere en in deze
gesprekken ook echt vanuit zichzelf in ontmoeting wil treden.

Wat psychische pijn is en hoe het wordt geuit is aangeleerd. Dit impliceert onmiddellijk dat er overheen culturen, groepen, landen, contexten heel veel verschillende
wijzen kunnen zijn in wat psychisch lijden is, hoe psychisch lijden geuit wordt,
welke symptomen we zien en wat de betekenis is van die psychische symptomen,
hoe deze verklaard worden. Zo rapporteren studies bijvoorbeeld hoe bepaalde
symptomen wel in verschillende culturen herkenbaar zijn, maar in niet-westerse
culturele gemeenschappen een verschillende interpretatie en betekenis krijgen. 24
Zo dragen posttraumatische symptomen, terwijl ze qua uiting analoog zijn, in
verschillende culturele contexten een andere betekenis. 25 Nachtmerries of angstsymptomen kunnen op die manier verwijzen naar spirituele processen waarin de
betrokkene contact heeft met geesten. 26 Naast deze crossculturele verschillen in
symptoominterpretatie kan ook de symptoomexpressie variëren. Zo worden in
sommige contexten psychische en relationele problemen eerder op een lichamelijke manier geuit. 27 Dit betekent dus dat we er niet zomaar mogen van uitgaan dat
symptomen van psychisch lijden die in het westen gekend zijn, hetzelfde zijn en
betekenen bij mensen die in andere contexten opgroeiden.

Daarnaast dient gezocht te worden naar alternatieve reacties en

Dat betekent evengoed dat wat als ‘normaal’ en ‘abnormaal’ gelabeld wordt heel
erg verschillend is van context tot context, van groep tot groep.
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‘Context matters deeply’. Context speelt een grote rol in de wijze waarop problemen geuit, geïnterpreteerd en verklaard worden. Hoe jongeren problemen uiten en
ervaren wordt dus bepaald door de taal en de betekenissen die ze zelf ter beschikking hebben. Lijden is ingebed in cultuur, in sociale context en klasse en in taal.
Maar dit alles geldt uiteraard ook voor voogden en hulpverleners. Dit betekent dat
we nooit mogen uitgaan van ons eigen referentiekader. We kunnen ons eigen referentiekader wel inbrengen, om op die manier uitleg te geven en het overheersende
kader van de context waar de jongere nu in woont te duiden. Maar het belangrijkste is en blijft om te polsen wat de symptomen voor de jongere betekenen, welke
symptomen problematisch zijn en welke normaal, wat een mogelijke verklaring
kan zijn voor de symptomen, hoe problemen vroeger werden geuit en hoe deze
symptomen in de context van hun thuis bekeken zouden worden. Vragen stellen,
bevragen, uitleg geven, samen naar betekenis zoeken en betekenissen uitwisselen
zijn en blijven hier de centrale ankerpunten.

3.1.9. Tot besluit
In dit deel bespraken we verschillende wijzen waarop niet-begeleide minderjarigen
hun achterliggend psychisch lijden laten zien. Hoewel de hier besproken emotionele en gedragsproblemen de meest voorkomende zijn, is het belangrijk om nogmaals te benadrukken dat er heel uiteenlopende wijzen zijn om lijden uit te drukken. We kunnen dus niet uitgaan van bepaalde ‘recepten’ of directe relaties tussen
‘oorzaak’ en ‘gevolg’. Dit vraagt een voortdurende waakzaamheid om te detecteren
hoe elke individuele jongere zijn/haar onwelzijn laat zien (en hoe dit ook verandert
doorheen het opgroeien).

3.2. Gewone kinderen in ongewone situaties
3.2.1. Normaal lijden in een abnormale situatie
In de voorbije delen werd er heel veel nadruk gelegd op de problemen die niet-begeleide minderjarigen kunnen ontwikkelen als gevolg van de moeilijke ervaringen
die zij hebben meegemaakt en de ongewone situatie waarin zij zich bevinden, namelijk alleen, zonder de ouders, te migreren naar een land dat meestal erg ver af
staat van de context waarin zij opgroeiden. Het psychisch lijden dat zij ervaren is
dan ook heel vaak een antwoord op deze abnormale situatie.
Eigenlijk zijn dit gewone kinderen in ongewone situaties. Gewone kinderen en jongeren, die vooraf opgroeiden in hun gezin, op hun eigen manier, op een – voor
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hen – heel normale wijze, en bijna altijd zonder op dat moment noemenswaardige
psychische problemen te hebben. Maar die nu, omwille van de ongewone situatie
waarin zij nu terechtgekomen zijn, wel een vergrote kans lopen op het ontwikkelen
van emotionele problemen.
Dit uitgangspunt, dat het gaat om ‘gewone kinderen in ongewone situaties’ is een
erg normaliserend startpunt. Het betekent immers dat het lijden waar zij mee kampen heel gewoon is en dat het een normaal antwoord is op een abnormale situatie.
Deze boodschap is voor deze jonge vluchtelingen een heel belangrijke boodschap,
omdat het toont dat zij niet gek aan het worden zijn.

3.2.2. Wanneer is doorverwijzing nodig?
Psychische problemen kunnen op een continuüm geplaatst worden, van aan het
ene uiteinde ‘gewone reacties op ongewone situaties’, over vrij ernstige emotionele en gedragsproblemen, tot aan het andere uiteinde van het continuüm ernstige
psychiatrische stoornissen. Een indicator die vaak gebruikt wordt om in te schatten waar we ons ergens op het continuüm bevinden is de mate waarin de jongere
nog functioneert in het dagelijks leven. Kan de jongere nog naar school gaan, zijn
er nog (goede) interacties met leeftijd- en centrumgenoten en met begeleiders, is
er nog een vrij normaal dag-nachtritme, is er nog interesse in andere activiteiten,
enz. Hoe meer het dagelijks functioneren verstoord is door de psychische klachten,
hoe meer we opschuiven in het continuüm en hoe meer nood er is aan gespecialiseerde hulp.
We mogen ons echter niet blindstaren op dat dagdagelijkse functioneren. Bij vele
niet-begeleide minderjarigen zien we namelijk dat zij bijzonder goed functioneren
en tegelijkertijd ook heel veel lijden. Heel vaak gaan deze jongeren gewoon naar
school, zijn ze erg gemotiveerd om de Nederlandse of Franse taal te leren, proberen ze een vriendenkring op te bouwen, functioneren ze goed mee in het opvangcentrum. Maar tegelijkertijd liggen ze ’s avonds in hun bed te wenen omwille van
het gemis van hun familie, kampen ze ’s nachts met nachtmerries of maken ze zich
in stilte voortdurend zorgen over wat er in de toekomst zal gebeuren.
Er is dus een enorme veerkracht, maar tegelijk is er ook veel – vaak weinig zichtbaar
– psychisch lijden. Het goed functioneren van jongeren mag er dus niet toe leiden
dat we ervan uitgaan dat er geen lijden is.

We moeten dus blijven vragen stellen om telkens opnieuw ruimte te maken om te
spreken over wat moeilijker gaat zonder daar dwingend in te zijn.
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Emotionele en
gedragsproblemen

om nieuwe vertrouwensrelaties op te bouwen. Deze opmerkelijke veerkracht en
weerbaarheid van heel wat niet-begeleide buitenlandse minderjarigen maakt dat
deze gevluchte jonge mensen niet per definitie kunnen gezien worden als een
groep die steeds psychische problemen krijgt of altijd een problematische ontwikkeling kent. Niet-begeleide buitenlandse minderjarigen zijn door hun bijzondere
levensloop een kwetsbare groep, maar ze beschikken ook over bijzondere competenties, enorme mogelijkheden en sterke levenskracht.

Mate van verstoring van het functioneren op diverse levensdomeinen

Dat betekent dat er ook minderjarige vluchtelingen zijn die geen psychische problemen kennen en een heel gewoon ontwikkelingsverloop doormaken.

3.2.3. Psychische problemen onderscheiden van ontwikkelingsstoornissen
Bij het zoeken naar een juiste diagnose van de problemen dient altijd ook de vraag
gesteld te worden of er geen andere mogelijke verklaringen kunnen zijn. In het bijzonder dienen we de vraag te stellen of de problemen niet mogelijks te wijten zijn
aan ontwikkelingsstoornissen bij de niet-begeleide minderjarige, zoals autismespectrumstoornis, aandachts- en hyperactiviteitsproblemen (ADHD) of verstandelijke beperking en leerachterstand. Verschillende symptomen die aan bijvoorbeeld
symptomen van posttraumatische stress of depressie doen denken, komen immers ook voor bij deze ontwikkelingsstoornissen, zoals gebrek aan interactie met
of interesse in leeftijdgenoten of volwassenen, teruggetrokken gedrag, leerproblemen en repetitief spel. Het is dan ook belangrijk om een breed diagnostisch beeld
te verzamelen, hoewel taalproblemen en het niet vertrouwd zijn met een westers
testinstrumentarium (bv. IQ-testen) deze differentiaaldiagnostiek niet altijd gemakkelijk maken. Dit dient dan ook te gebeuren door gespecialiseerde teams die
bij voorkeur ook ervaring hebben met anderstalige kinderen en jongeren.

3.2.4. Maar ook veerkracht
De ongelooflijke veerkracht van jonge vluchtelingen
Een focus op hun lijden betekent niet een focus weg van de kracht van deze jongeren. Jonge vluchtelingen zijn ongelooflijk veerkrachtig. Niet-begeleide buitenlandse
minderjarigen zijn vaak enorm wilskrachtig en heel doelgericht. Ze tonen vaak ook
een enorme vastberadenheid om hun dromen waar te maken in het gastland. Ze
studeren met heel veel energie en inspanning een nieuwe taal, zoeken zelfstandig
naar mogelijkheden om in contact te komen met leeftijdgenoten en zijn in staat
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Een veerkrachthuis
Veerkracht is de capaciteit van mensen om om te gaan met moeilijke gebeurtenissen en tegenslagen in het leven. De veerkracht van mensen wordt beïnvloed
door heel wat verschillende factoren. Het veerkrachtconcept wordt vaak voorgesteld en verduidelijkt aan de hand van het beeld van een huis met verschillende
verdiepingen en kamers die met elkaar verbonden zijn. 28 Jan Van Gils heeft het
‘veerkrachthuis’ in Vlaanderen bekend gemaakt (figuur hieronder).

Vaardigheden

Zelfwaarde

Humor

Zingeving

GedragenheidZingeving

				 Figuur: het Veerkrachthuis29
Van Gils onderscheidt vijf gebieden waarbinnen aan de bevordering van veerkracht
gewerkt kan worden. 30
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1.

Gedragenheid

Het fundament van het huis is de ‘gedragenheid’, een onvoorwaardelijke acceptatie van de persoon – er mogen zijn zoals je bent. Hier spelen vooral informele sociale netwerken van steun een rol, met als centraal aspect het zich onvoorwaardelijk
gedragen weten als persoon, men wordt gedragen zoals men is. Dat houdt een fundamenteel respect in voor de persoon, maar betekent geen onvoorwaardelijke acceptatie van zijn gedrag – wat eerder een vorm van totale ongeïnteresseerdheid zou zijn.
Die informele sociale netwerken zijn in de eerste plaats het gezin van de jongere, de
‘oer’-gedragenheid.
Het ‘weggestuurd’ worden in een migratietraject kan dan een heel pijnlijk en moeilijk
te begrijpen ervaring worden voor niet-begeleide minderjarigen.
Een ‘bredere’ gedragenheid kan zich verder ook ontwikkelen in andere intieme relaties, zoals de bredere familie, de buurt, de vriendengroep, een leerkracht, enz.
Binnen een migratiecontext kan die aanvaarding-zonder-voorwaarden ook wel
onder druk komen te staan, zeker wanneer de jongere veelvuldig geconfronteerd
wordt met ervaringen van discriminatie en racisme. Anderzijds kan het hebben van
één steunende zorgdragende volwassene reeds een grote beschermende waarde
hebben. Cruciaal is dat de balans tussen negatieve en positieve ervaringen van
aanvaarding en verwerping doorweegt naar de positieve kant.
Dat kan ook gebeuren in kortdurende contacten met bijvoorbeeld vrijwilligers onderweg of een leerkracht van de taalklas. Het geloof in een betere toekomst, een
focus op krachten, het niet opgeven en blijven geloven in de persoon zijn cruciale
aspecten van onvoorwaardelijke aanvaarding. Ook positieve rolmodellen die aangeven dat het anders en beter kan, inspireren de veerkracht door woord en/of daad.
2.

leven. Iedereen moet ‘zin’ vinden in het leven. Elke persoon moet over realistische
doelstellingen beschikken die men kan nastreven, concrete projecten, uitbouwen
van bepaalde passies of talenten, zinvolle activiteiten, enz. Voor niet-begeleide
minderjarigen is die zingeving niet altijd gemakkelijk te vinden, zeker niet als verblijfs- of andere procedures lang duren of een negatieve uitkomst kennen. Ook falen
in het onderwijstraject of het vinden van een job of het niet ingevuld krijgen van
bepaalde noden, vragen of verwachtingen vanuit de familiale context kan de zingeving van de jongere erg onder druk zetten.

3.

Sociale, intellectuele, technische en probleemoplossende vaardigheden zijn ook
erg belangrijk voor de veerkracht. Het gaat hier om een uiteenlopend gamma van
vaardigheden, waarvan de meeste kunnen geleerd worden. Kunnen communiceren van gevoelens en verlangen, zich kunnen uitdrukken, vragen om hulp en bijstand, kunnen opkomen voor zichzelf, zich niet laten overheersen door emoties, zijn
dag kunnen organiseren, zich kunnen aanpassen aan wisselende omstandigheden, kunnen omgaan met geld, kunnen bereiden van maaltijden, kunnen fietsen,
enz. Verder zijn er ook nog professionele vaardigheden die nodig zijn binnen een
onderwijs- of werkcontext, zoals op tijd komen, kunnen organiseren, kunnen studeren, specifieke beroepsvaardigheden, enz.
Niet-begeleide minderjarigen hebben meestal reeds heel wat vaardigheden opgebouwd, tijdens hun opgroeien, maar ook onderweg tijdens het migratietraject.
Deze vaardigheden zijn echter niet altijd aangepast aan de context van het nieuwe
land, waardoor heel wat nieuwe vaardigheden moeten aangeleerd worden en
oude vaardigheden minder ingezet kunnen worden.

Zingeving
4.

Erg belangrijk voor de veerkracht is het vermogen om zelf zin te geven, om zingeving te ontdekken en antwoord te kunnen geven op die cruciale vraag: ‘Moeder,
waarom leven wij?’. Volgens Van Gils gaat het erom te beseffen dat je zin kan ontdekken in het leven als je ernaar zoekt, het gaat erom te beseffen dat je zelf zin kan
geven aan het leven, dat je verbanden kan zien, dat je relaties kan ontdekken, dat
je dingen en gebeurtenissen en mensen gaat begrijpen. Dat het leven, ondanks de
vele negatieve ervaringen, toch waard is geleefd te worden. Het gaat hier om het
verschil tussen geleefd worden en zelf leven. Van Gils stelt dat het niet in eerste
instantie gaat over de ultieme zingeving, dan wel over de dagdagelijkse ervaring
van greep te hebben op het eigen functioneren binnen de context van het dagelijks
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Sociale en probleemoplossende vaardigheden

Zelfwaarde

De bovenstaande aspecten van het zich aanvaard voelen als mens, het ontdekken van zin in het leven, het kunnen gebruiken van vaardigheden met bijhorende
verantwoordelijkheden dragen bij tot het opbouwen van een grotere zelfwaarde
en positief zelfbeeld. Ondanks de verbinding met de andere aspecten wordt
zelfwaarde toch afzonderlijk geplaatst omdat het een erg belangrijk aspect is van
veerkracht en ook snel onder druk kan komen. Ook bij niet-begeleide minderjarigen kan de zelfwaarde onder druk komen te staan, door traumatische ervaringen,
door herhaaldelijk falen (bv. op school), door (herhaaldelijke) afwijzing in verblijfsprocedures, door gevoelens van eenzaamheid of moeilijkheden in het opbouwen
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van nieuwe vriendschapsrelaties of door ervaringen van discriminatie.
5.

ook van het eigen falen van de jongere zelf? Waar liggen nog bronnen
van veerkracht?

Humor

Een laatste element dat bijdraagt tot veerkracht is humor. Humor is meer dan enkel plezier, het helpt de persoonlijke grenzen te kennen, de imperfectie te aanvaarden en deze niet als belastend te zien. Humor biedt in die zin mogelijkheden om
om te gaan met (persoonlijk) falen. Humor kan ook relativerend werken en helpen
om afstand te nemen van de eigen problemen. Humor is een teken dat men greep
krijgt op het gebeuren en er zich niet door laat overdonderen.
Humor geeft zowel beheersing als bevrijding. Humor kan wel niet altijd en heeft
ook een toeschouwer, een getuige nodig en heeft in die zin ook een relationele
kracht.
Het dak
In het veerkrachthuis blijft het dak open. Hier kunnen andere aspecten opgenomen worden die de veerkracht van de jongere ondersteuning, zoals natuurbeleving, religie, culturele tradities, schoollopen, vrijetijdsbeleving, muziek, enz.. Bij
niet-begeleide minderjarigen kan zeker religie een belangrijke ondersteunende rol
spelen in de veerkracht van de jongere, alsook het houvast vinden in bepaalde gebruiken, waarden en normen vanuit het eigen land van herkomst, naast uiteraard
nog heel wat andere aspecten.
u

3.3. Conclusie
Niet-begeleide minderjarigen zijn vanuit hun leefsituatie als kinderen-in-migratie-zonder-ouders een groep die bijzondere aandacht behoeft en heel wat risicofactoren meedragen om emotionele problemen te ontwikkelen.
Dit overzicht van onderzoeksbevindingen over het psychosociale functioneren van jonge vluchtelingen toont aan dat het gedwongen migratieproces het
ontwikkelingsverloop en het welbevinden van deze groep jongeren ernstig kan
verstoren. Jonge vluchtelingen vertonen uiteenlopende gedrags- en emotionele
problemen en leeftijdsspecifieke intrapsychische of relationele problemen. De
hoge prevalentie van deze psychosociale problemen omschrijft deze doelgroep
als een kwetsbare groep voor psychosociaal disfunctioneren. Tegelijkertijd zijn
dit kinderen en jongeren die in de eerste plaats gewone kinderen en jongeren
zijn en is het vooral hun leefcontext van migratie-zonder-ouders die de risicofactoren creëert. In diezelfde lijn zien we bij heel veel van deze kinderen en jongeren
enorme sterktes en een bijzondere veerkracht naar voor komen. We zullen dus
voortdurend vanuit beide perspectieven – kwetsbaarheid en veerkracht – moeten kijken en beiden ook trachten te verbinden.

Ankerpunten

Als voogd kunnen we aan de slag gaan met dit veerkrachtmodel, door
het uit te werken voor een individuele jongere, indien mogelijk samen
met de jongere en door dan vanuit die uitwerking te gaan kijken hoe
we de veerkracht van de jongere kunnen versterken. Wie kan mee
zorgen voor een positievere balans op het vlak van gedragenheid?
Kan met de ouders over het ‘wegsturen’ gepraat worden? Waar kan
een zingeving liggen, welk project kan zin brengen in het leven, waar
liggen mogelijkheden tot het navolgen van passies of het invullen van
een meegekregen mandaat? Waar liggen de reeds aanwezige vaardigheden van de jongere, hoe kunnen die ingezet worden in het huidig
traject en welke andere vaardigheden moeten verder ondersteund
worden? Hoe kunnen die aspecten van zingeving, aanvaarding of het
aanleren van nieuwe vaardigheden ook de zelfwaarde van de jongere
versterken? Kan humor ingebracht worden om te laten relativeren,
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Niet-begeleide minderjarigen ondersteunen:
een relationele visie
Een vooruitblik
In de voorgaande delen werd uitgebreid stilgestaan bij het emotioneel welzijn van
niet-begeleide minderjarigen en alle factoren die een mogelijke impact hebben
op dat welzijn en hun opgroeien. Concrete handvaten en ankerpunten werden
aangereikt die we nu verder uitwerken in dit tweede deel dat bestaat uit drie
hoofdstukken met drie kernpunten:
1.
2.
3.

Focus op het versterken van de draagkracht van de jongere
Werken in en met de context
Creëren van continuïteit in verleden, heden en toekomst.

Deze drie kernpunten zal je ongetwijfeld reeds herkennen uit de vorige hoofdstukken, onder meer in de beschrijving van de elementen die het welzijn van deze jonge
vluchtelingen mee bepalen en de ankerpunten die we hebben aangereikt. Maar we
werken deze kernpunten nu verder uit.
In een eerste hoofdstuk van dit deel, ‘de basis’, gaan we vooreerst in op een aantal basisnoden in het bevorderen van het psychosociaal welzijn van niet-begeleide
minderjarigen en hoe we als voogd aan die basisnoden kunnen tegemoet komen.
Daarna gaan we in op een aantal basisvaardigheden en gesprekstechnieken, waarna
we in ingaan op het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen voogd en niet-begeleide minderjarigen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de
trajectbenadering – of het zoeken naar een levensproject – die in elk handelen van
de voogd centraal moet staan. In een volgend hoofdstuk werken we het relationele
perspectief op de psychosociale ondersteuning van niet-begeleide minderjarigen
verder uit. Centraal staan hier het ‘werken in context’. Dit ‘werken in context’ wordt
geconcretiseerd in verschillende deelaspecten, waaronder het verhelderen van de
vraag, netwerking, het herstellen van verbondenheid, pleegzorg en gezinshereniging en het omgaan met situaties waarin de verbinding verbroken wordt.
In een derde en laatste hoofdstuk van dit deel staan we stil bij het welzijn van
de voogd zelf. Wat betekent het werken met niet-begeleide minderjarigen in deze
context voor het welzijn van de voogd en hoe kan de voogd niet alleen voor de
jongere maar ook voor zichzelf zorgen?
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4

Niet-begeleide minderjarigen ondersteunen: de basis

4.1.

Basisnoden in het bevorderen van psychosociaal welzijn

4.1.1. Nood aan een stabiele leefcontext
Mensen hebben behoefte aan een zekere vorm van stabiliteit en voorspelbaarheid. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren. Migratie creëert heel veel instabiliteit en gebrek aan voorspelbaarheid. De lange tocht onderweg van het thuisland
naar het gastland kent alleen maar instabiliteit en onvoorspelbaarheid. Maar ook
in het gastland zelf dienen jongeren meestal nog verschillende keren te verhuizen,
waarbij ze opnieuw de begeleiders en het centrum moeten leren kennen, de buurt
moeten verkennen, naar een andere school gaan, en dus ook telkens opnieuw
moeten investeren in nieuwe sociale contacten. Daarbovenop is er de onzekerheid
over het toekomstperspectief, of ze hier in België zullen mogen blijven of niet. Als
voogd moeten we omgaan met deze factoren, gezien we er zelf relatief weinig impact op hebben.
Van belang hierbij zijn de volgende elementen:
› Probeer zo veel mogelijk veel verhuisbewegingen te vermijden, door vroeg

contact op te nemen met het opvangcentrum waar de jongere verblijft en het
woontraject van de jongere te bespreken, door nauw samen te werken met
de begeleiders van dit opvangcentrum en eventuele plannen of noodzaak
van een verhuis vroegtijdig met de begeleiders van het opvangcentrum of het
pleeggezin in een vroegtijdig stadium gecommuniceerd te krijgen en verder te
bespreken.
› Neem zelf als voogd ook een standpunt in over deze (plannen tot) verhuis. Is
de verhuis in het belang van de jongere? Is de context waar de jongere naartoe
gaat de goede opvangcontext? Is de timing goed, ook in relatie tot bijvoorbeeld
het schooltraject of de vrijetijdsactiviteiten van de jongere?
› Indien de (ontwikkelings)leeftijd van de jongere dit toelaat bespreek de
verhuisplannen dan ook met de jongere en vraag naar diens mening, in het
kader van het terug controle krijgen over het eigen leven. Wil de jonger zelf
verhuizen? In welke context wil de jongere het liefste wonen (groot of klein
opvangcentrum, pleeggezin, alleen,…)? Wees hierin wel eerlijk en realistisch
over wat wel/niet mogelijk is (naargelang leeftijd, beschikbare aanbod,
verblijfsdocumenten,…).
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› Eens de beslissing over de verhuis gevallen is moet men ervoor zorgen dat de

verhuis duidelijk gecommuniceerd wordt aan de jongere zelf. Geef hierbij zo
veel mogelijk details over het waarom van de verhuis, over waar de jongere
naartoe gaat en de concrete planning (wanneer, hoe,…). Luister hier naar de
bezorgdheden en vragen van de jongere (bv. Kan ik naar dezelfde school blijven
gaan? Kan ik mijn vrienden nog blijven zien? Kan ik naar dezelfde voetbalclub
blijven gaan?) en probeer hier zo veel als mogelijk een eerlijk antwoord op te
geven, waarbij je ook zoekt naar stabiliteit, waar mogelijk.
› Zorg ervoor dat de verhuis gecommuniceerd wordt aan alle betrokkenen uit de
context van de jongere zoals ouders en andere familieleden, gastgezin, buddy,
peter/meter, leerkrachten en school, vrijetijdsclubs, enz.
› Zorg bij de effectieve verhuis voor een ‘echt’, mooi en warm afscheid. Vraag aan
het centrum / het gezin waar de jongere nu verblijft of er een afscheid(sfeest)
kan georganiseerd worden maar bespreek dit afscheid ook met de jongere.
Zorg dat er foto’s worden genomen van belangrijke plaatsen en mensen uit deze
wooncontext. Indien ook de school en/of vrijetijdsclubs veranderen, zorg ook
daar voor een warm en aangenaam afscheid, met telkens ook het uitwisselen
van contactadressen, facebookprofielen, enz. om zo de mogelijkheid tot het
verder in contact blijven te realiseren. Laat ook de jongere heel actief deelnemen
aan het verhuisproces zelf.

4.1.2. Nood aan informatie
Een gevoel van voorspelbaarheid en controle hebben over je leven is essentieel om
zich veilig te kunnen voelen. Informatie hebben over wat er te gebeuren staat, over
hoe procedures werken, over wat de gevolgen zijn van mogelijke beslissingen (bv.
van een verzoek tot internationale bescherming, een aanvraag tot gezinshereniging of een beslissing van de klassenraad), over wanneer je uiteindelijk mag/moet
verhuizen, enz. is essentieel om die voorspelbaarheid en controle te voelen. Het
is als voogd dus heel belangrijk om heel veel informatie te geven. Gezien het hier
vaak over heel complexe zaken gaat (bv. over hoe asielprocedures werken, over
het onderwijssysteem, over het gezondheidszorgsysteem), zullen we die informatie gedoseerd, in stukjes moeten geven en vaak moeten herhalen. Probeer hierbij
regelmatig te checken of de jongere de informatie echt begrepen heeft. Stel hierbij
inhoudelijke vragen, dus meer dan ‘ja-nee’-vragen, om na te gaan of de informatie
duidelijk was. Bijvoorbeeld in plaats van ‘Is alles duidelijk voor jou?’ vragen naar:
‘Heb je een idee wat er je nu de volgende stappen te wachten staan in je asielprocedure?’ of ‘Wat is de volgende stap nu in jouw procedure?’
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Ga er ook van uit dat de jongere de informatie die je geeft niet zomaar gelooft,
gezien je als voogd niet zomaar een betrouwbare persoon bent voor de jongere
(door je positie in het opvangsysteem, het feit dat de jongere vaak jouw taak en rol
nog niet kent of een algemeen wantrouwen koestert ten aanzien van volwassenen/
Belgen). De jongere zal dus soms sneller de informatie vertrouwen afkomstig van
leeftijd- of landgenoten, informatie die niet altijd zal overeenkomen met wat de
voogd of de advocaat vertelt. Het geven van informatie over België en het leven
hier in het gastland is een essentiële stap in het integratieproces van de jongere.
Als voogd kunnen we hier, samen met andere opvangpartners en ondersteunende
figuren, een centrale rol in spelen. We kunnen heel wat informatie geven over hoe
‘het leven’ is in België, over hoe systemen werken, maar ook over wat verwachtingen zijn. Denk dan aan zaken zoals wat schoolgaan betreft, hoe er in België naar
man-vrouwrelaties gekeken wordt, hoe huwelijken of geboortes zich voltrekken,
hoe sollicitatieprocedures verlopen, enz. Dit zijn bovendien niet alleen momenten
om informatie te geven, maar zijn ook heel sterke momenten van connectie: ‘Ik zal
eens vertellen over hoe mijn huwelijksfeest verlopen is, vertel jij ook eens over hoe
een huwelijk in Afghanistan normaalgezien in zijn werk gaat’. Op die manier leert
de jongere iets over België, leer jij iets over de achtergrond van de jongere én ontstaat er een sterk gevoel van respect voor elkaars achtergrond en van connectie
over wat wél op dezelfde manier gebeurt in beide contexten.
Die nood aan informatie situeert zich tot slot ook op het psychosociale vlak. Ook hier
is het, zoals reeds verschillende keren vermeld, belangrijk om informatie te geven
over waarom de jongere zich bijvoorbeeld gedurende langere tijd erg verdrietig
voelt. Gezien de complexiteit van de informatie en het gebrek aan gedeelde taal
is het essentieel om deze informatie te geven in een taal die de jongere begrijpt.
Dit betekent dat we zoveel als mogelijk dienen te werken met een professionele
tolk om de informatie die gegeven wordt ook letterlijk zo begrijpbaar mogelijk te
maken.

4.1.3. Nood aan duidelijkheid
De nood aan duidelijkheid ligt in de lijn van de nood aan voorspelbaarheid,
aan controle, aan veiligheid en aan informatie. Twee bijzondere facetten van
duidelijkheid willen we hierbij nog even in de verf zetten.
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Schep duidelijkheid over je rol als voogd
Wat kan je doen en wat kan en mag je niet doen? Waar heb je impact op en waar
heb je geen impact op? Kan je de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken
beïnvloeden? Ben je verplicht om alle informatie door te geven over het migratietraject, de migratiemotieven en de familiale achtergrond aan het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen? Kan je de beslissing van de
klassenraad negeren? Kan je de jongere geld geven/lenen? Wat kan je doen zodanig
dat de jongere in de buurt van het opvangcentrum kan blijven wonen? Kan de jongere bij jou inwonen? Probeer dus heel veel duidelijkheid te scheppen over jouw rol
en (on)mogelijkheden. Dit hoeft zeker niet allemaal in het eerste gesprek, maar als
er vragen komen, wees dan duidelijk in je antwoord, ook als dit een ‘nee’ betekent.
Grenzen voelen biedt een gevoel van veiligheid, zeker voor jongeren. Eerlijkheid en
duidelijkheid zorgen voor een gevoel van vertrouwen en betrouwbaarheid, wat de
relatie tussen de voogd en de jongere kan versterken en ook het algemeen gevoel
van vertrouwen in volwassenen kan herstellen.
Creëer zo veel mogelijk duidelijkheid over mogelijke toekomstperspectieven
Probeer zo veel als mogelijk duidelijkheid te bieden over wat de verschillende
verblijfsmogelijkheden zijn voor de jongere, op korte en op langere termijn. Dit
betekent dat we het evengoed aangeven dat er nog onduidelijkheid is. Ook hier is
het belangrijk om de jongere zo veel als mogelijk mee inspraak te geven, ook over
zaken waar een jongere niet mee bezig zou moeten zijn. Het is vanuit psychologisch
standpunt namelijk cruciaal dat we de jongere motiveren om zelf mee te kiezen –
om de cirkel van ‘dwang’ (in veel fasen in het migratietraject) en van controleverlies
(in trauma) eindelijk voor een stuk te kunnen doorbreken. Gezien er rond deze vragen meestal heel wat weerstand leeft, zullen we ze wellicht herhaaldelijk moeten
stellen, in alle voorzichtigheid, maar tegelijk ook met aandrang. We moeten hierbij
uitleggen waarom we die vraag telkens opnieuw stellen, de realiteit inbrengen en
aangeven dat het belangrijk is dat de jongere hier ook zelf keuzes kan in maken –
ook al zijn de keuzemogelijkheden soms erg beperkt.
Probeer hier tevens zo veel als mogelijk de context en het netwerk van het de jongere in te betrekken. Op die manier kan je ook voor de jongere een meer eenduidige boodschap creëren, waardoor de jongere niet in een gespleten loyaliteit
terechtkomt en diens keuzes mee gesteund worden door de mensen die belangrijk
zijn.
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Dit betekent eveneens dat ook ‘terugkeer’ naar het land van herkomst heel vroeg
als mogelijke optie moet ingebracht worden. Dat is niet gemakkelijk, omdat de
meeste niet-begeleide minderjarigen hier niets over willen horen, gezien de
enorme investering die zij deden om het migratietraject te kunnen volbrengen en
de grote verwachtingen vanuit bijvoorbeeld de familie in het land van herkomst die
er mogelijks zijn naar de jonge vluchteling toe. Niettemin is het – gezien de soms
beperkte verblijfsperspectieven die er zijn, maar ook omwille van de eenzaamheid
en het gemis – belangrijk om terugkeer als één van de opties te schetsen. Dit kan
ook in gesprek met de familie aangebracht worden, al is het belangrijk om hierbij
niet de indruk te wekken dat dit het enige doel is van de voogdij, de jongere terugsturen naar het land van herkomst, waardoor het mogelijk nog moeilijker wordt om
een zeker vertrouwen met de familiale context op te bouwen.

4.1.4. Nood aan perspectief en hoop
Ieder mens heeft nood aan perspectief en hoop. Als voogd is het daarom belangrijk om perspectief te bieden – wat zijn de mogelijkheden nog, ook bij aflopende
verblijfsprocedures – en om hoop te blijven vasthouden, weliswaar op een realistische manier. Blijf altijd eerlijk, maar zorg tegelijk dat er ook altijd een vorm van
hoop kan zijn dat de toekomst iets ‘goeds’ kan brengen, dat er een toekomst is. Dit
impliceert onder meer het realistisch bespreken van verblijfsmogelijkheden, het
zoeken van creatieve manieren om iets terug te geven aan de familie in het land
van herkomst of het bekijken van mogelijkheden om herenigd te worden met ouders of andere familieleden.
Daarnaast is het ook belangrijk om de blik te richten op het ‘nu’ en aan te geven dat
het verblijf in België, ook al is dit dan misschien maar tijdelijk, toch heel wat zinvols
kan bieden, dat men hier dingen kan leren, mensen kan leren kennen, zich kan
ontplooien, een andere realiteit kan leren kennen die ook later – waar men dan ook
is – van betekenis kunnen zijn.
Dit betekent tevens dat we jongeren moeten trachten te motiveren om de ‘wachttijd’ in verblijfs- en andere procedures zo veel als mogelijk zinvol in te vullen, door
toch in te zetten op schoollopen en Nederlands leren, door toch te investeren in
een sociaal netwerk of zich in te zetten voor vrijwilligerswerk. Beter deze zinvolle
besteding trachten te vinden dan enkel maar wachten-zonder-meer.
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4.1.5.

Nood aan een zinvolle daginvulling

Naar school gaan is één van de belangrijkste manieren om een zinvolle dagbesteding te creëren voor kinderen en jongeren. Voor nieuwkomers is het bovendien
tevens een manier om gewoon jongere te zijn en om te bouwen aan een nieuwe
toekomst. Het is dus van belang om – na een initiële periode van rust – snel werk
te maken van het schoollopen van de jonge nieuwkomer.
Niettemin zal dit niet voor iedereen even gemakkelijk zijn. Niet alle niet-begeleide
minderjarigen hebben een schoolse achtergrond. Sommigen vinden het schoolse
ritme en de schoolse verwachtingen (lange uren stilzitten, concentreren, schooltaken maken, enz.) erg moeilijk of vermoeiend. Ook psychische problemen, zoals
depressieve gevoelens of flash-backs van traumatische ervaringen, of andere
verwachtingen van het migratietraject (bv. snel geld verdienen om op te sturen
naar familie) of van het dagelijkse functioneren (bv. zorg dragen voor een eigen
kind) kunnen het schoollopen en de schoolse motivatie bemoeilijken (→ BOEK 6 Onderwijs). Het zal hier belangrijk zijn om een balans te vinden tussen de schoolse
verplichtingen en verwachtingen vanuit het gastland en de mogelijkheden en
verwachtingen van de jongere zelf. In elk geval is het ook hier erg belangrijk dat
leerkrachten – als dit nog niet het geval zou zijn – bewust gemaakt worden van de
factoren bij de minderjarige vluchteling die het leren en schoollopen kunnen bemoeilijken. Indien mogelijk kan naar alternatieve onderwijsmogelijkheden gezocht
worden (bv. deeltijds leren) (→ BOEK 6 - Onderwijs) en soms zullen verwachtingen
ook (deels) losgelaten moeten worden – ook al kan het spijbelen van de jongere tot
heel wat druk leiden op de voogd vanuit de school en het opvangcentrum.

4.1.6. Nood aan een sociaal netwerk
Zoals reeds verschillende keren benadrukt is het hebben van een sociaal netwerk
om diverse redenen uiterst belangrijk. Een sociaal netwerk biedt uiteenlopende
vormen van steun op korte, maar ook op lange termijn. Eens de voogdij afgerond
is en andere opvang- en ondersteuningsstructuren weggevallen zijn, wordt het
sociaal netwerk zelfs van nog grotere betekenis. Daarom moet er erg veel geïnvesteerd worden in het uitbouwen van dit nieuwe sociaal netwerk. Denk dan aan
het inschakelen van een buddy, peter of meter, introduceren van vrijetijdsactiviteiten en -clubs, zoeken naar zelforganisaties van etnisch-culturele minderheden, contact leggen met religieuze gemeenschappen, faciliteren van informele
contacten (ook virtueel) met vrienden, ondersteunen van het heropbouwen van
contacten met het familiaal netwerk, enz.
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Dit is uiteraard geen gemakkelijke opdracht, gezien de taalbarrières en de onbekendheid van de minderjarige met de Belgische context. Maar ondanks de
moeilijkheden moeten we daar blijvend op inzetten, zowel op korte als op langere
termijn, om onze eigen rol als voogd op die manier ook vervangbaar en misbaar
te maken.

4.2.

Basisvaardigheden en gesprekstechnieken

In wat volgt bespreken we een aantal basisvaardigheden en gesprekstechnieken
die belangrijke aandachtspunten vormen in elk gesprek met een niet-begeleide
minderjarige.

4.2.1. Duidelijkheid creëren & grenzen stellen
Het is essentieel om duidelijkheid te creëren voor de minderjarige. Dit kan op verschillende manieren:
› Het herhaald geven van informatie en uitleggen, bijvoorbeeld over
verblijfsprocedures, over een mogelijke verhuis, over het onderwijssysteem of
over de rol van de voogd
› Het verhelderen van onduidelijkheden door actief te bevragen wat de jongere
wel/niet begrepen heeft (ook terugkijkend op vorige gesprekken met de
jongere) en voortdurend alert te zijn voor aspecten die mogelijk niet goed
begrepen werden
› Duidelijke verwachtingen uitspreken en afspraken maken, bijvoorbeeld over
de rol van de voogd, over schoollopen, over het opvragen van documenten bij
de familie in het land van herkomst, enzovoort. Dit betekent dat je als voogd
ook aangeeft wat je niet kan doen, welke vraag of nood van de jongere je
niet kan beantwoorden of wat de mogelijke consequenties zijn als gemaakte
afspraken niet worden nagekomen.
› Grenzen stellen. In lijn met het uitspreken van duidelijke verwachtingen en
het maken van afspraken mag je dus als voogd ook duidelijk grenzen stellen,
bijvoorbeeld over wanneer je wel/niet bereikbaar bent, over hoe frequent
je op bezoek kan komen, in welke mate je kan tussenkomen bij beslissingen
vanuit het opvangcentrum, enz. Engagement en beantwoorden aan vragen
en noden zijn belangrijk, maar afgrenzen is dat evenzeer. Grenzen stellen
creëert een gevoel van veiligheid voor de jongere, laat deze ook kennismaken
en omgaan met grenzen en is essentieel voor het eigen welzijn als voogd (→
BOEK 2 – Welzijn van de voogd).
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4.2.2.Individualiseren & differentiëren
Elke niet-begeleide minderjarige is anders en heeft andere noden, andere verwachtingen, een andere achtergrond, andere sterktes, enz. Dat betekent dat we elke begeleiding als een ‘nieuwe’ begeleiding moeten starten en opvatten. Uiteraard – en
gelukkig maar – zullen we gelijklopende patronen zien, gelijkaardige verhalen zien
en kunnen putten uit en bouwen op eerdere ervaringen.
Maar tegelijk mogen we nooit uit een bepaald groepsdenken bepaalde interpretaties maken, verwachtingen te stellen of zonder meer dezelfde aanpak te hanteren.
Dit gevaar tot generalisering loert vooral om de hoek als we automatisch vertrekken vanuit de nationaliteit of de culturele/religieuze achtergrond van de minderjarige. Bijvoorbeeld wanneer men ervan uit zou gaan dat alle Afghanen vertrekken
uit Afghanistan met de verwachting om hier veel geld te verdienen en op te sturen
naar het land van herkomst. Er zijn uiteraard gelijklopende patronen en denkbeelden binnen culturen en gemeenschappen. Maar er zijn evenzeer heel wat interculturele verschillen, verschillen binnen één cultuur. Te snel veralgemenen houdt
het gevaar in dat we de eigen betekenis van een bepaald gedrag en dus ook de
wijze waarop we ermee moeten omgaan niet meer zien. Het is daarom van belang
om altijd vanuit elk individu te vertrekken.

4.2.3. Verantwoordelijkheid geven
Zoals reeds herhaaldelijk aangegeven is het belangrijk om kinderen en jongeren
verantwoordelijkheid te geven en te laten nemen. Zelf terug controle krijgen over
je leven, maar ook verantwoordelijkheid nemen over wat je doet en hoe je je leven
in handen neemt is een belangrijk aspect van identiteitsontwikkeling en van emotioneel welzijn. Concreet betekent dit dat je de jongere mee betrekt in het nemen
van beslissingen en dat je hen ook verantwoordelijkheid geeft voor gedrag – uiteraard passend bij de (ontwikkelings)leeftijd – zoals bijvoorbeeld het opvolgen van
schoolwerk, het bijeenzoeken van bepaalde documenten of het contacten leggen
met een sportclub in de buurt.
Bij niet-begeleide minderjarigen is dit verantwoordelijkheid geven en nemen soms
een uitdaging, omdat ze nog erg onbekend zijn met de nieuwe samenleving, dus
vaak de beslissingen aan anderen (willen) overlaten. Bovendien ontstaat er soms –
zeker op het moment dat er (blijvende) onzekerheid is over de verblijfsdocumenten
of er geen uitzicht meer is op documenten – een houding van ‘het maakt toch niet
meer uit’, waarbij alle inzet en motivatie wegebben.
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Erkenning geven voor wat er gebeurt, is op dat moment erg belangrijk, maar tegelijk ook aangeven dat het altijd mogelijk is om nog iets zinvols te doen met het
verblijf nu in België, ook al is er nauwelijks perspectief.

4.2.4. Erkenning geven & accepteren
Erkenning krijgen voor de moeilijkheden die we ervaren, de pijn die we voelen en
de worstelingen die we hebben is als mens heel belangrijk. Ook voor jonge vluchtelingen is het heel belangrijk om erkenning te krijgen voor alle onrecht dat hen
werd/wordt aangedaan en alle moeilijke situaties die ze moeten meemaken. Erkenning geven aan en begrip tonen voor de jongere is dus van bijzonder groot belang.
Dit betekent ook dat je ook moeilijk gedrag op die manier erkent, zonder dat je het
goedkeurt. ‘Ik begrijp dat het heel moeilijk moet zijn om al die beslissingen alleen
te moeten dragen’; ‘Ik begrijp dat het heel lastig moet zijn om je ouders te moeten
missen’; ‘Ik begrijp dat je erg kwaad bent dat de Dienst Vreemdelingenzaken je niet
gelooft en je een negatieve beslissing krijgt’.. Dit betekent ook dat je ook moeilijk
gedrag op die manier erkent, zonder dat je het goedkeurt: ‘Ik begrijp dat je kwaad
bent door de negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, maar ik kan
het wel niet goedkeuren dat je dan de televisie door de kamer gooit’.

4.2.5.Observeren, vragen stellen & signaleren
› Observeren

Een goede analyse kunnen maken van een situatie, problemen kunnen detecteren,
mogelijke oplossingen kunnen bedenken of een toekomsttraject uitstippelen, het
start allemaal met een nauwkeurige en gedegen observatie. Observeren wat je
ziet, echt luisteren naar wat de jongere je vertelt, proberen te achterhalen wat de
jongere je écht wil vertellen, wat achter het warrige of oppervlakkige verhaal zit,
proberen te ontdekken wat ouders of andere familieleden je duidelijk maken, enz.
Goed luisteren kan alleen wanneer je oprechte aandacht hebt. Dat wil zeggen dat
je niet bezig moet zijn in je hoofd met wat jij straks wil zeggen. Dan moet jij je aandacht verdelen waardoor de informatie van de ander niet helemaal binnenkomt.
Wanneer je in een gesprek zit moet je eigenlijk de nieuwsgierigheid van een kind
hebben. Een open geest. Wees er niet overtuigd van dat de informatie die de ander deelt al bekend voor je is. Wie weet leg je de verkeerde associaties waardoor
er miscommunicatie ontstaat. Dit zijn elementen van nauwgezet observeren die
ervoor zorgen dat we een betere analyse kunnen maken van de situatie, van de
noden en mogelijkheden van de jongere, om op die manier een zo goed mogelijk
traject te kunnen uitzetten.
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Nauwkeurig observeren betekent ook dat je veranderingen merkt in gedrag,
gedragsveranderingen die altijd een belletje moeten doen rinkelen om de ‘waarom’-vraag te stellen. Wat maakt dat er nu veranderingen zijn? Waarom is een jongere plots niet meer geïnteresseerd in school? Waarom wil zij nu nog enkel naar die
vriendengroep gaan en legt ze veel minder contacten in het centrum?
› Vragen stellen

Goed observeren betekent ook goede vragen stellen of ‘visjes gooien’. Er zijn verschillende types vragen die we kunnen stellen, zoals bijvoorbeeld gesloten vragen,
waar een beperkt aantal antwoordmogelijkheden zijn, en open vragen, waar veel
vrijheid is wat betreft de antwoordmogelijkheden en vaak met een ‘W’ beginnen
(Wie? Wat? Waar? Wanneer? Hoe?). Binnen de open vragen kan je nog verschillende
types vragen stellen, waaronder: verduidelijkende vragen (bv. ‘Kun je er iets meer
over vertellen?’; ‘Hoe bedoel je dit precies?’), procesgerichte vragen (bv. ‘Wat heb je
nodig om je schoolwerk toch op tijd in orde te kunnen hebben?’), empathische vragen (bv. ‘Hoe bedoel je precies?’; ‘Wil je erover praten?’; ‘Hoe voelde je je toen dat
gebeurde?’); verdiepende vragen (verdiept het onderwerp waar over gesproken
wordt); en verbredende vragen (snijdt een nieuw onderwerp aan).
Welke vraag je kiest hangt uiteraard samen met hetgeen je graag wil uitzoeken,
maar hangt ook samen met de (ontwikkelings-)leeftijd van het kind / de jongere.
Jongere kinderen hebben vaak meer moeite met heel open vragen, maar ook de
wijze waarop een jongere gewoon is om meer abstract te denken heeft een impact
op hoe de jongere een bepaalde vraag ervaart en wel of niet kan antwoorden.
Na het stellen van een vraag is het minstens even belangrijk om daarna nauwkeurig luisteren naar wat wel – en wat ook niet – gezegd wordt, hoe rechtstreeks een
antwoord is, of net hoe ontwijkend gereageerd wordt.
Goed observeren betekent ook dat je vragen stelt die je helpen om de betekenis
te begrijpen van gedrag, van visies, van reacties. Merk op dat we hier niet alleen
naar de huidige betekenis, maar ook expliciet peilen naar hoe hetzelfde gedrag of
dezelfde gebeurtenis vroeger ervaren of beoordeeld werd. Dit kan erg verhelderend zijn en geeft ook tegelijk veel informatie over de vroegere leefsituatie van de
jongere. Bovendien geeft het ook aanknopingspunten om zelf te vertellen over hoe
je zelf – toen je zelf een jongere was, of voor je eigen kinderen nu – naar diezelfde
situatie zou kijken. Het creëert op die manier mogelijkheden om aan de jongere
te laten zien hoe jij, als volwassene en/of als Belg, deze situatie beleeft en bekijkt.
Goed observeren betekent ten slotte ook het gesprek aangaan met anderen in de
context van het kind of de jongere.
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Merken zij de gedragsveranderingen ook? Hoe zien zij de krachten en de noden
van de jongere? Waar zien zij de toekomstperspectieven liggen? Als voogd zien we
maar kleine stukjes van het gedrag en het zijn van het kind – het is daarom essentieel dat we dit samenleggen met de observaties van anderen, die de vluchteling
ook bezig zien in totaal andere contexten, in het dagdagelijkse leven, in het samenzijn met vrienden, in stressvolle situaties van proeven of toetsen, in vrijetijdsbesteding of gewoon in de lange uren van de nacht.
Geheugensteuntjes om mee te nemen in een gesprek:

•

Gebruik LSD: Luisteren – Samenvatten – Doorvragen
Luister naar het verhaal en vat het samen. Laat de ander reageren, zodat je
weet dat je samenvatting klopt. Stel een doorvraag.

•

Wees een OEN: Open – Eerlijk – Nieuwgierig
Sta open voor de ander, geef de ander de kans iets uit te leggen en wees
oprecht eerlijk.

•

Neem ANNA mee: Alles – Navragen – Niets – Aannemen
Neem niet zomaar aan dat je begrijpt wat de ander bedoelt. Vraag het na,
zeker als je twijfelt.

•

Smeer NIVEA: Niet – Invullen – Voor – Een – Ander
Als je iemand al langer kent, vul je makkelijker in wat die ander bedoelt. Vermijd generalisering, ook op basis van nationaliteit, etniciteit, religie of leeftijd.

•

Laat OMA thuis: Opinies – Meningen – Adviezen
Maak je hoofd vrij van eigen oordelen, invullingen, ideeën. Luister ongekleurd
en zonder oordeel naar het verhaal van de ander.

•

Maak je DIK: Denk – In – Kwaliteiten
Probeer ook te kijken wat de kwaliteiten en sterktes van de jongere zijn en
benoem deze expliciet.
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› Signaleren

Observeren is de eerste stap. Na het observeren kan het ook nodig zijn om verdere
stappen te zetten. Het kind of de jongere doorverwijzen naar gespecialiseerde
ondersteuning, het gesprek aangaan met het pleeggezin om de problemen uit te
klaren en oplossingen te zoeken, op school nagaan wat mogelijke aanpassingen
kunnen zijn aan het programma zodanig dat de jongere de schoolse motivatie kan
terugvinden, afspraken maken voor verdere medische onderzoeken, nagaan of er
een aanmelding dient te komen bij de jeugdzorg, enz. Uiteraard is het uiterst belangrijk dat dergelijke stappen met de jongere besproken worden en bij voorkeur
ook finaal gebeuren met het akkoord van de jongere. Dat zal helaas niet altijd mogelijk zijn, maar bij voorkeur toch wel.
Uiteraard is er voor een dergelijke doorverwijzing eveneens nauw overleg nodig
met anderen uit het netwerk van de jongere. Als alle betrokkenen op één lijn zitten
zal het ook veel gemakkelijker zijn om de jongere zelf mee te krijgen, zal de jongere
zich gesteund weten door iedereen en worden loyaliteitsconflicten vermeden. In
dit alles fungeert de voogd dus veelal als een ‘compagnon-de-route’ of soms ook
een ‘casemanager’ die met de jongere op weg gaat, de toeleiding doet, mee begeleidt tijdens deze doorverwijzing en ook de verschillende diensten en voorzieningen zo goed als mogelijk op elkaar afstemt.

4.2.6. Een cultuursensitieve kijk op denken en communiceren
Communicatiewijzen zijn cultureel bepaald
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat zowel denk- als communicatiewijzen sterk cultureel bepaald zijn. Dit betekent vooreerst dat de wijze van vragen
stellen verschilt van cultuur tot cultuur. Dit betekent ook dat de thema’s die wel en
niet kunnen besproken worden kan verschillen van cultuur tot cultuur. Evenzeer is
het zo dat welk onderwerp je met wie kan en mag bespreken (bv. wel of niet tussen
jongeren en volwassenen, wel of niet tussen leeftijdgenoten van verschillende
sekse) ook erg uiteenlopend kan zijn in diverse contexten. Dat geldt niet alleen
voor de cultuur van ‘de ander’, maar dit geldt evenzeer voor onze eigen cultuur.
Het kan nuttig zijn om informatie te krijgen over wat wel en wat niet bespreekbaar
is in een bepaalde cultuur en op welke wijze dit wel of niet kan, maar dit soort ‘culturele informatie’ is zeker niet altijd voorhanden, noch biedt het altijd een oplossing.
Bovendien moeten we er ook hier opnieuw voor waken om niet te generaliseren en
ervan uit te gaan dat deze ‘culturele weetjes’ voor iedereen met eenzelfde culturele
achtergrond geldt.
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Veel meer is het ook hier belangrijk en nuttig om dit bij de betrokken jongere zelf te
bevragen (bv. ‘Is het oké voor jou dat ik jou iets vraag over je ouders?’).
Soms zullen we toch een thema moeten aansnijden waarvan we weten dat het
moeilijk bespreekbaar is. Dit kunnen we dan heel duidelijk benoemen (bv. ‘Ik weet
dat het niet evident is voor jou om over seksualiteit met mij te spreken, maar ik
maak me echt zorgen en zou het daarom toch wel eens met jou willen bekijken’).
Als het echt niet lukt om bepaalde thema’s te bespreken kan de ondersteuning van
een intercultureel bemiddelaar worden ingeroepen of kan doorverwezen worden
naar iemand uit dezelfde etnisch-culturele gemeenschap.
Denkwijzen zijn cultureel bepaald
Welke cognitieve strategieën we gebruiken is aangeleerd. In sommige contexten is
het nodig om snel abstract te kunnen denken. In andere contexten is het ontwikkelen van erg praktische denkwijzen veel essentiëler. Deze prioriteiten krijgen vorm
in opvoeding, maar uiteraard ook in onderwijs. In bepaalde onderwijssystemen is
het leren omgaan met abstracte begrippen, zoals groot en klein, erg van belang
– waar in andere onderwijscontexten men harder inzet op bijvoorbeeld het van
buiten leren van anderstalige woorden of uitdrukkingen. Jongeren die opgroeiden
in een context waar minder nood was aan of aandacht voor een meer abstracte
manier van denken (bv. het denken in ‘wat als’ of het zich voorstellen wat iemand
anders zou zeggen, denken of voelen in een zekere situatie) zullen het dus moeilijker hebben om dit soort vragen te beantwoorden en eerder vermijdend reageren
(bv. ‘ik kan me dat niet voorstellen, hoe ik me zal voelen als ik negatief krijg’; ‘maar
dat weet ik toch niet, hoe zij zou denken’; ‘mijn moeder is hier nu toch niet, dus hoe
zou ik dan weten hoe ze zou reageren’). Het is belangrijk dat we hier rekening mee
houden, dit ook accepteren en dan via minder abstracte vragen, eventueel ondersteund met visuele methodes (bv. tekeningen, schema’s) toch trachten zekere
antwoorden te vinden op onze vragen.

4.3. Opbouwen van een vertrouwensrelatie
Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen voogd en jongere is een verhaal
met mogelijkheden en uitdagingen. Hier spelen verschillende factoren een rol in.
Ten eerste vraagt het opbouwen van een vertrouwensrelatie tijd. Dat betekent dat
we eigenlijk de tijd zouden moeten nemen om bepaalde vragen te kunnen en te
mogen stellen, om bepaalde moeilijke thema’s te kunnen en te mogen bespreken.
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Helaas hebben we vaak de tijd niet en moeten we moeilijke vragen stellen en moeilijke thema’s bespreken op het moment dat er nog weinig tot geen band is. Dat kan
erg intrusief aanvoelen en heel veel wantrouwen oproepen. Op dat moment is het
belangrijk om het te benoemen, heel veel duiding te geven en voor erkenning te
zorgen (bv. ‘Ik weet dat dit heel moeilijke vragen zijn en ik zou ook liever wachten
tot we elkaar wat beter kennen om dit moeilijke thema met jou te bespreken, maar
omdat je volgende week al op interview moet kan het niet anders dan dat ik dit nu
al met jou moet bespreken’).
Het opbouwen van een vertrouwensrelatie kan ook bemoeilijkt worden doordat
de jongere niet alles kan of mag vertellen over diens migratieverhaal. Als er geen
openheid kan zijn, dan is echt vertrouwen ook moeilijk.
Ook hier is het belangrijk om erkenning te geven, steeds opnieuw, maar ook om
duidelijke informatie te geven over het belang van openheid en duidelijkheid. En
nogmaals: het is geen ‘persoonlijke’ kwestie indien een jongere jou niet de volledige ‘waarheid’ vertelt – het betekent dat er andere loyaliteiten en angsten spelen
die het op dit punt moeilijk maken om het volledige relaas te kunnen doen.
Een derde factor die kan spelen zijn de moeilijke ervaringen uit het verleden waar
volwassenen vaak de daderrol hadden en die vertrouwen in volwassenen bemoeilijken. Voorzichtige stappen waarbij je in je handelen kan tonen dat niet ‘alle’
volwassenen ‘zo’ zijn kan niet alleen de vertrouwensrelatie sterk ten goede komen,
maar kan ook een bijzonder helend effect hebben ten aanzien van vroeger trauma.
Ook een algemeen wantrouwen in ‘Westerlingen’ of ‘Belgen’ kan een rol spelen, net
als angst dat je als voogd gelinkt bent met migratie-autoriteiten. Ook hier is het van
belang om informatie te geven en te duiden. Telkens opnieuw duidelijkheid scheppen over je rol, ook ten aanzien van migratiediensten of opvangcentra is hier van
essentieel belang, en dit ook zichtbaar maken in je gedrag door zo veel mogelijk te
vragen wat je wel/niet mag doorgeven aan bepaalde instanties of diensten. Als je
geen toestemming kan/wil vragen aan de jongere om bepaalde informatie door te
geven, wees dan toch open door wel te vertellen wat je zal doorgeven en waarom.
Aspecten die kunnen helpen in het opbouwen van een vertrouwensrelatie zijn:
› Interesse betonen in de huidige en vroegere leefwereld van de jongere en
hiervoor ook voldoende tijd nemen
› Jezelf laten zien zoals je bent, met je eigen vroegere en huidige leefwereld
› Regelmatig contact opnemen en regelmatige bezoeken, ook zonder concrete
aanleiding of noodzaak
› Duidelijkheid creëren over je rol en over de stappen die je zal volgen
› Nakomen van afspraken en beloftes
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› Werken met een tolk
› Contact opnemen (bv. berichtje sturen) op belangrijke momenten (eerste

examen, verjaardag, enz.)
› Maak gebruik van informele momenten (samen op de trein naar de Dienst
Vreemdelingenzaken, wachten op school tijdens het oudercontact) om ‘losser’
te praten zonder grote agenda’s of verwachtingen. Je kan ook overwegen om
bijvoorbeeld eens een partijtje voetbal samen te spelen om de jongere op een
ongedwongen manier te ontmoeten.
Er zijn helaas geen wonderrecepten. Maar het is in elk geval cruciaal om geen al te
grote verwachtingen te hebben van de vertrouwensrelatie met de jongere. Als opgroeiende adolescent een nauw vertrouwen stellen in een volwassene is sowieso
al geen evidentie, laat staan wanneer hier ook nog een groot cultuurverschil en
een inherent wantrouwen mee vervlochten zijn. Beperkte verwachtingen én veel
geduld zijn dan ook de sleutel in deze context.

4.4. Trajectbenadering en het op zoek gaan naar een ‘life
project’
4.4.1. Wat is een trajectbenadering?
Een traject is een geplande aaneenschakeling van stappen in een logische volgorde. Een trajectbenadering betekent dat een stappenplan op maat van elke jongere
wordt ontwikkeld waarbij naar continuïteit wordt gestreefd en waarbij gezorgd
wordt voor samenwerking en afstemming tussen de verschillende betrokken actoren. In de context van voogdij wordt een dergelijke trajectbenadering soms benoemd als het zoeken naar een ‘life project’ of een ‘voogdijproject’.
Essentieel voor de trajectbenadering zijn de volgende elementen:
1. een stappenplan gebaseerd op individuele begeleiding en maatwerk vanuit de
aspiraties en behoeften van het individu;
2. een geïntegreerd traject waarin de verschillende fasen naadloos op elkaar
aansluiten en continuïteit wordt verzekerd;
3. samenwerking tussen de verschillende ondersteunende diensten en organisaties aanbieders van diensten om het aanbod toegankelijk en transparant te
maken voor de gebruiker.
4. In de trajectbenadering ligt de focus dus op wat de jongere nodig heeft, wordt
toekomstgericht gedacht (waar willen we naartoe gaan, wat is daarvoor nodig,
wat is de volgende stap in het traject) en wordt voortdurend naar samenwerking en afstemming gezocht.
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4.4.2. Een trajectbenadering in de praktijk
Zo vroeg mogelijk opstarten
Voor de voogd betekent dus dat reeds van vroeg in het traject wordt nagedacht wat
het verdere traject van de jongere kan zijn, op de verschillende levensdomeinen
(bv. huisvesting en wonen, onderwijs, opgroeien en identiteitsontwikkeling en
verblijfsdocumenten). Uiteraard zal dit traject nog veranderen of moeten veranderd worden.
Bij niet-begeleide minderjarigen zijn er immers meestal heel wat onbekende elementen in het begin van het traject (er is vaak weinig informatie voorhanden over
de achtergrond en over de toekomstplannen en -mogelijkheden). Bovendien veranderen er ‘en cours du route’ nog heel wat zaken (bv. toekomstverwachtingen,
leercapaciteiten, visie op wonen, psychologisch welzijn, enz.). Ten derde wordt het
traject ook meebepaald door beslissingen waar de voogd weinig of geen impact
op heeft (bv. beslissingen over het verzoek tot internationale bescherming of over
toewijzing van het opvangcentrum). Niettemin is en blijft het zinvol om erg toekomstgericht en doelgericht na te denken over het traject van elke jongere, waardoor ook de nodige stappen in die richting kunnen gezet worden. Op die manier
kunnen doelgerichter stappen gezet worden (zoals het aanvragen van bepaalde
verblijfsdocumenten, het zoeken naar een bepaalde onderwijsvorm die nauwer
aansluit bij de mogelijkheden en verwachtingen van de jongere of het inzetten op
het realiseren van een hele specifieke droom).
Meedenkers
Het uittekenen van dit traject dient altijd te gebeuren in samenspraak met de
jongere. De jongere is de eerste meedenker, ook al zal niet voor elke jongere een
dergelijk toekomstgericht denken even eenvoudig zijn. Er dient dan ook rekening
gehouden te worden met de cognitieve mogelijkheden van de jongere en diens
ontwikkelingsleeftijd. We kunnen immers erg ‘grote’ en ‘verre’ trajecten maken,
maar evengoed ‘kleine(re)’ of ‘nabije’ plannen. En zelfs als dit voor een jongere een
moeilijke denkoefening is, dan toch blijft het essentieel dat de jongere een cruciale
stem krijgt in het uittekenen van de eigen toekomst en het maken van plannen
voor die toekomst. Controle terugkrijgen over het leven, continuïteit kunnen ervaren ondanks de vele breuken en veranderingen, eigen sterkte en competenties
voelen en vergroten en bepaalde dromen kunnen realiseren zijn immers essentiële componenten van psychosociaal welbevinden.
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De tweede meedenkers zijn bij voorkeur de ouders of nabije familie van de jongere. Hoewel dit in de praktijk vaak erg complex is, om velerlei redenen, is het om
minstens evenveel redenen toch erg belangrijk dat we de ouders en/of de nabije
familie betrekken bij het uittekenen van dit traject. Welke verwachtingen en ideeën
hebben zij rond de opleiding van hun kind? Hoe zien zij de huisvesting – is alleen
gaan wonen een optie, is een pleeggezin een optie, kan familie in het gastland betrokken worden in de opvang van het kind? Hoe denken zij over al dan niet terugkeren naar het land van herkomst?
De derde groep van meedenkers zijn andere belangrijke figuren in de context van
de jongere, zoals een peter/meter, een volwassen vriend uit het opvangcentrum of
een pastoraal begeleider. Ook zij kunnen input geven in dit denken over hoe het
traject van de jongere er op korte en langere termijn kan uitzien.
Als vierde groep meedenkers zijn er de andere professionelen die nu reeds betrokken zijn in de ondersteuning en het leven van de jongere, zoals de begeleiders van het opvangcentrum, de leerkracht van het onthaalonderwijs, de CLB-/
PMS-medewerker, de psycholoog, enz. Uiteraard zal iedereen vooral over het ‘eigen’ domein een visie hebben (bv. de leerkracht over het opleidings- en onderwijstraject), maar uiteraard is input van alle betrokkenen die de jongere op één of
andere manier, in één of ander levensdomein kennen en bezig-zien erg belangrijk.
Afstemmen en samenwerken
De voogd start dus met een plan, zoekt op continue wijze input voor het trajectplan
en de mogelijke bijsturing ervan, maar zorgt er ook voor dat er stappen kunnen
gezet worden in dat plan door er op toe te zien dat ieder zijn rol opneemt. Soms
loopt die afstemming en samenwerking erg vlot, op andere momenten kan dat
veel moeilijker lopen en dient de voogd intensief bij te sturen. In elk geval is het
belangrijk om op continue wijze af te stemmen met de verschillende diensten en
organisaties hoe de ondersteuning verloopt. Dit betekent dat er op regelmatige
basis contact wordt opgenomen met die diensten en organisaties en dat er wordt
afgetoetst hoe de ondersteuning verloopt. Waar nodig dient dan bijgestuurd worden, in de ondersteuning en/of in het trajectplan. De voogd is dus als het ware een
soort ‘case manager’, die er zo veel mogelijk voor zorgt dat de noden en het belang
van de jongere voorop staan.
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Continuïteit en naadloze overgangen
Een trajectbenadering impliceert ook dat er zo veel mogelijk continuïteit is in het
traject en dat overgangen zo naadloos mogelijk verlopen, zonder onderbrekingen.
Een verhuis naar een nieuw centrum of alleen gaan wonen, een nieuwe school, de
overgang van asiel naar erkend vluchteling, enz. Het zijn allemaal nieuwe fasen
waarbij er naar continuïteit gestreefd moet worden en onderbrekingen in ondersteuningen dienen vermeden te worden.
Dat is bij niet-begeleide minderjarigen niet altijd even gemakkelijk, onder meer
door de soms lange wachtlijsten in hulpverlening (bv. jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg), het niet kunnen voorspellen wanneer bepaalde beslissingen zullen komen (bv. de beslissing in bepaalde verblijfsprocedures) of de onverwachte keuzes
die jongeren soms zelf maken (bv. vertrekken uit het opvangcentrum of toch niet
meer in een netwerkpleeggezin willen gaan wonen). Deze barrières mogen echter geen argument worden om niet te streven naar zo veel mogelijk continue en
naadloze overgangen in het traject van de jongere.
Een bijzondere overgang is uiteraard de 18de verjaardag van de niet-begeleide
minderjarige. Ook deze overgang moeten we zo veel mogelijk voorbereiden. Dit
betekent dat we moeten zorgen dat de ondersteuning die nodig is ook zal aanwezig
zijn (gecontinueerd of vervangen door een andere vorm van steun). Dit betekent
ook dat we een zekere duidelijkheid trachten te krijgen in de verblijfssituatie van
de jongere na de 18de verjaardag. Soms zal dit eenvoudig zijn (bv. als de jongere
nog een verzoek tot internationale bescherming lopende heeft of al erkend vluchteling is) soms zal dit veel complexer zijn (bv. wanneer tijdelijke documenten zullen
aflopen, een nieuwe procedure dient opgestart te worden of wanneer een procedure tot gezinshereniging nog niet is afgerond). Soms betekent dit ook een verblijf
in de illegaliteit ‘voorbereiden’, hoe moeilijk en ‘dubbel’ dit ook vaak is, waarbij we
toch trachten om zo veel mogelijk hulpbronnen aan te reiken aan de jongere.

5

Een relationeel perspectief op ondersteuning: werken
in context

5.1.

De twee uitgangspunten van een relationeel perspectief
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De twee vertrekpunten van het relationeel perspectief zijn ‘werken in context’ en
‘creëren van continuïteit en verbondenheid’. We hebben in de voorbije hoofdstukken
al heel veel aspecten behandeld die aanduiden dat we als voogd altijd dienen te ‘werken in context’. Concreet betekent dit dat we werken met een jongere die een context
heeft en in een context leeft:
› de jongere heeft een achtergrond die deze blijvend met zich meedraagt;
› de jongere heeft een context in het land van herkomst – of in een ander land –
die nu nog steeds een rol speelt in diens leven, in de visie op verleden, heden
en toekomst, in de keuzes die wel of niet gemaakt worden, in waar de jongere
motivatie kan voor vinden en waar niet, enzovoort;
› de jongere heeft hier een context waar er een bepaalde verbinding bestaat,
waarvan invloed uitgaat, zowel in het dagelijks leven als in de visie op en
keuzes omtrent de toekomst – en wellicht ook in hoe de jongere met het
verleden omgaat en de kijk op dat verleden.
We stonden ook al uitgebreid stil bij het feit dat migratie een verhaal is van vele
breuken, telkens opnieuw. Maar toch blijft de jongere zijn achtergrond en identiteit
houden, doorheen deze vele breuken. Als voogd dienen we dus te zoeken naar hoe
we continuïteit kunnen realiseren in het levenstraject en in de identiteit van de jongere en hoe we verbondenheid kunnen creëren, met vroeger en met de context van
‘daar’ en ‘hier’. Deze beide uitgangspunten, werken in context en creëren van continuïteit en verbondenheid, nemen we als leidraad mee in onze verdere uitwerking.
Die uitwerking gebeurt in verschillende delen:
1. Vraagverheldering;
2. Samenwerken en netwerken;
3. Herstel van verbondenheid;
4. Bijzondere situaties van verbinding in context;
5. Wanneer de verbinding verbroken wordt; en
6. Loslaten van verbinding.
Hoewel in wat volgt soms een ‘déjà-vu’ kan optreden brengt deze relationele benadering deze verschillende elementen in een verbinding die een bijkomende
meerwaarde creëert voor de begeleiding van de jongere. We dagen je graag uit!

5.2. Wat probeer je mij te vertellen? De vraag helder krijgen
Eerder bespraken we al het belang van vragen stellen en observeren om zicht te
krijgen op de noden, sterktes en verwachtingen van de jongere en de achterliggende
betekenis van bepaalde problemen en gedragingen die zich stellen. We komen hie103

rop terug vanuit dat relationele perspectief. Hoe kunnen we zicht krijgen op wat de
jongere ons écht wil vertellen? Hoe kunnen we aan vraagverheldering doen?
Hiervoor zijn vijf aspecten van belang die we hieronder in detail bespreken:
1. Verbinding maken en tijd nemen
2. Werken met tolken
3. Betekenis zoeken in de context van vroeger en nu
4. Betekenis zoeken in samenspraak hier en ginder
5. Interculturele competenties en wederzijds respect.

5.2.1. Verbinding maken en tijd nemen
Een goed gesprek hebben vraagt tijd. We kunnen niet zomaar ‘binnen-rushen’ en
ook niet zomaar weer uit het gesprek ‘weg-rushen’. Voor een diepgaand gesprek is
het noodzakelijk dat we tijd hebben, ook al betekent dit niet dat een gesprek eindeloos lang mag of moet duren. Een diepgaand gesprek van anderhalf uur is voor
de meeste jongeren al ruim voldoende (of vaak al te lang); voor jongere kinderen is
een half uur zelfs al een lange tijd om echt te spreken. Van belang is ook dat we een
goede fysieke ruimte hebben voor het gesprek. Bij voorkeur een ruimte die aangenaam is om in te zitten, maar in elk geval een ruimte die voldoende privacy biedt.
Het is niet de bedoeling dat andere bewoners in het opvangcentrum het gesprek
ook zomaar kunnen meevolgen.
Naast het nemen van tijd en het creëren van ruimte is het belangrijk om in deze
gesprekken ook verbinding te maken. Er zijn al heel wat verschillen tussen een
voogd en een jongere, qua taal, qua achtergrond, qua cultureel kader, qua plaats
in de Belgische samenleving, enz. Deze verschillen – of het gevoel dat er veel verschillen zijn – kunnen afstand creëren. Vandaar het belang om naar verbinding te
zoeken doorheen deze afstand. Dit kan door zaken over jezelf in te brengen, over
hoe je dingen ziet, over je leefsituatie of over je eigen verleden. Dit kan gelijkenissen naar boven brengen, doorheen de vele verschillen en kan ook helpen om
het vertrouwen te laten groeien. Bovendien kunnen op die manier ook bruggen
gelegd worden naar hoe het leven er in België uitziet, hoe bepaalde systemen werken, welke normen en waarden er leven, enz.
Uiteraard dient er tegelijkertijd ook de nodige afstand bewaard te worden. Als de
voogd zaken over zichzelf aanbrengt moet dit steeds gebeuren met het oog op het
leggen van verbinding – met de jongere en/of met de Belgische context – en moet
dit niet gebeuren met het oog op het zelf ondersteuning krijgen of het zelf centraal
komen te staan in het gesprek. Het belang en het welzijn van de jongere zijn steeds
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de enige ijkpunten.

5.2.2. Werken met tolken
Als we niet dezelfde taal spreken als onze gesprekspartner is een diepgaand of
verduidelijkend gesprek erg moeilijk. Daarom is er zo goed als altijd – zeker in de
eerste maanden, zo niet jaren dat een jongere hier in België is – een tolk nodig in
de gesprekken met de jongere. Dit is absoluut nodig als we over moeilijke thema’s
willen spreken of als we belangrijke informatie willen overbrengen. Het werken
met tolken is om verschillende redenen van uiterst groot belang:
› Werken met een tolk zorgt ervoor dat we informatie veel juister kunnen

overbrengen, maar ook veel beter kunnen begrijpen wat de jongere ons wil
vertellen. Bovendien wordt geen van beide gesprekspartners gehinderd in
het zichzelf uitdrukken, gezien ieder de eigen moedertaal kan gebruiken.
Ondanks het feit dat het werken met een tolk an sich meer tijd vraagt, loopt
de informatieoverdracht veel juister en efficiënter, wat dus een aanzienlijke
winst oplevert.
› Het inschakelen van een tolk is een belangrijk teken van respect naar de jonge
vluchteling toe: ‘Ik respecteer je achtergrond en je moedertaal én ik vind het
belangrijk dat ik jou kan begrijpen en dat jij mij kan begrijpen’.
› Herinneringen worden opgeslagen in de taal waarin ze gebeurd zijn. Als we
dus over de achtergrond van de jongere willen spreken, over de betekenis van
bepaald gedrag, over het migratietraject of over de mogelijke verwachtingen
die de jongere met zich meedraagt ten aanzien van de familie in het land
van herkomst gebeurt dit het beste in de taal waarin die gebeurtenissen zijn
opgeslagen – wat voor de meeste jonge vluchtelingen dus hun moedertaal is.
Bij het werken met tolken zijn er enkele belangrijke aandachtspunten:
› Werk altijd met professionele tolken! Vermijd dus om een andere bewoner
van het centrum, een begeleider of een familielid van de jongere als tolk
in te schakelen omdat dit niet de nodige garanties op een kwaliteitsvolle
vertaling biedt en bovendien de nodige openheid en daarmee ook het nodige
vertrouwen kan beperken.
› Check voor het gesprek kort of tolk en jongere elkaar goed verstaan.
› Check na het gesprek altijd af of het tolken goed verlopen is voor de jongere
en of het profiel van de tolk (bv. qua etnische achtergrond of qua geslacht) ok
waren.
› Spreek met de tolk duidelijk af dat je verwacht dat er letterlijk getolkt wordt, dat
de tolk niet uit zichzelf interventies doet die niet eerst met de voogd worden
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doorgesproken en dat de tolk gebonden is aan het beroepsgeheim. Leg deze
voorwaarden ook uit aan de jongere, zodat deze ook weet dat er in alle openheid
en vertrouwen kan gesproken worden.
› Check na het gesprek even bij de tolk of alles goed verlopen is. Zeker indien het
inhoudelijk een zwaar gesprek was is het ook belangrijk om enige zorg te dragen
voor de tolk, omdat de meeste tolken zelf ook migratie- of vluchtervaringen
achter de rug hebben, dus de verhalen van de jongere erg kunnen raken aan de
eigen ervaringen en gevoelens.
› Benader de aanwezigheid van de tolk als een soort ‘vertaalmachine’. Ga in een
driehoek zitten, maar kijk en spreek de jongere aan alsof deze jou perfect begrijpt.
Stel de vragen dus rechtstreeks aan de jongere en niet in een indirecte vorm aan
de tolk. Vraag ook dat de tolk zelf in de ‘ik-vorm’ spreekt, dus letterlijk vertaalt wat
gezegd werd.
› Vermijd om erg lang te spreken, laat voldoende mogelijkheden aan de tolk om
wat je zegt te onthouden en te kunnen vertalen. Let er ook op dat de tijd dat het
neemt om iets te vertalen ook in de lijn ligt van de tijd waarin hetzelfde in de
brontaal gezegd werd.
Hoewel een gesprek met een tolk uiteraard langer duurt dan een gesprek zonder
tolk vertraagt het tolken het gesprek en is er heel wat tijd om na te denken over de
‘goede’ vraag die we nu willen gaan stellen. Op die manier komen we wellicht meer
en sneller tot de essentie en krijgen we ook de tijd om zorgvuldig na te denken over
onze interventies. Als er toch geen fysieke tolk beschikbaar is kan nagegaan worden
of er beroep kan gedaan worden op een telefonische tolk.
Als ook dit niet lukt en het dus ‘behelpen’ wordt, vermijd dan om op een kinderlijke
toon te gaan spreken, bijvoorbeeld door lidwoorden weg te laten of werkwoorden
niet meer te vervoegen. Ga ook niet luider spreken; elkaars taal niet spreken heeft
immers niets te maken met elkaar niet kunnen horen. Visuele ondersteuning, bv.
pictogrammen of het gebruik van vertaaltools zoals een woordenboek of vertaalmachines op internet kunnen hier erg belangrijke hulpmiddelen zijn. Houd er hier ook
wel rekening mee dat heel wat nieuwkomers niet gealfabetiseerd zijn, ook niet in de
eigen moedertaal, wat bepaalde hulpmiddelen onbruikbaar maakt.

5.2.3. Betekenis zoeken in de context van vroeger en nu

een adolescent zo naar het leven kijkt kan het nuttig zijn om te polsen naar hoe dit
gedrag gelezen werd door de familie of de gemeenschap in het land van herkomst
of welke visie daar gehanteerd werd/wordt. Als de jongere bijvoorbeeld halsstarrig weigert te spreken over psychologische ondersteuning, ondanks erg heftige
nachtmerries en herhaalde flash-backs over het trauma kan er gevraagd worden
hoe hier in het op gereageerd wordt door vrienden of buren. Op die manier krijgen we zicht op hoe de betekenis die gegeven wordt aan een bepaald gedrag, een
bepaalde keuze, een bepaalde visie (mede) bepaald wordt door de betekenisverlening in het land van herkomst of in het familiale netwerk. Dit kan ons belangrijke
inzichten geven in het waarom van bepaalde zaken.
Evenzeer kunnen we op die manier ook vragen hoe omgegaan werd met bepaalde
problemen of uitdagingen. ‘Toen jij als kind niet kon slapen, wat deed je mama
dan?’ Misschien maakte ze een kopje thee, misschien ging ze bij haar kind in bed
liggen, misschien werd er een slaapliedje gezongen. Van daaruit kan gezocht worden hoe die aanpak naar hier kan gebracht worden: Is er ook hier in het opvangcentrum iemand die met jou thee kan drinken als je niet kan slapen? Kunnen we
een dekentje kopen dat je dicht kan nemen bij jou in bed als was het je mama? Kan
je wat naar muziek luisteren om op die manier misschien toch in slaap te vallen?
Van daaruit kan gezocht worden hoe die aanpak naar hier kan gebracht worden.
Op die manier kunnen we op een meer efficiënte manier zoeken naar oplossingen
die wél kunnen werken (en waar we vaak zelf nooit aan zouden denken). Bovendien creëren we een belangrijke continuïteit in het leven van de jonge nieuwkomer,
waarbij visies, gedrag of oplossingen ook hier, in deze totaal andere context toch
nog kunnen en mogen bestaan. Dit ondersteunt ook het eigen gevoel van continuïteit in de identiteit van de jongere, wat een belangrijk aspect is in het opgroeien
en de ontwikkeling. Daarnaast toont dit aan de jongere ook dat de voogd een grote
interesse heeft in en een groot respect voor de achtergrond van de jongere. Dit
zijn mooie momenten om – zonder te veel weg te gaan van de jongere – verbinding te leggen met het leven in België. ‘Dat is best wel anders dan hoe vele Belgen
naar nachtmerries kijken’ – of: ‘Eigenlijk doen vele Belgen / doe ikzelf dat ook op
dezelfde manier, ik ga ook vaak bij mijn kind in bed liggen als hij/zij te angstig is om
te slapen.
’Dit creëert onderling heel veel verbinding, maar het creëert ook heel veel verbinding met de context waar de jonge nieuwkomer zich nu bevindt.

Betekenis zoeken in de context van vroeger
Betekenis zoeken in de context van nu
Bepaald gedrag of bepaalde visies zijn soms moeilijk te begrijpen. Om voldoende
zicht te krijgen op wat de betekenis is van een bepaald gedrag of hoe en waarom
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Naast de vraag hoe een bepaald gedrag vroeger/in het land van herkomst gezien
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of benaderd werd dient evenzeer de vraag gesteld te worden hoe dit gedrag in de
huidige leefcontext van de jongere benaderd wordt. Ook deze informatie kan erg
waardevol zijn om te begrijpen waarom een jongere op een bepaalde manier met
zaken omgaat, waarde hecht aan bepaalde dingen of net bepaalde ankerpunten
altijd verwerpt. En ook hier liggen tal van mogelijkheden als voogd om bepaalde
visies of betekenissen te bevestigen of net te diversifiëren en op die manier ook
nieuwe perspectieven in te brengen.

5.2.4. Betekenis zoeken in samenspraak: hier en daar
Verbinding zoeken doorheen alle breuken betekent dat we zo veel mogelijk met
het netwerk van de jongere trachten af te stemmen. In contact met familieleden
en in overleg met belangrijke anderen in de context hier kan heel wat belangrijke
informatie bieden over hoe we de jongere het beste ondersteunen. Daarnaast kan
dit er voor zorgen dat bepaalde beslissingen en keuzes (bv. om in een pleeggezin
te gaan wonen, een bepaalde studierichting te volgen of terug te keren naar huis)
door alle belangrijke personen rondom de jongere mee gedragen worden waardoor de jongere zich meer gesteund voelt in zijn levenspad. Op die manier wordt
ook vermeden dat er loyaliteitsconflicten ontstaan bij de jongere, bijvoorbeeld
omdat deze expliciet toestemming krijgt van de ouders om in een pleeggezin – en
dus ‘bij nieuwe ouders’ – te gaan wonen. Samenwerken en in dialoog treden met
alle belangrijke betrokkenen in het leven van de jongere zijn dus van groot belang
om deze zo goed mogelijk te ondersteunen in diens levenstraject en ontwikkeling.

5.2.5. Interculturele competenties – wederzijds respect
Omgaan met culturele verschillen is niet altijd evident. De visie van de ander kunnen laten bestaan, ook al verschilt die danig van de jouwe is lastig. Of vaststellen
hoe ‘anders’ wordt omgegaan met ouderschap, opgroeien, man-vrouwrelaties of
afscheid nemen roept soms weerstand en onbegrip op. Er zijn vele verschillen
tussen culturen en contexten en het gevoel van onbegrip en weerstand is meestal wederzijds. Omgaan met culturele verschillen start bij het hebben van respect
voor de verschillen met daarbij het besef dat iedereen, ook wij, een cultuur hebben
en cultureel bepaald zijn.
Cultuur is niet iets van ‘de ander’, maar is iets van iedereen. In dialoog zullen we
dus moeten zoeken naar waar we op elkaar gelijken, waar er gelijkenissen zijn in
visies, in waarden en normen, in gedragingen en handelen. Maar in evenveel dialoog zullen we naar wederzijds respect en openheid moeten streven voor de verschillen die er zijn. Respect en openheid – op wederzijdse basis. Zelf respect opbrengen voor de ander en tegelijk ook vragen dat die ander ook respect heeft voor
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de onszelf. Daarnaast dienen we tegelijk als voogd ook de context in te brengen en
aan te geven waar – ook wettelijke – grenzen in die context aanwezig zijn, als het
gaat over seksualiteit, huwen, genderverhoudingen, leerplicht, druggebruik, enz.

5.3.

Samenwerking en netwerken

Na de vraagverheldering en na het observeren komt het ‘signaleren’ en dus ook
waar nodig het doorverwijzen. Meer nog, werken met de jongere is steeds ook ‘werken met de context (van de jongere) hier’. In het volgende deel van dit handboek
staan we erg uitgebreid stil bij die mogelijkheden tot doorverwijzing en brengen
we het landschap van ondersteuningsmogelijkheden voor de jongere in kaart.

5.3.1. Samenwerking
De meeste niet-begeleide minderjarigen worden door verschillende diensten, organisaties en individuen ondersteund. Als voogd is het uiterst belangrijk om nauw
samen te werken met deze volledige context en dit om twee redenen. Ten eerste
is het veel efficiënter als iedereen zo veel als mogelijk samenwerkt en ook zo veel
als mogelijk in dezelfde richting werkt. Dit zorgt ervoor dat wat men tracht te bereiken (bv. een goed studietraject, een geslaagde gezinshereniging of een gesteunde terugkeer naar het land van herkomst) ook effectief op een goede manier kan
gerealiseerd worden. Ten tweede is samenwerking ook uiterst belangrijk om de
jongere niet (nog meer) in loyaliteitsconflicten te brengen. Wanneer de voogd vindt
dat de jongere het beste een beroepsgerichte opleiding kan volgen na het traject
in het onthaalonderwijs, terwijl de individuele begeleider van het opvangcentrum
de jongere tracht te overtuigen dat een traject gericht op verder studeren na het
secundair onderwijs het beste is, kan dit voor de jongere erg verwarrend zijn. Er
kan dan bij de jongere een loyaliteitsconflict optreden ten opzichte van de voogd
en de begeleider.
Het is dus uiterst belangrijk dat we als voogd zo veel als mogelijk afstemmen met
de andere diensten en personen die betrokken zijn bij de ondersteuning van de
jongere.
Dit impliceert dat we het soms ook niet eens zullen zijn met bepaalde regels die gelden in het opvangcentrum of dat we zullen vinden dat die regels niet goed of niet
gepast zijn voor onze jongere. Op zo’n moment is het van groot belang om eerst
in gesprek te gaan met het opvangcentrum en niet onmiddellijk tegen de regel in
te gaan. We dienen het gesprek aan te gaan met het opvangcentrum en zo veel als
mogelijk tot oplossingen in dialoog te komen. Dit betekent ook soms dat we oplos109

singen zullen moeten aanvaarden waar we vanuit het perspectief van onze jongere
niet altijd 100% achter zullen staan.
Betekent dit dan dat we nooit in mogen gaan tegen een dienst of organisatie in het
netwerk van de jongere? Uiteraard niet! Als het nodig is en als dit de enige weg (nog)
blijkt te zijn, moeten we volop opkomen voor het belang van de jongere en diens noden ondersteunen en belangen behartigen. Soms zal dit leiden tot conflicten maar
ook dan moeten we steeds proberen te achterhalen wat het perspectief en het waarom is van bepaalde keuzes en regels van die andere partij. Op die manier kunnen
we vanuit begrip en dialoog zo veel als mogelijk tot goede oplossingen kunnen komen voor alle betrokkenen. De jongere zelf heeft er namelijk weinig baat bij als er
een groot conflict is tussen de voogd en het pleeggezin of de opvangstructuur.

5.3.2. Uitbouw van zorgnetwerk voor adequate doorverwijzing
Om de jonge vluchteling naar het gepaste aanbod en de juiste ondersteuning
te kunnen begeleiden, is het belangrijk om zelf een netwerk uit te bouwen van
diensten, organisaties en voorzieningen waarnaar men de jongere kan doorverwijzen. Het is dus belangrijk om zelf – proactief – contacten te leggen met organisaties die een rol kunnen spelen in het leven van de jongere. Het uitbouwen van een
dergelijk zorgnetwerk vraagt uiteraard tijd en hoe meer je dient door te verwijzen,
hoe beter uitgebouwd dit zorgnetwerk zal zijn. Het kan heel handig zijn om beroep
te doen op voogden die reeds langer als voogd werken om van hen inspiratie te krijgen over op welke diensten, organisaties of voorzieningen een beroep kan gedaan
worden voor bepaalde ondersteuning. En neem uiteraard een kijkje in deel twee
van dit handboek.

5.3.3. Multi-actor of multidisciplinair zorgoverleg
Bij sommige jongeren is het zo dat er heel veel verschillende diensten en voorzieningen betrokken zijn. Dit is in het bijzonder zo bij de jonge vluchtelingen met heel
wat extra ondersteuningsnoden. In dergelijke begeleidingen kan het belangrijk zijn
om als voogd af en toe een zorgoverleg te organiseren.
In een dergelijk overleg worden alle betrokkenen uit het netwerk van de jongere
rond de tafel gebracht. Het gaat hier niet alleen om de formele structuren (bv.
opvangcentrum, psycholoog, CLB/PSM, enz.), maar ook om de informele ondersteuners van de jongere (bv. peter/meter, pleeggezin, een centrale vriend, enz.). Bij
voorkeur schuift de jongere ook zelf mee aan tafel. En idealiter is ook het familiale netwerk van de jongere, hier en uit het land van herkomst, op één of andere
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manier mee betrokken (bv. door hen vooraf te contacteren of tijdens het overleg
op te bellen) – zeker indien hier ook beslissingen over het toekomsttraject van de
jongere mee zouden besproken worden.
Het multi-actor zorgoverleg heeft tot doel om de ondersteuning zo goed als mogelijk op elkaar af te stemmen. Wie doet wat? Welke gaten zijn er nog en hoe kunnen
we die gaten dan opvullen? Opnieuw gaat het hier om het efficiënter samenwerken door afstemming van doelstellingen en werkwijzen en ook het vermijden van
loyaliteitsconflicten voor de jongere. De voogd kan op zo’n overleg als een soort
‘casemanager’ fungeren, of kan de vraag stellen aan een andere dienst (bv. CLB/
MPS, toegangspoort integrale jeugdhulpverlening) om een dergelijke zorgoverleg
te organiseren – om er dan zelf uiteraard ook bij aanwezig te zijn als voogd.

5.3.4. Integrale benadering en breed (formeel en informeel) netwerk
Het belang van het uitbouwen van een netwerk rond de jongere werd reeds veelvuldig benadrukt. Een voogd kan weinig zelf directe ondersteuning bieden in het
dagelijks leven van de jongere. Daarvoor dienen andere diensten, organisaties,
voorzieningen en individuen in te staan. Bovendien is de taak van de voogd eindig,
maar zal een netwerk van sociale steun ook op langere termijn voor de jongere
vluchtelingen, ook na meerderjarigheid, meestal nog nodig zijn. Vandaar dat het
essentieel is om tijdens de begeleiding volop in te zetten op het creëren van een
formeel en informeel netwerk rondom de jongere.
Een formeel netwerk
Een formeel netwerk omvat alle organisaties en diensten ondersteuning bieden
vanuit een geformaliseerd kader werken. Ze zijn georganiseerd, ze worden op één
of andere manier financieel betoelaagd, er is meestal een wettelijk kader waarin
ze werken, enz. Denk aan het opvangcentrum, het onthaalonderwijs, de psychologische begeleiding door centra geestelijke gezondheidszorg of erkende privé-therapeuten, huisdokter, OCMW/CPAS, VDAB, sociale huisvestingsmaatschappij, enz.
We dienen de jongere zo veel mogelijk toe te leiden naar dergelijke diensten, uiteraard afgestemd op de specifieke noden van de jongere.
We moeten dit bovendien ook doen vanuit een langetermijnperspectief. Wat zal de
jongere nodig hebben eens mijn begeleiding als voogd stopt, meestal na de 18de
verjaardag? Welke ondersteuning na die 18de verjaardag nog mogelijk zal zijn zal
mede bepaald worden door de verblijfsdocumenten die de jongere heeft/zal hebben. Indien de jongere definitieve verblijfsdocumenten heeft is andere ondersteuning nodig en mogelijk, dan wanneer de jongere geen verblijfsdocumenten meer
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heeft of enkel tijdelijke documenten.

proces van psychologische ondersteuning te stappen of te leren omgaan met traumatische ervaringen.

Een informeel netwerk
Naast een formeel netwerk van diensten en organisaties is het minstens even belangrijk, ook zowel op korte als op lange termijn, om te werken aan een informeel
netwerk van sociale steun. Peters, meters, vrienden, buddy’s, een gastgezin, een
pleeggezin, een kerkgemeenschap, etnisch-culturele zelforganisaties, jeugdbeweging, schilderclub, muziekgroepje, enz. Ook vanuit die informele netwerken kan
heel veel steun gegeven worden, in verschillende vormen en is minstens, zeker op
langere termijn, even belangrijk als het formele netwerk.

Daarnaast zijn er ook belangrijke barrières aan de kant van de toegang tot het
aanbod, waardoor doorverwijzing vaak erg moeizaam verloopt. Bij veel diensten
zijn er lange wachtlijsten waardoor er een heel lange tijd zit tussen het stellen van
de vraag en het eigenlijke aanbod, zodat de motivatie tot hulpverlening tegen dan
weggeëbd is of de problemen zodanig geëscaleerd zijn dat het aanbod niet meer
aangewezen is. Niet alle hulpverleners zijn bereid om te werken met tolken, zodat
het aanbod voor anders- of meertalige cliënten niet toegankelijk is. Ook de verblijfsdocumenten vormen soms een barrière in het toegang krijgen tot een bepaald
aanbod.

Een integraal netwerk
Jongeren hebben noden op diverse levensterreinen zoals schoolgaan, werken,
huisvesting, fysieke gezondheid, psychologisch welzijn, vrijetijdsbeleving, enz. Bij
het uitbouwen van ondersteuningsnetwerken moeten we dan ook trachten het
volledige palet van levensterreinen te bestrijken. Een integrale benadering van het
netwerk rondom de jongere zorgt er immers voor dat de jongere de nodige ondersteuning kan krijgen op alle levensdomeinen. Bovendien zorgt dit er wellicht
ook voor dat we zelf een bredere kijk krijgen op de diverse noden die de jongere
heeft of nog kan ontwikkelen in de toekomst.

5.3.5. Moeilijkheden in het proces van doorverwijzing
Doorverwijzen naar gespecialiseerde ondersteuning, in het bijzonder psychologische ondersteuning, is niet altijd even gemakkelijk. Er zijn enerzijds de barrières
aan de kant van het kind zelf (en/of in zijn directe omgeving), zoals de mate waarin de extra ondersteuning als nodig wordt ingeschat en de visie op welke hulp
hierbij aangewezen is. Deze barrières kunnen (mede) hun oorsprong vinden in de
onbekendheid van de jongere met een dergelijk type ondersteuning of hoe in de
vroegere leefcontext van de jongere werd gekeken naar psychische problemen en
psychologische ondersteuning.
Hier zal het nodig zijn om met de nodige rust en herhaling te duiden hoe op verschillende manieren kan omgegaan worden met psychische problemen (waarvan
de ene manier zeker niet per definitie beter is dan een andere manier) en wat in
de Belgische samenleving gangbaar is. Vaak hebben deze jonge vluchtelingen ook
andere prioriteiten in hun leven, zoals studeren, documenten verkrijgen of de taal
leren, waardoor er op dit moment geen tijd en ruimte meer is om ook nog in een
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Ook tijdens het hulpverleningsproces zelf is het aanbod niet altijd afgestemd op
de specifieke noden van nieuwkomers en mensen met een migratie-achtergrond.
Een westerse visie bij hulpverleners op psychische gezondheid en mentale ondersteuning met weinig openheid naar visies vanuit andere contexten en culturen
tijdens het proces van diagnosestelling of tijdens het hulpverleningstraject zelf,
onbewuste, onbedoelde en erg subtiele processen van stigmatisering, marginalisering en discriminatie door hulpverleners of een sterk gevoel van anders-zijn of
er-niet-bij-horen van de jongere binnen de cliëntengroep kunnen allemaal facetten
zijn die ertoe leiden dat het aanbod niet wordt verder gezet.
Deze factoren en processen gelden vaak binnen psychologische ondersteuning,
maar kunnen zich ook voordoen in andere hulpverleningsvormen of organisaties
(bv. medische hulpverlening, onderwijsinstellingen, sollicitatieprocedures, enz.).
Dit zorgt er niet alleen voor dat de problemen van jongeren onbeantwoord blijven,
maar ook dat er een sterk gevoel van niet-gewild-zijn en exclusie ontstaat, wat
het participatie- en integratieproces in onze samenleving bemoeilijkt en druk kan
zetten op de identiteitsontwikkeling.
Hoewel we als voogd maar beperkte impact hebben op dit gegeven hoeven we
niet aan de zijlijn te blijven staan. Vooreerst kunnen we gevoeligheid creëren en
informatie geven aan hulpverleners (bv. waar ze een tolk kunnen vinden of over
hoe de jongere het ervaart als zijn religieuze copingmechanismen in vraag worden
gesteld). Daarnaast kunnen we ook actie ondernemen als we processen van discriminatie waarnemen, door deze aan te klagen binnen de voorziening zelf of, waar
nodig, ook eventueel verdere klachtenprocedures op te starten.
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5.4. Herstel van verbondenheid
Migratie zorgt voor heel wat breuken en discontinuïteit. In dit deel geven we een
aantal specifieke elementen mee die nuttig kunnen zijn in het creëren van continuïteit en het herstel van verbondenheid. We gaan in op drie vormen van herstel
van verbondenheid:
› Herstel van verbondenheid via continuïteit in het levenstraject (fysiek,
materieel en in betekenisgeving)
› Herstel van sociale verbondenheid, onder meer door te werken met de
context van de jongere ‘hier’
› Herstel van familiale verbondenheid, onder meer door te werken met de
context van de jongere ‘daar’.

5.4.1. Herstel van verbondenheid via continuïteit in het levenstraject
Verbondenheid herstellen en continuïteit creëren kan op uiteenlopende wijzen gebeuren. We bespreken drie belangrijke aspecten om aandacht voor te hebben in
het begeleidingstraject van de voogd: continuïteit in de fysieke leefcontext, continuïteit materieel tastbaar maken en continuïteit in betekenisgeving.
Als eerste aspect is het erg belangrijk om zo veel als mogelijk extra breuken te
vermijden door te zorgen voor continuïteit in de leefcontext en het sociale netwerk
van de jongere. Concreet betekent dit dat veelvuldig verhuizen zo veel mogelijk
moet vermeden worden zodanig dat de jongere continuïteit kan ervaren in zijn dagelijks leven en niet voortdurend vrienden en een sociaal netwerk weer moet achterlaten om dan weer energie te moeten steken in het opbouwen van een nieuw
netwerk. We moeten vele verhuisbewegingen dus absoluut proberen te vermijden,
hoewel een voogd (en de jongere zelf) daar zeker niet altijd zelf over kan beslissen.
Niettemin moeten we dit sterk bewaken als voogd en onnodig (of te ver) verhuizen
waar mogelijk proberen te vermijden.

Als de jongere dan toch moet verhuizen is het belangrijk om te zorgen voor een
mooi afscheid en dient ervoor gezorgd te worden dat contacten waar gewenst kunnen vastgehouden worden (bv. via het uitwisselen van facebook-profielen of telefoonnummers) en dat er ook materiële herinneringen (bv. foto’s, schoolrapporten)
mee kunnen genomen worden.

het thuisland of de familiale context. Aankomen in een nieuw land is vaak overweldigend en chaotisch, waardoor weinig herinneringen helder worden opgeslagen,
mede omdat de taalbarrière hier ook heel hinderend in werkt. Om een zeker gevoelen van continuïteit te kunnen opbouwen, toch wat betreft het traject in België,
is het belangrijk om het leven van de jongere hier zoveel mogelijk te materialiseren
(bv. foto’s, schoolrapporten, kaartjes, enz.). Zo kan de jongere ook terugkijken op
dat traject, waardoor een gevoelen van continuïteit ontstaat, wat ook de identiteitsontwikkeling ten goede kan komen en verhalen kunnen geschreven worden over
het verleden.
In dezelfde lijn – en in het bijzonder voor erg jonge niet-begeleide minderjarigen
– is het, zoals reeds aangegeven goed om kort na aankomst, wanneer er nog veel
herinneringen zijn en ook de moedertaal nog levendig is, herinneringen te documenteren over de familiale context en het leven in het land van herkomst. Deze
verhalen, liedjes, tekeningen, enz. vormen dan kleine, tastbare zaken die helpen
om een verhaal en daarmee continuïteit te bouwen.
Ten slotte, zoals reeds eerder besproken, is het van groot belang om telkens te
vragen hoe bepaalde gebeurtenissen of interpretaties van gedrag zijn/waren in
het land van herkomst. Door de ervaringen en visies van vroeger naar het nu te
brengen, deze als respectvol en waardevol te benaderen en gebruik te maken van
de oplossingen die vroeger ook goed bleken te werken komt er continuïteit in het
leven van de jongere en ontstaat er in diens beleving opnieuw een gevoel van verbinding met de eigen achtergrond en het land van herkomst. Cultuurbehoud en
cultuurovername kunnen op die manier naast elkaar komen te staan in het heden.

5.4.2. Herstel van sociale verbondenheid – werken met de context ‘hier’
Migratie zorgt voor enorme breuken in het sociale netwerk. Het pleidooi om de
jongere zo veel mogelijk te ondersteunen in het opbouwen van een nieuw sociaal
netwerk willen we hier nogmaals herhalen.
Dit netwerk is niet alleen van belang voor het heden, op korte termijn, maar is ook
van levensbelang op lange termijn, in het bijzonder na de beëindiging van de voogdij.
Binnen het formele netwerk dient nagedacht te worden over een netwerk die verschillende levensdomeinen omvat en rekening houdt met de leefsituatie van de jongere, in het bijzonder bij het ontbreken van geldige verblijfsdocumenten. Herstel van
sociale verbondenheid gebeurt dus door als voogd te werken met de context ‘hier’.

Een tweede aspect is het materialiseren van het leven van nieuwkomers. Vaak komen ze in België aan zonder of met slechts enkele materiële herinneringen aan
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Samenwerking en overleg met de andere actoren die de jongere mee ondersteunen
en/of een belangrijke rol spelen in diens leven is erg belangrijk. Dit zorgt voor een
meer efficiënte hulpverlening omdat op die manier overlappingen, tegen elkaar inwerkende visies of niet ingevulde noden vermeden worden. Bovendien vermijdt het ook
dat de jongere in loyaliteitsconflicten terechtkomt wat een impact kan hebben op het
emotioneel welzijn en functioneren. Hoewel samenwerking tussen voorzieningen en
diensten niet altijd evident is, omdat er verschillende visies zijn of omdat terughoudend wordt omgegaan met het delen van informatie, is het belangrijk om als voogd
deze samenwerking steeds vanuit het belang van de jongere te benaderen en ook op
die manier zo veel als mogelijk te faciliteren.
Bij het creëren van een informeel sociaal netwerk kan zowel gedacht worden aan een
Belgisch netwerk als aan een netwerk vanuit de eigen etnisch-culturele gemeenschap.
Beide zijn belangrijk, ook al is het niet fout indien het ene deel groter of belangrijker is
dan het andere. Als voogd moeten we hier dus niets in forceren, ook omdat de keuze
voor (of het vermijden van) het een of het andere vaak ook te maken heeft met andere
psychologische processen, zoals loyaliteit ten aanzien van ouders of het vermijden van
traumatische herinneringen. Niettemin zijn we als voogd soms wel bezorgd over de
vriendengroep van de jongere en de mogelijk negatieve invloed van die groep. Hoewel
die bezorgdheid terecht kan zijn, zullen we ons ook hier – zoals elke ouder met een
opgroeiende adolescent – moeten beperken tot het uiten van bezorgdheden en het
geven van informatie over mogelijke consequenties. Aanvaarding en loslaten zonder
verwerping en achterlaten zijn hier opnieuw centrale houdingen.
Een gelijkaardige bezorgdheid kan ervaren worden ten aanzien van opvoedingspatronen en familiale relaties in bijvoorbeeld netwerkpleegzorg. Ook hier zal de voogd
openheid aan de dag moeten leggen voor andere visies en opvoedingswijzen. Maar tegelijk zal de balans moeten gevonden worden met het bewaken van een veilig opvoedingsklimaat waarbij ook de wettelijke kaders (bv. inzake leerplicht, huwelijksleeftijd of
delinquentie) aanwezig blijven. Net zoals op vele andere momenten kan hier overleg
met andere voogden of hulpverleners helpend zijn om te zoeken naar openingen
in de begeleidingsrelatie of afwegingen te maken wanneer bepaalde grenzen overschreden zijn en er ingegrepen dient te worden.

5.4.3. Herstel van familiale verbondenheid – werken met de context
‘daar’
Migratie leidt ook vaak tot breuken in het familiale netwerk. Dat is zeker het geval
voor een minderjarige die alleen migreert zonder familie. We zullen dus ook moeten zoeken hoe we die familiale verbondenheid in zekere mate kunnen herstellen –
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of nieuwe verbindingen creëren. Dat betekent dat we dus – direct of indirect – met
de context ‘daar’ aan de slag moeten.
Aanwezig maken van de afwezigen
Een eerste centraal aspect is het (terug) aanwezig maken van wie fysiek afwezig is.
Dat kan gebeuren op verschillende manieren:
› Op voorzichtige manier – met respect voor het tempo van de jongere, voor
mogelijke geheimen, voor processen van loyaliteit en voor de nood aan
‘silencing’ en stilzwijgen – de pijn rond de breuk met de familie en het gemis van
de ouders ter sprake brengen. Denk aan de methodiek van het ‘visje gooien’.
› Familieleden die overleden zijn kunnen toch aanwezig gemaakt worden
door materialiseren (bv. een foto, tekening, dekentje, herinneringsdoos,
afscheidsritueel, enz.) Op die manier wordt ook plaats gecreëerd voor het
rouwproces van het kind. Hoewel dit veel complexer is, kan je dit ook doen
rond belangrijke personen die vermist zijn.
› Pols op heel veel verschillende momenten hoe ouders vroeger dingen
aanpakten of hoe men een probleem samen zou opgelost hebben. Soms is het
gemakkelijker om te polsen naar reële situaties, wat er toen gebeurde en hoe
er toen gereageerd en gehandeld werd, omdat het mentaliseren van ‘wat-alsscenario’s’ niet altijd even gemakkelijk is.
Direct contact tussen ouders en voogd
Een tweede aspect is het rechtstreeks contact opnemen met ouders en/of andere
familieleden. Bij voorkeur gebeurt dit reeds in het begin van het begeleidingstraject, in
de eerste plaats om ouders gerust te stellen dat hun kind in veiligheid is, en daarnaast
ook om een korte kennismaking tussen de voogd en de ouders te laten plaatsvinden.
Vaak is hier wat aandringen nodig vanuit de voogd, om de contactgegevens van de ouders te krijgen – maar zo vroeg in het traject reeds contact faciliteren kan wel de basis
leggen voor een verdere samenwerking. Idealiter kan met de ouders samen overlegd
worden rond het traject van de jongere, zeker op cruciale momenten, zoals de keuze
van de woonsituatie (bv. alleen wonen, pleeggezin), van studierichting of van nieuwe
keuzes wanneer de verblijfssituatie precair wordt.
Soms geven ouders deze inspraakmogelijkheid door aan de voogd, maar de
boodschap ‘jij als voogd mag beslissen’ van de ouders geeft dan wel een enorm
mandaat aan de voogd én vermijdt een mogelijk loyaliteitsconflict bij de jongere.
Het loopt natuurlijk niet altijd zo vlot – vaak is er heel wat wantrouwen vanuit de
ouders naar de voogd toe en is open communiceren geen evidentie, soms ook
door de geheimen die er nog zijn. Maar zelfs in die situaties blijft het belangrijk om
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het contact te blijven onderhouden, om op die manier kansen te bieden om toch
enig vertrouwen te laten groeien.
Deze contacten zullen uiteraard zo goed als altijd moeten ondersteund worden
door een tolk. Het is ook noodzakelijk dat de jongere – weliswaar soms na herhaald
aandringen – toestemming geeft voor deze gesprekken en erbij aanwezig is. Bespreek ook de inhoud van de gesprekken vooraf met de minderjarige. Er zullen
zeker dilemma’s rijzen over wat ouders wel of niet moeten of mogen weten. Een
goede afweging tussen het belang van de jongere en de ouderrol van de ouders zal
hier belangrijk, maar vaak niet gemakkelijk zijn.
Direct contact tussen jongere en ouders
Het is uiteraard uitermate fijn als er een direct contact kan zijn tussen het kind/de
jongere en diens ouders. Als dit contact er niet is (bv. omdat telefoonnummers zijn
verloren gegaan of veranderd) en toch gewenst wordt dient hard te worden ingezet
om toch te proberen het contact te herstellen (bv. via de dienst Restoring Family
Links van het Rode Kruis). Als dit contact er wel is, kan dit een stuk van het gemis,
de eenzaamheid en het verdriet wegnemen. Anderzijds ontstaat er na verloop van
tijd ook wel een zekere (emotionele) vervreemding en blijven heel veel zaken ongezegd (bv. over de moeilijkheden in de leefsituatie hier of daar, over de kwaadheid
dat men is weggestuurd of over het grote gemis die men ervaart aan beide kanten).
Dit kan het gevoel van alleen-zijn en eenzaamheid nog doen toenemen. Hoewel we
daar als voogd weinig rond kunnen doen, is het erkenning geven van dit gevoel en
de complexiteit van deze processen een zinvol aandachtspunt.

moeten we in dialoog gaan, over het waarom van deze keuzes, wat er precies achterligt, of dat achterliggende ook niet op een andere manier kan ingevuld worden
en/of er compromissen mogelijk zijn. Maar sowieso zullen we mee moeten helpen
zoeken hoe de jongere toch een zinvolle en voldoende invulling kan geven aan die
loyaliteit, bezorgdheid en zorg en aspiraties.
Wanneer er geen enkel rechtstreeks contact is
Als er geen enkel rechtstreeks contact is tussen kind en ouders blijft het toch belangrijk om hen aanwezig te maken in het spreken, onder meer door het zoeken van
betekenis ‘vroeger en nu’ en in samenspraak ‘met hier en daar’. Nog meer op een
indirecte wijze kan de familiale verbondenheid enig herstel kennen door te werken
met tolken, zodat het kind zich nog in de moedertaal kan uitdrukken en door aandacht te hebben voor het aspect ‘cultuurbehoud’ in het acculturatieproces.

5.5. Bijzondere situaties van verbinding in context
5.5.1. Netwerkpleegzorg
Heel wat niet-begeleide minderjarigen verblijven bij een familielid in België of bij
iemand anders uit hun netwerk, de zogenaamde ‘netwerkpleegzorg’. Ook deze
niet-begeleide minderjarigen krijgen een voogd toegewezen of hebben al een
voogd vooraleer zij instappen in de netwerkpleegzorg.

Om de migratie van iemand mogelijk te maken dient er meestal heel wat geïnvesteerd te worden door de familie. Op één of andere manier wil de migrant deze
schuld dan ook terugbetalen. Daarnaast is er de grote bezorgdheid over de soms
moeilijke leefsituatie van de familie in het land van herkomst en wil men ook daar
enige verlichting proberen te brengen.

Bij een familielid kunnen wonen heeft heel wat voordelen. Er is heel wat sociale
steun aanwezig, waardoor ook de integratie in de Belgische samenleving vaak gemakkelijker verloopt, zeker als de pleegouder reeds langer in België verblijft. Er zijn
meer mogelijkheden aanwezig tot cultuurbehoud en ook de banden met de familie
in het land van herkomst kunnen gemakkelijker behouden worden. Er zijn anderzijds ook uitdagingen. Er is niet altijd afstemming tussen het traject van cultuurovername van de jongere en dat van de pleegouders, waardoor grote conflicten
kunnen ontstaan, die ook soms samenlopen met de losmakingsprocessen van de
adolescent ten aanzien van de zorgfiguren.

Teruggeven en zorgen voor is dus een essentieel aspect van het migratietraject.
Soms zullen de keuzes die de jongere hierrond wenst te maken indruisen tegen de
eigen visie op of evaluatie van keuzes (bv. ‘Kan je het geld van je vakantiejob niet
beter sparen om je huurwaarborg te betalen in plaats van alles op te sturen naar je
familie?’; ‘Is het wel een goed idee om je 55-jarige mama nu nog naar België te laten
migreren, zonder netwerk en zonder veel arbeidsperspectief?’). Op dat moment

De pleegouders zelf ervaren de zorg voor de niet-begeleide minderjarige als belastend, soms meer dan ze vooraf hadden ingeschat, waardoor ze het aangegane
engagement soms willen stopzetten. De pleegouders zelf leven soms in moeilijke
leefomstandigheden, met beperkte financiële middelen en huisvesting, waardoor
de niet-begeleide minderjarige soms ook in precaire leefomstandigheden terechtkomt. Deze uitdagingen vormen uiteraard ook uitdagingen voor de voogd. In welke

Teruggeven
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mate kunnen precaire financiële leefomstandigheden blijvend verantwoord worden? In welke mate kan men als voogd tussenkomen in bepaalde opvoedingswijzen binnen het pleeggezin (bv. rond schoollopen en spijbelen, disciplinewijzen in
de opvoeding, eet- of slaappatronen, enz.)? Hier zijn geen eenduidige, noch eenvoudige antwoorden op te bedenken.
Wel kunnen volgende ankerpunten aangereikt worden:
› Wees heel helder over je positie als voogd. Wettelijk een belangrijke rol, maar

›

›

›

›

›
›

steeds bedoeld als ondersteuning, nooit als controle – hoewel je steeds kijkt
vanuit het belang van de minderjarige en waar nodig ook zal ingrijpen.
Blijf steeds in dialoog gaan met het gezin en de jongere. Dat betekent ook dat
moeilijke situaties, vragen, bezorgdheden en ongerustheden altijd aangekaart
moeten kunnen worden als dat nodig geacht wordt.
Wees aandachtig voor de mogelijke ondersteuning die je ook aan het gezin
kan geven (bv. helpen begrijpen van documenten, enz.). Op die manier
kan je positie en krediet verwerven, die ruimte kunnen creëren voor latere
interventies.
Indien er ook een pleegzorgdienst betrokken is bij het gezin – wat aan te raden
is – dient er nauwe afstemming te zijn wie welke rol opneemt ten aanzien van
het pleeggezin en ten aanzien van de ouders.
Durf ook actie te ondernemen als de pleegzorgsituatie niet meer in het
belang van de minderjarige is (bv. leefomstandigheden te precair, niet meer
veilig, enz.). Het weghalen van de jongere uit het gezin is anderzijds een heel
drastische stap, dus de nodige omzichtigheid is hier absoluut aangewezen.
Er kan hier ook gezocht worden naar eventuele tussenoplossingen, zoals op
internaat gaat of een extra gastgezin voor weekends of vakanties.
Blijf steeds oog hebben voor het bredere netwerk van de niet-begeleide
minderjarige, ook voor de familie in het land van herkomst.
Stem je rol en je aanwezigheid af op de noden die er zijn – als alles vrij goed loopt
is het niet noodzakelijk om een grote rol op te nemen in de pleegzorgsituatie.

5.5.2. Bestandspleegzorg
Omdat grootschalige opvangcentra vaak geen goede setting zijn voor (erg) jonge
niet-begeleide minderjarigen wordt voor hen vaak gekozen voor opvang in een
pleeggezin. Als een netwerkpleeggezin niet mogelijk is kan geopteerd worden voor
een bestandspleeggezin. Dit is een gezin dat zich als pleeggezin kandidaat stelde
en op basis van een aantal kenmerken en voorkeuren gematcht wordt met een
pleegkind. Het kan hier gaan om zowel pleegouders met als zonder migratie-ach120

tergrond. Waar (meer) mogelijkheden tot cultuurbehoud en de ervaringsdeskundigheid van de pleegouders voordelen kunnen zijn van een plaatsing bij pleegouders
met migratie-achtergrond, zijn (meer) mogelijkheden tot cultuurovername en ‘participatie’ aan de gastsamenleving dan weer mogelijke voordelen van een pleeggezin zonder migratie-achtergrond. Welke keuze hier gemaakt wordt bij voorkeur zo
veel als mogelijk (mede) bepaald door de voorkeur van het de jongere, ook al zal
dit voor vele niet-begeleide minderjarigen, zeker de jonge kinderen, erg moeilijk
zijn om hier een keuze in te maken. Waar mogelijk wordt hierover ook in dialoog
getreden met de familie van de minderjarige. Maar uiteraard zullen ook andere
factoren een rol spelen in deze keuze, zoals het ‘aanbod’ van pleegouders die op
weg willen gaan met een niet-begeleide minderjarige (van die leeftijd) – en helaas
is hier niet altijd ‘keuze’ mogelijk. Het kan nuttig zijn, indien een jongere om een
pleeggezinplaatsing vraagt, om te duiden dat het aanbod van pleeggezinnen niet
erg groot is, dus dat het niet zeker is dat dit traject ook zal slagen.
Niet alleen voor jonge niet-begeleide minderjarigen kan een plaatsing in een pleeggezin overwogen worden. Ook oudere niet-begeleide minderjarigen kunnen ‘wel’
varen in een gezin en dat ook zelf wensen. Jonge vluchtelingen die de nabijheid
en warmte van een gezinscontext zoeken worden hier soms als prototypisch naar
voor geschoven. Maar evengoed kan pleegzorg overwogen worden voor jongeren
die meer gericht zijn op onafhankelijkheid, maar toch de sociale steun van een
gezin willen ervaren.
Of de pleegplaatsing ook lukt, en dus niet vroegtijdig wordt afgebroken, zal veel
afhangen van de verwachtingen die leven bij zowel pleegouders als pleegkind.
Soms ontstaat hier frictie, als pleegouders vooral een ‘thuis’ willen geven en pleegkinderen eerder zoeken naar een ‘huis’. Het is in die context van het grootste
belang dat pleegouders voldoende voorbereid worden door specifieke informatie
te krijgen rond de achtergrond van niet-begeleide minderjarigen en er met hen
ook voldoende doorgesproken wordt over hun verwachtingen ten aanzien van de
pleegzorgsituatie.
Ook ondersteuning tijdens het pleegtraject zelf is uitermate belangrijk, zodanig dat
zo veel als mogelijk nieuwe breuken en falen vermeden worden. Veelal is het voor
pleegouders een voortdurend zoeken naar de afstemming tussen nabijheid en afstand, tussen aanwezig zijn en loslaten, met vaak de noodzaak om heel wat ruimte
te geven. Tegelijkertijd biedt de context van een gezin voor veel jonge nieuwkomers
een enorme meerwaarde, zowel op het emotionele vlak als wat betreft hun integratietraject in België. Pleegzorg dient dus zeker als een mogelijk traject voor
niet-begeleide minderjarigen overwogen te worden.
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Voor voogden is het belangrijk om volgende aandachtspunten mee te nemen:
› Zorg er zo veel mogelijk voor dat plaatsing in een pleeggezin een gedragen
beslissing is van zowel de jonge vluchteling als diens context hier en daar.
› Zorg voor een voldoende lange voorbereidingstijd bij de opstart van
pleegzorg – ook al dient dit ook wel aangepast te worden aan de leeftijd
van het kind/de jongere (de combinatie om zowel in het pleeggezin als in de
leefgroep te wonen kan evenzeer als erg belastend worden ervaren).
› Heb aandacht voor mogelijke loyaliteitsconflicten van het de jongere ten
aanzien van pleegouders versus biologische ouders. Pleegouders dienen zich
hiervan bewust te zijn en moeten proberen om dit niet als een bedreiging
te zien. Biologische ouders kunnen de minderjarige hiervan ontlasten door
(telkens opnieuw, waar nodig) de toestemming voor de pleegplaatsing te geven.
› Geef voldoende ondersteuning aan pleegouders bij twijfels of bij grote
conflicten. Werk hiervoor ook nauw samen met de pleeggezinnendiensten.
› Zorg voor een goede samenwerking en rolverdeling met de verschillende
ondersteuners, waaronder de pleeggezinnendienst, zodanig dat de
ondersteuning een meerwaarde is voor het pleeggezin en geen belasting.
› Zorg ervoor dat er voldoende snel wordt doorverwezen naar
gespecialiseerde psychologische ondersteuning, zodanig dat pleegouders dit
niet te veel moeten opnemen.
› Indien de pleegplaatsing beëindigd wordt (bv. bij gezinshereniging of als de
jongere alleen gaat wonen) zorg dan voor een zo warm mogelijk afscheid
met aandacht voor het meenemen van herinneringen en het creëren van
enige continuïteit waar mogelijk (uitwisselen van contactadressen, nog af en
toe afspreken, enz.).

5.5.3. Gezinshereniging
Gezinshereniging in het kader van een migratietraject is vaak een bijzondere en
behoorlijk complexe situatie. Voor veel niet-begeleide minderjarigen is het een
duidelijke wens om, zodra hun verblijfsdocumenten dit toelaten, het traject naar
gezinshereniging op te starten. Dit is echter meestal een heel lange en moeilijke
procedureweg, die daardoor ook de nodige frustratie met zich meebrengt. Waar
de wens tot gezinshereniging geuit wordt, is het belangrijk om dit goed door te
praten met de jongere en met de betrokken gezinsleden. Uitleggen wat het proces
betekent qua procedure en documenten (inclusief de lange tijdsduur en de mogelijkheid tot afwijzing), maar ook de vraag (durven) stellen of de betrokkene(n)
voldoende we(e)t(en) wat migratie naar België en het leven in België betekent.
Opnieuw dus informatie geven om op die manier tot een zo geïnformeerd mogelijke beslissing te komen.
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Gezinshereniging is een complex proces omdat men een herstel zou willen realiseren van een systeem dat lang samen was en waarvan de leden elkaar zeer goed
ken(d)(n)en, maar nu al een volledige tijd uit elkaar ligt. De uitdaging hierbij is dat
de delen van dit systeem – de niet-begeleide minderjarige aan de ene kant, de andere gezinsleden aan de andere kant – in de tussentijd van het gescheiden zijn hun
leven hebben verdergezet. Dat betekent dat ze (soms heel moeilijke) zaken hebben
meegemaakt waar de ander(en) niet bij wa(s)(ren), dat ieder als persoon verder is gegroeid en veranderd en dat ook de gezinsrelaties van zij die achterbleven onderling
gegroeid en gewijzigd zijn. Die twee subsystemen dienen nu terug samen te komen
en moeten terug één systeem gaan vormen. Dat is op zich een erg complex proces
dat ook heel wat tijd vraagt en vaak ook moeilijker loopt dan men verwacht had.
Bovendien stelt zich hier een extra complexiteit, namelijk dat de jongere die in het
kind-subsysteem zit diegene is die de meeste kennis heeft van de context waar de
nieuwkomers nu terechtkomen. Er komt dus heel veel druk te liggen op de schouders
van de jongere om zijn gezinsleden wegwijs te maken in die nieuwe samenleving. Dat
vraagt meestal heel wat tijd en energie en plaatst de jongere in een bijzondere positie binnen het gezin. We kunnen hier spreken over processen van ‘parentificatie’, het
opnemen van een ouderrol door een kind. Op zich is parentificatie niet noodzakelijk
een negatief proces, zolang het de jongere ook erkenning krijgt voor de taken die
deze opneemt en er ook nog ruimte is om nog in de kindrol te staan.
Maar een eenvoudige positie is het in deze situaties van gezinshereniging meestal
niet. Bovendien heeft de niet-begeleide minderjarige meestal verschillende jaren
alleen geleefd en is erg zelfstandig en onafhankelijk is geworden. Iets wat de jongere nu deels weer moet opgeven om weer in de kindrol in de context van een gezin
te functioneren. Soms ontstaan hierbij ook conflicten tussen ouders en de minderjarige over de uiteenlopende acculturatieprocessen en de verschillende visies op
het evenwicht tussen cultuurbehoud en cultuurovername. Bij jonge niet-begeleide
minderjarigen kan het gebeuren dat de band met de andere gezinsleden vervaagd
is, alsook de kennis van de moedertaal. Dat is uiteraard een extra complicerende
factor in het herenigingsproces.
Ondanks het feit dat gezinshereniging een complex en langdurig proces is, is het
toch de grote wens van vele niet-begeleide minderjarigen en is het vaak wel een
geslaagd proces waarbij alle betrokkenen erg opgelucht zijn over de hereniging.
We mogen dus niet zomaar die wens tot hereniging wegwuiven omwille van de
complexiteit van dit proces.
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Er zijn wel een aantal belangrijke aandachtspunten:
› Geef alle betrokkenen, ook de familieleden die herenigd willen worden, van bij
het begin heel duidelijk en herhaaldelijk informatie. Over de complexiteit van de
procedure tot goedkeuring van de gezinshereniging, over wat migratie naar en
integratie in België betekent en over de complexiteit van het proces zelf. Creëer
bij alle betrokkenen ook voortdurend de ruimte om het proces toch niet op te
starten of verder te zetten, ook al was dit initieel de uitdrukkelijke wens.
› Eens de gezinshereniging is goedgekeurd is het uiterst belangrijk om goede
afspraken te maken met alle betrokkenen. Wie gaat waar wonen? Wil men
onmiddellijk allemaal samen gaan wonen of is het beter dat men eerst nog wat
afzonderlijk woont? Wat is haalbaar qua huisvesting? Wat zijn de eerste plannen
na aankomst in België? Zorg ervoor dat iedereen het eens is over dit traject.
› Benadruk verschillende keren dat gezinshereniging een complex proces is,
omwille van de hierboven beschreven ingewikkelde dynamieken. Benoem
de mogelijkheden tot conflicten en spanningen die er kunnen zijn, alsook het
belang van tijd-nemen en tijd-geven, ook aan elkaar.
› Indien een (jonge) niet-begeleide minderjarige in een pleeggezin verblijft in
afwachting van de gezinshereniging is het belangrijk dat ook de pleegouders
gezien worden in dit proces. Hoe zien zij het afscheid van het pleegkind? Welke
rol willen zij eventueel nog spelen ten aanzien van het kind en diens gezin na
de hereniging?
› Zorg voor voldoende ondersteuning na de gezinshereniging zodat de jongere zelf
wat ontlast wordt van een aantal taken en verantwoordelijkheden.
› Indien de minderjarige een gezin of opvangcentrum verlaat in het kader
van de gezinshereniging is het belangrijk dat daar een mooi afscheid wordt
georganiseerd en dat verder contact, waar wenselijk, mogelijk blijft.
› Bekijk ook voor jezelf als voogd welke rol je zelf nog wil/kan spelen na de
hereniging. In principe is de taak van de voogd dan afgerond, maar gezien je als
voogd zo’n centrale figuur was in het volledige traject kan het zinvol zijn om nog
verder te ondersteunen, zeker ten aanzien van de jongere.

5.6. Wanneer de verbinding verbroken wordt
Er zijn verschillende momenten waarop de verbinding tussen de voogd en de minderjarige breekt. In wat volgt beschrijven we vier momenten: aangeleerde hulpeloosheid, het weigeren van ondersteuning, weglopen/verdwijnen en het doorgeven van
de voogdij.

124

5.6.1. Aangeleerde hulpeloosheid
Niet-begeleide minderjarigen zoeken soms hun toevlucht tot een houding van ‘laatmaar-komen’, ‘beslis-jij-maar’ als een manier om om te gaan met de vele beslissingen
die over hun hoofd heen genomen worden en de weinige impact op hun leven die ze
ervaren. Op zo’n moment wordt de ondersteuningsrelatie tussen voogd en minderjarige heel erg een eenrichtingsverhaal waarbij de jongere wacht op wat er komt en op
wat er gegeven wordt. Dit kan voor heel wat frustratie en zelfs kwaadheid zorgen bij
de voogd.
Drie aandachtspunten kunnen hier wat mee richting geven:
› Ga voortdurend het gesprek aan met de jongere en zoek in je vragen en in je
eigen analyses naar het waarom van deze keuze. Wat maakt dat deze jongere dit
nu als beste/enige strategie inzet?
› Blijf de jongere herinneren aan diens verantwoordelijkheid (bv. naar school
gaan) en de gevolgen van het niet opnemen van die verantwoordelijkheden (bv.
problemen voor de verlenging van de verblijfsdocumenten). Stel hier ook duidelijke
grenzen aan je eigen verantwoordelijkheid. De jongere moet een aantal zaken echt
zelf opnemen en als voogd kan je (helaas) niet alles oplossen, noch overnemen.
› Het kan ook zinvol zijn om met anderen uit het netwerk van de jongere in gesprek
te gaan en via hen meer connectie te kunnen leggen met de jongere. Wees wel
voorzichtig dat dit niet tot mogelijke vertrouwensbreuken leidt.
Maar vooral: blijf naast de jongere staan! Niet weglopen, niet opgeven, accepteren
(zoveel mogelijk), verdragen, blijven zoeken, blijven motiveren – en hopen dat met
de tijd ook de opening komt om terug zelf het leven wat in handen te nemen.

5.6.2 Weigeren van ondersteuning door de voogd
Helemaal in dezelfde lijn kan de jongere de ondersteuning van de voogd radicaal
weigeren. Probeer dan zicht te krijgen op het waarom van de weigering. Stel de vraag
aan de jongere, ga het gesprek aan over ‘de weerstand’, eerder dan te trachten te
overtuigen. Dus ook hier is acceptatie van het gedrag – tot op zekere hoogte – belangrijk, waarbij wel gezocht wordt naar het ‘waarom’ van de weigering. Daarnaast is
het tevens belangrijk om informatie te geven over de mogelijke consequenties van
de weigering. Daarbij dien je heel duidelijk aan te geven dat je hoe dan ook voogd
blijft, wat er ook gebeurt – dus ook hier niet weglopen, niet opgeven, verdragen,
blijven zoeken en blijven motiveren. Want zelfs de wijze waarop we omgaan met de
weigering bij de jongere om door de voogd ondersteund te worden kan de jongere
iets leren en betekenisvol zijn. In dergelijke situaties is het ook aangewezen om dit
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met anderen te bespreken, zoals de referentiepersoon bij de Dienst Voogdij die hier
ook eventueel een bemiddelende rol kan in spelen of indien het contact toch niet
meer kan hersteld worden eventueel een andere voogd kan aanstellen.

5.6.3 Weigeren van andere ondersteuning
Het is niet altijd gemakkelijk om een jonge nieuwkomer te overtuigen om te stap
te zetten naar extra ondersteuning. In het bijzonder de stap naar psychologische
ondersteuning, inclusief drughulpverlening, kan moeilijk zijn. Ook therapietrouw
– het therapeutisch proces blijven volhouden – is soms extra uitdagend bij deze
groepen. Meerdere oorzaken zijn mogelijk, zoals de specifieke ideeën die leven
over de problemen en/of de aangeboden ondersteuning, de angst voor stigma, onbegrip of verwerping door anderen uit de onmiddellijke leefomgeving of in de familiale context en de negatieve ervaringen van onbegrip, discriminatie of afwijzende
houding die er bij eerdere ervaringen met specifieke/gespecialiseerde vormen van
ondersteuning waren. We zullen deze weerstand niet altijd kunnen doorbreken.
Wel moeten we trachten zicht te krijgen op het waarom van deze weerstand om
van daaruit stappen te zetten.
We kunnen de jongere ook vragen om het toch voor één sessie een kans te geven
of we kunnen ook hier kijken of personen uit de context van de jongere mee een
duwtje in de rug kunnen geven.
Indien de jongere toch bereid is de stappen te zetten is het van groot belang om met
de ondersteuner waarnaar wordt doorverwezen goed door te praten over de weerstanden én de noden van de jongere, zodanig dat deze hulpverlener daar rekening
mee kan houden. Als doorverwijzing dan toch geweigerd wordt zijn ook hier begrip
en erkenning belangrijk, met daarbij wel de boodschap dat je zelf wel denkt dat die
ondersteuning nu een goede keuze zou zijn – maar als dit nu niet kan, dat het wel
altijd later nog kan en dat je steeds openstaat om de vraag terug op te nemen.

5.6.4 Weglopen / verdwijnen
Niet alle niet-begeleide minderjarigen wensen in België te blijven of zien hier (nog)
perspectief. Sommige niet-begeleide minderjarigen hebben – ondanks het gegeven dat ze hier soms enkele maanden blijven – nooit echt de intentie om zich hier te
vestigen gezien ze op doorreis zijn naar een ander land. Deze jongeren zien we dan
ook plots verdwijnen uit het opvangcentrum. Anderen besluiten om hun initiële
plan om in België te blijven nadien toch te wijzigen, omdat er geen/weinig perspectief is op verblijfsdocumenten, omdat de procedure tot gezinshereniging te lang
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duurt, door een conflict in het opvangcentrum of omdat België toch niet aan hun
economische of opleidingsverwachtingen voldoet. Ook deze jongeren vertrekken
op een dag, vaak zonder waarschuwing. Nog anderen worden gerecupereerd door
netwerken van mensenhandelaars en verdwijnen op die manier uit beeld.
Het plots verdwijnen van een jongere waar men als voogd intensief en soms lang
mee heeft gewerkt kan erg confronterend en pijnlijk zijn. Waarom-vragen worden
niet beantwoord, maar evengoed duiken er twijfels op over het eigen handelen.
Het is belangrijk om kritisch te zoeken naar antwoorden op deze vragen om op die
manier in de toekomst misschien wel bepaalde signalen te kunnen opvangen of
bepaalde situaties op een andere manier te benaderen. Tegelijk is dit vooral een
beslissing van de jongere (en eventueel diens context) zelf (met uitzondering van
de recuperatie in het kader van mensenhandel) en is het dus erg moeilijk om als
voogd zicht op te krijgen op dit beslissingsproces of er zelfs impact op te hebben
(→ BOEK 4 – Slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel). We hoeven in
zo’n situatie dus ook niet al te kritisch en te streng te worden voor onszelf en onze
eigen rol.
Niettemin is het belangrijk om in de begeleiding van niet-begeleide minderjarigen
aandachtig te zijn voor signalen, zowel wat doortrekken betreft (dus jongeren die
eigenlijk onderweg zijn naar een ander land en niet de bedoeling hebben om in
België te blijven) als wat mensenhandel en mogelijke recuperatie door dergelijke
netwerken betreft. Voor de jongeren in transit is het belangrijk dat zij – waar mogelijk – correcte informatie krijgen. Wat zijn de risico’s verbonden aan (illegaal)
doortrekken en (verdere) afhankelijkheid van mensensmokkelaars/-handelaars?
Wat zijn de mogelijkheden tot het verkrijgen van verblijfsdocumenten in België en
in andere landen, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk? Zijn er eventuele
mogelijkheden tot legaal verder reizen naar het land van bestemming? Informatieverstrekking kan op die manier hopelijk bijdragen tot een meer geïnformeerde
beslissing om toch door te trekken of te blijven.
Wat (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel betreft is uiteraard het startpunt
belangrijk. Als bij aankomst reeds indicaties zijn van mensenhandel dient de minderjarige heel nauwlettend in het oog te worden gehouden. Maar ook indien dit
bij aankomst niet het geval is, dient bij elke jongere aandacht te zijn voor mogelijke signalen dat er risico is of ontstaat op mensenhandel of andere vormen van
uitbuiting. Indien er duidelijke aanwijzingen of vermoedens zijn, dienen de nodige
stappen gezet te worden tot bescherming van de minderjarige en eventueel het
aanvragen van verblijfsdocumenten in het kader van de procedure voor slachtoffers van mensenhandel.
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5.6.5. Doorgeven van de voogdij
Soms kan het gebeuren dat de voogdij moet worden losgelaten. Dat kan het geval zijn indien de begeleiding volledig vastzit en er geen openingen meer zijn of
wanneer de voogd door persoonlijke omstandigheden (bv. ziekte, werkverandering) het werk als voogd (tijdelijk) moet stopzetten.
In het eerste geval, bij het vastzitten van de begeleiding, is het erg belangrijk om
niet snel op te geven. Ondersteuningsrelaties lopen heel vaak eens compleet vast.
Maar vaak zijn dit ook groei- en leermomenten, waarbij, eens doorheen deze
knoop, kansen ontstaan om de begeleiding op een andere manier verder te zetten.
Anderzijds kan de situatie soms dusdanig vastzitten dat het ook beter is om de
voogdij door te geven en met ‘nieuw bloed’ verder te gaan. Het is in een dergelijke situatie erg belangrijk om zorgvuldig na te denken over hoe we dit aan de
minderjarige zullen duiden. Moeten we een deel van de verantwoordelijkheid voor
het vastlopen bij de jongere leggen – om daarmee te hopen dat deze het op een
andere manier aanpakt bij de nieuwe voogd – of is het net belangrijk dat we heel
erg gaan ontschuldigen zodat het zelfbeeld van de jongere niet nog meer aangetast wordt. In beide gevallen is het van uitermate groot belang dat de minderjarige
informatie krijgt over wat er zal gebeuren, wie de voogdij zal overnemen en hoe dit
praktisch in het werk zal gaan.
Geef hierbij ook duidelijk aan welke informatie aan de nieuwe voogd zal worden
doorgegeven.
Zorg ook voor een zo goed mogelijke informatieoverdracht naar de nieuwe voogd,
zodanig dat vermeden wordt dat de jongere het volledige verhaal nog eens opnieuw
moet doen. Zorg er ten slotte voor dat het afscheid toch zo mooi mogelijk kan verlopen, met nadruk op de positieve aspecten in de begeleiding en de sterktes van
de jongere.

5.7. Loslaten in verbinding
De 18de verjaardag is nog veel meer dan voor andere jongeren een enorm kantelpunt in het leven van vele niet-begeleide minderjarigen. Als hun verzoek tot internationale bescherming nog in behandeling is komen ze nu terecht in de opvang
voor volwassenen. Het verplicht schoollopen stopt – of ze verliezen het recht op
onderwijs, als ze tijdelijke documenten hebben in het kader van de Bijzondere
verblijfsprocedure (MINTEH-procedure) worden deze niet meer hernieuwd en stelt
zich de vraag rond al dan niet terugkeren of verblijf in illegaliteit nog prangender.
Ook de ondersteuning door een voogd loopt ten einde. Hoe lang of hoe kort een
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voogdij ook liep, of die moeilijk of gemakkelijk was, een gevoel van tevredenheid
geeft of vooral frustratie opleverde, elke voogdij dient zo goed mogelijk afgerond
te worden.
Afronden van een ondersteuningstraject betekent dat we aandacht hebben voor
het afscheid (dus niet doen alsof het er niet is) en dat we tegelijk zoeken naar continuïteit doorheen het afscheid, dus bruggen leggen vanuit verleden, over heden,
naar de toekomst toe. Op elk moment van afscheid – en dus mogelijk nieuwe
breuken – is het immers belangrijk dat we aan de jonge vluchteling ook ervaringen
kunnen meegeven dat afscheid niet altijd en alleen maar onverwacht en pijnlijk is,
maar ook mooi, warm en waardevol, waarbij ervaringen en herinneringen meegenomen worden naar de toekomst.
Enkele aandachtspunten bij het afronden van een voogdij:
› Zorg voor een afrondend gesprek, ook al is dit een ‘extra’ gesprek. Kondig dit
ook vooraf aan als het laatste gesprek vooraleer de voogdij officieel beëindigd
wordt.
› Benoem in dit gesprek wat de voogdij voor jou betekend heeft. Ga vooral in op
de positieve aspecten van de voogdij. Benoem sterktes en competenties van
de jongere en van zijn context.
› Je kan nog enkele aandachtspunten en ankerpunten meegeven
voor de toekomst, samenhangend met het traject, bijvoorbeeld de
mogelijkheid om later nog terug te keren naar het land van herkomst,
ondersteuningsmogelijkheden bij een verblijf zonder geldige documenten
in België, bereikbaarheid van psychologische ondersteuning,
ondersteuningsmogelijkheden bij de zoektocht naar werk of huisvesting, enz.
› Geef duidelijk aan dat je rol en ondersteuning nu officieel ten einde loopt.
Bespreek welk contact voor jou nog mogelijk is. Mag de jongere jou nog
opbellen en ondersteuning vragen? Is er nog contact mogelijk en hoe dan?
Mag de jongere andere hulpverleners nog naar jou doorverwijzen voor
overleg of informatie? Als contact voor jou nog mogelijk is, geef dan duidelijk
aan hoe de jongere je kan bereiken.
› Zorg ervoor dat er ook een materiële herinnering kan blijven: een ‘selfie’
van jullie beiden, een brief of kaartje met enkele woorden, enz. Het
materialiseren van herinneringen is immers erg belangrijk in het creëren van
continuïteit doorheen breuken.
Afscheid nemen is bij uitstek een mogelijk rijk moment van verbinding maken en
continuïteit creëren. Zelfs in loslaten blijft verbinding mogelijk en kunnen bruggen
gevormd worden tussen verleden, heden en toekomst in het meenemen van verrijkende ervaringen. Als voogd kunnen we op zulke momenten het verschil maken
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door afscheid op een hele andere manier vorm te geven dan wat veel van deze jongeren al vele keren als pijnlijke en definitieve breuken hebben moeten doormaken.

5.8. Conclusie: remembering
In dit vijfde hoofdstuk stonden we uitgebreid stil bij een relationeel perspectief op
de psychosociale ondersteuning van niet-begeleide minderjarigen. We kunnen die
veelheid aan aspecten samenbrengen in één woord: ‘Remembering’.
Remembering voor niet-begeleide minderjarigen gaat over het zoeken naar het
omgaan met herinneringen, zowel moeilijke als fijne herinneringen, hoe die herinneringen waardevol kunnen zijn of worden, en hoe die herinneringen een
plaats kunnen krijgen in de huidige nieuwe context of net in alle stilte meegedragen worden. Remembering voor niet-begeleide minderjarigen gaat ook over hoe
continuïteit kan gecreëerd worden in het levenstraject van de jongere, maar ook
in diens identiteit, in diens beleving, waarden en normen. Over cultuurbehoud en
over het creëren van verbondenheid, vanuit het verleden naar het heden en verder
naar de toekomst.
Remembering voor niet-begeleide minderjarigen gaat ook over het terug-lid-worden-van. Het terug-lid-worden van een nieuw land, van een nieuwe samenleving,
van nieuwe sociale netwerken. Een nieuwe plaats vinden, erbij-horen, een nieuwe
gedragenheid creëren en ervaren, nieuwe verbindingen aangaan. Maar het gaat
ook over terug lid worden van een oud land, van een oude context. Over het zoeken
naar hoe je een plaats kan vinden in een familiaal netwerk dat ver weg is, waar je
nu niet meer op dagdagelijkse basis deel van uitmaakt, over mandaat, loyaliteit
en missie, over aspiraties en terugkijken, over bezorgdheid en zorgen-voor vanop
afstand.
Vertrekken vanuit een relationeel perspectief op de ondersteuning van een
niet-begeleide minderjarige als een kind-in-context kan deze ‘Remembering’ een
rijke inhoud en vormgeven in deze levensfase van de kinderen en jongeren die we
als voogd mogen ondersteunen.
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