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Abstract  

It proves to be difficult for institutions, projects and initiatives that are concerned with 

education and parenting to reach migrant parents and children. The central objective of this 

study is therefore to investigate the characteristics of the procedures that are used by 

professionals from Tilburg who successfully reach migrant parents. Five central issues that 

are described in literature and provide a better understanding of the causes of their success, 

are reviewed: how important is the cultural background and –competence of the professional; 

is the use of a target group-specific approach desirable; what is the role of the attitude of the 

professional and are migrant parents better reached when empowerment or outreaching 

methods are applied? In the spring of 2009, 15 in-depth interviews were held with 

professionals from Tilburg who succeed in reaching migrant parents. Based on these 

interviews, three main conclusions are drawn. First of all, a target group-specific approach is 

not used by any of the interviewed professionals, but they do take the (cultural) background of 

the parents into account. This allows them to recognize problems in the cultural context 

without stereotyping people. Secondly, passion for their work appears to have a positive effect 

on the commitment of professionals, making them more successful in reaching migrant 

parents. Finally, it is concluded that, in practise, going out to visit people is not all there is to 

an outreaching approach. For outreaching methods to really work, it is essential that 

professionals possess skills, such as being able to listen carefully and aptly respond to 

problems. It is recommended to link social work initiatives to positive, easily accessible 

activities, as migrant parents will then approach professionals with their problems more 

easily.  
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Samenvatting  

Migrantenouders en -kinderen worden relatief slecht bereikt door instellingen, projecten en 

initiatieven omtrent opvoeding en educatie. Het huidige kwalitatieve onderzoek richt zich op 

de vraag: welke kenmerken hebben de werkwijzen van Tilburgse professionals, werkzaam in 

de velden onderwijs of opvoeding, die het lukt om migrantenouders te bereiken? Volgens de 

literatuur zijn er vijf kernpunten die meer inzicht geven in mogelijke succesvolle kenmerken 

van de werkwijze van professionals, omtrent het bereiken van migrantenouders: wat is het 

belang van de culturele achtergrond en -competenties van professionals; kan er het beste wel 

of geen gebruik gemaakt worden van een doelgroepgerichte aanpak; wat voor rol heeft de 

attitude van de professional en dragen empowerment of outreachend werken bij aan het beter 

bereiken van migrantenouders? In het voorjaar van 2009 zijn 15 diepte- interviews gehouden 

met professionals uit Tilburg die succesvol zijn in het bereiken van migrantenouders. Hieruit 

blijkt, ten eerste, dat de geïnterviewde professionals geen doelgroepgerichte werkwijze 

gebruiken, maar wel rekening houden met individuele aspecten van de ouders, zoals de 

culturele achtergrond. Ten tweede blijkt passie voor het werk de betrokkenheid van de 

professional te vergroten, waardoor ouders beter bereikt worden. Ten slotte betekent 

outreachend werken in de praktijk niet enkel ´naar de ouders toe gaan´, maar gaat dit samen 

met vaardigheden, zoals goed luisteren en ingaan op alle problemen. Er wordt aanbevolen 

om hulpverleningsinitiatieven te koppelen aan leuke, laagdrempelige activiteiten, omdat 

migrantenouders een professional dan eerder met vragen of problemen zullen benaderen.  
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Inleiding 

Migrantengezinnen hebben relatief meer kans op een achterstandspositie dan autochtone 

gezinnen. Dit komt omdat sommige groepen migranten relatief weinig scholing hebben 

gehad, de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, in achterstandsbuurten wonen, een 

uitkering hebben en/of rond de armoede grens leven (Programmaministerie Jeugd en Gezin, 

2008). Het bereiken van migrantenouders om ze, waar nodig, te ondersteunen bij de 

opvoeding en educatie van hun kind blijkt dus van belang. Uit onderzoek komt echter naar 

voren dat migrantenouders en -kinderen relatief slecht worden bereikt door instellingen, 

projecten en initiatieven omtrent opvoeding en educatie. Volgens Zeijl, Crone, Wiefferink, 

Keuzenkamp en Reijneveld (2005) heeft de jeugdgezondheidszorg meer moeite met het 

signaleren van problemen bij kinderen van niet-westerse herkomst. Verder is het zorgaanbod 

voor migrantenouders en -kinderen minder toegankelijk en kunnen ze minder profiteren van 

de kwaliteit ervan (Struijs & Wennink, 2000).  

Professionals spelen een grote rol bij het bereiken van migrantenouders (Chand & 

Thoburn, 2005). Er is in de wetenschap echter nog weinig bekend over de eigenschappen van 

de aanpak van professionals die nodig zijn om migrantenouders te bereiken. In de huidige 

studie wordt daarom, aan de hand van vijf kernpunten, onderzocht welke kenmerken van de 

werkwijze van Tilburgse professionals die het lukt migrantenouders te bereiken mogelijk 

succesvol zijn.  

Het zoeken naar succesvolle kenmerken brengt nog enkele andere voordelen met zich 

mee. Op de eerste plaats levert deze onderzoeksopzet waarschijnlijk op een relatief korte 

termijn veel bruikbare informatie op. Het is dus een goede manier om met weinig middelen 

zoveel mogelijk te bereiken. Op de tweede plaats zorgt de onderzoeksopzet voor een positieve 

insteek; er wordt niet uitgegaan van tekortkomingen van migrantenouders, noch wordt er 

gekeken naar wat de professionals verkeerd doen. Op deze manier kan er van de succesvolle 

professionals geleerd worden. Het bereiken van ouders staat in deze studie centraal, opdat ze 

beter ondersteund kunnen worden bij de opvoeding en educatie van hun kinderen. De 

onderzoeksvraag van het huidige onderzoek is daarom: welke kenmerken hebben de 

werkwijzen van Tilburgse professionals, werkzaam in de velden opvoeding of onderwijs, die 

het lukt om migrantenouders te bereiken?  

Eerst wordt er ingegaan op vijf kernpunten die uit de literatuur naar voren komen. 

Vervolgens wordt de methode van dataverzameling toegelicht, waarna de resultaten worden 
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besproken. In de discussie worden drie aspecten besproken waar dit onderzoek meer inzicht in 

heeft gegeven en tot slot wordt er een suggestie voor de praktijk gedaan. 

LITERATUUR 

Professionals spelen een belangrijke rol bij het bereiken van migrantenouders (Chand & 

Thoburn, 2005). Het woord ´bereiken´ is geen eenduidig begrip. Er kan enkel mee bedoeld 

worden dat een professional een ouder spreekt, zonder dat de ouder positief tegenover het 

contact staat. ´Bereiken´ wordt echter ook vaak gelijk gesteld aan ´betrekken´, waar meestal 

mee bedoeld wordt dat de ouder ook participeert. In dit onderzoek wordt ´bereiken´ gezien als 

contact hebben met een ouder die positief tegen het contact aankijkt, de ouder hoeft niet te 

participeren. Voor deze definitie is gekozen omdat ouders die niet positief tegenover het 

contact staan, aannemelijk ook niet openstaan voor de professional. Informatie kan dan 

mogelijk niet doordringen, de ouder wordt dan ook niet echt bereikt. Participeren is echter 

weer echt een stap verder en daar is in deze studie niet voor gekozen.  

Om meer inzicht te krijgen in het succes van de professional bij het bereiken van 

migrantenouders, moet het duidelijk zijn welke kenmerken van de werkwijze de professionals 

mogelijk succesvol maken. Volgens de literatuur zijn er vijf kernpunten die hier meer inzicht 

in geven: wat is het belang van de culturele achtergrond en -competenties van professionals; 

kan er het beste wel of geen gebruik gemaakt worden van een doelgroepgerichte aanpak; wat 

voor rol heeft de attitude van de professional en draagt empowerment of outreachend werken 

bij aan het beter bereiken van migrantenouders? Deze kernpunten worden hier nader 

besproken.  

Belang van de culturele achtergrond en -competenties 

Het is aannemelijk dat de culturele achtergrond en de culturele competenties van 

professionals een rol spelen bij het bereiken van migrantenouders. Vaak wordt ervan 

uitgegaan dat het voor migrantenouders het makkelijkst is om contact te leggen met een 

professional die dezelfde culturele achtergrond heeft, mede in verband met de taal (van der 

Veen, Schrijvers & Redout, 2003). De cultuurverschillen tussen ouders en de professional 

zorgen er mogelijk voor dat de ouders eerder het gevoel hebben dat er onbegrip is en/of dat de 

professional de context niet begrijpt waarin een probleem zich afspeelt. Het verschil in cultuur 

vergroot de kans dat de adviezen of opmerkingen van een professional niet bruikbaar zijn 

voor de ouder. Deze opvatting heeft draagvlak in de literatuur. O’Neale (2000) geeft aan dat 
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een professional dezelfde taal moet spreken en dezelfde culturele achtergrond moet hebben 

als de betrokken migrant. In het verlengde hiervan geeft Gray (2002) aan dat een belangrijk 

fundament van culturele gevoeligheid het spreken van dezelfde taal en het beheersen van 

luistervaardigheden is.  

Er zijn echter ook onderzoekers die een ander standpunt innemen, zij zien nadelen in een 

´gematchte´ culturele achtergrond tussen professional en ouder. Brandon, Thoburn, Lewis en 

Way (1999) geven aan dat, ondanks de overeenkomstige culturele achtergrond, ouders 

achterdochtig kunnen worden, omdat professionals de plicht hebben bepaalde zaken door te 

geven. Dit wantrouwen is volgens Brandon en collega´s sterker dan de vertrouwensband die 

ontstaat door de overeenkomstige achtergrond. Een ander nadeel van een professional die uit 

dezelfde gemeenschap komt, is dat ouders bang kunnen zijn dat de professional informatie zal 

‘lekken’ in de gemeenschap (Thoburn, Chand, Procter & Goldstein, 2006).  

Een derde standpunt dat in de literatuur naar voren komt, stelt dat binnen een cultuur veel 

variatie is en dat hier door professionals goed op moet worden ingespeeld. Volgens Prevatt-

Goldstein (2002) gaat het niet om de culturele achtergrond van de professional, maar om de 

interculturele competenties. Uit onderzoek blijkt dat deze competenties van professionals niet 

altijd toereikend zijn. Regelmatig worden er communicatieproblemen ervaren of is het 

moeilijk de jeugdige of ouder te bereiken (Bellaart & Azrar, 2003; Oude Breuil, 2005). 

In de literatuur heerst dus nog geen consensus over het belang van de culturele achtergrond en 

-competenties van professionals.  

Wel of geen doelgroepgerichte aanpak 

Een doelgroepgerichte benadering houdt in dat een standaard werkwijze voor een hele 

doelgroep wordt gebruikt. Voorstanders van een doelgroep gerichte aanpak zijn Verweij en 

Singels (2009). Zij geven aan dat interventies gericht op de algemene bevolking niet altijd 

toereikend zijn voor allochtone groepen. Ze geven daarvoor twee oorzaken: allochtone 

groepen hebben soms andere problemen dan autochtone, en sommige (delen van) allochtone 

groepen worden moeilijk bereikt, door taal-, kennis-, of cultuurverschillen. Verweij en Singels 

(2009) vinden het aannemelijk dat deze problemen kleiner worden wanneer een 

doelgroepgerichte werkwijze wordt gebruikt.  

Een tweede argument voor een doelgroepgerichte werkwijze is gegrond op de 

diversiteit van migranten groepen in Nederland. De diversiteit tussen verschillende migranten 
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groepen is zeer groot; er kunnen bijvoorbeeld verschillen zijn in religie, culturele achtergrond, 

geschiedenis en de reden van emigratie. Voorstanders van een doelgroepgerichte aanpak 

geven aan dat het niet aannemelijk is dat er interventies bestaan die bij al deze uiteenlopende 

groepen effect zullen hebben. Dit wordt ondersteund door Pedersen, Draguns, Lonner en 

Trimble (1996). Zij bekijken het gedrag van ouders in de context van hun culturele 

achtergrond. Hierdoor kan de hulpverlener cultuurspecifieke oplossingen bedenken en dat is 

volgens deze onderzoekers essentieel.  

Een derde argument is dat specifieke groepen een vergroot risico hebben om bepaalde 

problemen te ontwikkelen (RIVM, 2007). Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een 

doelgroepgerichte aanpak, wordt bestaande kennis over deze groepen niet of onvoldoende 

gebruikt, wat kan resulteren in gemiste kansen.  

 

Er zijn echter ook verschillende redenen mogelijk waarom een professional tegenstander is 

van een doelgroepgerichte aanpak. Op de eerste plaats kunnen professionals culturele 

verschillen bewust negeren omdat zij ouders als hun gelijke behandelen. Knipscheer en 

Kleber (2004) leggen de nadruk op de individuele achtergrond van een ouder en minder bij de 

culturele context. Zij gaan er vanuit dat alle mensen in essentie hetzelfde zijn en dat effectieve 

interventies in verschillende culturen werkzaam zijn. Deze opvatting gaat niet samen met een 

doelgroepgerichte aanpak. 

Een tweede reden voor professionals om geen doelgroepgerichte aanpak te hanteren, is 

het risico op het handelen vanuit vooroordelen. Goldstein (2006, zoals beschreven in 

Thoburn, Chand, Procter & Goldstein, 2006) waarschuwt voor het streven naar 

doelgroepgerichte werkwijzen, de kans is dan groot dat mensen in stereotypen gaan denken, 

waardoor professionals onvoldoende openstaan voor individuele kenmerken, zoals leeftijd en 

beroep (Page, Whitting & Mclean, 2007). Met een groepsbenadering komt de nadruk te veel 

op de overeenkomsten binnen een groep te liggen en te weinig op de verschillen waardoor er 

onterecht vooroordelen over een volledige groep kunnen ontstaan.  

Het is duidelijk dat er in de literatuur geen consensus is over de effecten van een 

doelgroepgerichte aanpak. Het is echter aannemelijk dat de keuze van een professional om 

wel of niet voor een doelgroepgerichte aanpak te kiezen in verband staat met het bereiken van 

migrantenouders. Om dit verband te verhelderen wordt in het huidige onderzoek bij 

succesvolle professionals nagegaan of zij gebruik maken van een doelgroepgerichte aanpak.  
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De rol van de attitude  

Volgens de literatuur speelt de attitude van de professional mogelijk een grote rol bij het 

bereiken van migrantenouders. Op de eerste plaats is het aannemelijk dat professionals die 

overtuigd zijn van het belang van het bereiken van een doelgroep meer investeren in het 

bereiken van deze doelgroep (Bandura, 1997; Hoover-Dempsey, Bassler & Brissie, 1992). De 

overtuiging of denkwijze van een professional, bijvoorbeeld belang hechten aan het bereiken 

van migrantenouders, kan van invloed zijn op het gedrag, zoals het bepalen van doelen en 

strategieën (Datnow en Castellano, 2000; Goodnow, 1988; Williams & Corbie-Smith, 2006). 

Het is aannemelijk dat een professional die het belangrijk vindt dat migrantenouders bereikt 

worden, wanneer dit niet lukt de methode aanpast totdat het wel werkt (Williams & Corbie-

Smith, 2006). Het belang dat een professional hecht aan het bereiken van migrantenouders 

kan gesplitst worden in intrinsieke motivatie, motivatie die van binnenuit komt, en extrinsieke 

motivatie, zoals beloningen (Deci, 1975, zoals beschreven in Geen, 1995). Deci (1975, zoals 

beschreven in Geen 1995) geeft aan dat intrinsieke motivatie het belangrijkst is. Het is dus 

vooral van belang dat professionals het zelf belangrijk vinden om migrantenouders te 

bereiken.  

Op de tweede plaats is de mate waarin een professional gelooft dat het hem zal lukken 

belangrijk. Als een professional het haalbaar acht om migrantenouders te bereiken, dan is de 

kans groter dat dit daadwerkelijk zal lukken (Geen, 1995). Bovenstaande bevindingen 

betekenen dat een bepaalde attitude mogelijk een succesvol kenmerk is van de werkwijze van 

professionals, bij het bereiken van migrantenouders. In het huidige onderzoek wordt daarom 

nagegaan welke attitudes, wat voor een rol spelen bij het bereiken van migrantenouders.  

Meerwaarde van empowerment 

Volgens de literatuur kan empowerment bijdragen aan het bereiken van migrantenouders. 

Rappaport (2000) geeft aan dat professionals die empowerment nastreven de ouders laten 

bepalen wat het probleem is. Ze werken samen met de ouders, hebben niet de rol van adviseur 

of expert, maar zoeken samen met de ouders naar een oplossing. Om dit te bereiken stuurt de 

ouder het proces in plaats van de professional en wordt er geredeneerd vanuit de waarden en 

de wereldvisie van de ouder (Rappaport, 2000). Deze professionals kijken naar oplossingen in 

plaats van naar problemen en ze zoeken niet naar risicofactoren maar denken vanuit de sterke 

kanten van de ouders (Rappaport, 2000).  

Vele westerse professionals zijn voorstander van empowerment, omdat het 

verschillende positieve effecten kan hebben. Ouders kunnen bijvoorbeeld een positiever 
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gevoel krijgen over hun persoonlijke opvoedcapaciteiten (Dunst, 1999; Trivette & Dunet, 

2004) en empowerment vergroot het adaptatievermogen van stress (Nachshen & Minnes, 

2005). Ouders vinden dit vaak een prettige werkwijze, omdat ze meer controle hebben over 

wat er gebeurd en er vanuit hun wereldvisie wordt gewerkt. Verder spreekt de positieve 

benadering ouders vaak aan. Empowerment kan dus mogelijk een succesvol kenmerk van de 

werkwijze van professionals zijn, bij het bereiken van migrantenouders.  

Het is echter nog niet onderzocht of deze positieve effecten ook optreden bij de 

migrantendoelgroep. Het is mogelijk dat migrantenouders, die vaak uit collectivistische 

culturen komen, er andere idealen op nahouden. Empowerment is gebaseerd op westerse 

waarden, zoals zelfstandigheid en individualiteit. In het huidige onderzoek wordt daarom 

gekeken of de professionals die succesvol migrantenouders bereiken, empowerment een 

meerwaarde vinden hebben.  

Meerwaarde van outreachend werken 

Ten slotte zou het gebruik van outreachende methoden kunnen bijdragen aan het bereiken van 

migrantenouders. Autochtone ouders zijn vaak volledig bekend met het Nederlandse school- 

en zorgsysteem. Wanneer ouders echter minder goed op de hoogte zijn van de ‘normale’ gang 

van zaken weten ze ook minder goed wat er van hun verwacht wordt. Voorbeelden hiervan 

zijn uitnodigingen van het consultatiebureau of voor ouderavonden. Vele autochtone ouders 

verwachten dit en kunnen een uitnodiging direct plaatsen en zich hier een voorstelling bij 

maken, terwijl dit bij migrantenouders wellicht veel meer vragen oproept. De beheersing van 

de Nederlandse taal speelt hier ook een rol (Verweij & Singels, 2009). Wanneer een 

uitnodiging niet begrepen of gelezen wordt is het begrijpelijk dat ouders niet komen. Een 

mogelijke oplossing voor deze categorie problemen is outreachend werken.  

Met outreachend werken wordt bedoeld dat een professional naar een gezin toe gaat en 

de ouders persoonlijk benadert. Uit onderzoek blijkt dat een outreachende werkwijze voor 

ouders sterk drempelverlagend werkt en dat het de ouderlijke betrokkenheid verhoogt (Simon, 

2004; Gillespie & Primavera, 2001). Bijvoorbeeld ouders die de stap naar Bureau Jeugdzorg 

niet zelf zouden zetten, worden op deze wijze wel bereikt (van Lieshout, van Veen, Bosdriesz 

& van Kessel, 2005). Het besef dat sommige cliënten opgezocht moeten worden in de eigen 

leefomgeving is bij sommige professionals al aanwezig (Nieuwenhuizen, 2004). Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit het rapport ‘Jeugdreclassering in de praktijk’ (WODC, 2002), waarin 

geconcludeerd wordt dat hulpverleners in de jeugdreclassering voornamelijk outreachend 

werken. 
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Deze positieve resultaten van outreachend werken, wijzen in de richting dat dit 

mogelijk een succesvol kenmerk is van de werkwijze van een professional bij het bereiken 

van migrantenouders. In het huidige onderzoek wordt daarom gekeken of professionals die er 

in slagen migrantenouders te bereiken outreachend werken een meerwaarde vinden hebben.  

Consequenties voor het onderzoek 

Uit de literatuur komen vijf kernpunten naar voren die een leidraad voor de interviews 

vormen. Aan de hand van de kernpunten wordt de werkwijze onderzocht van professionals 

die het lukt om migrantenouders te bereiken. Op deze manier wordt er meer inzicht verkregen 

in welke kenmerken van de werkwijze mogelijk zorgen voor het beter bereiken van 

migrantenouders. De volgende vijf kernpunten zijn uit de literatuur naar voren gekomen: wat 

is het belang van de culturele achtergrond en -competenties van professionals; kan er het beste 

wel of geen gebruik gemaakt worden van een doelgroepgerichte aanpak; wat voor rol heeft de 

attitude van de professional en dragen empowerment of outreachend werken bij aan het beter 

bereiken van migrantenouders? In de wetenschap is er, tot op heden, vaak onderzoek verricht 

naar factoren die ouders demotiveren om betrokken te raken, er is relatief weinig onderzoek 

verricht naar succesvolle kenmerken (Simon, 2004).  

METHODE 

In dit kwalitatieve, beschrijvende onderzoek zijn 15 professionals uit Tilburg in het voorjaar 

van 2009 geïnterviewd. Allemaal waren ze werkzaam in de werkvelden onderwijs of 

opvoeding en succesvol in het bereiken van migrantenouders. De diepte-interviews waren 

voornamelijk gericht op de werkwijze van de professionals.  

Onderzoeksgroep en respons  

Al de 15 professionals die per e-mail en telefonisch benaderd werden met de vraag of ze mee 

wilden werken aan dit onderzoek, hebben meegewerkt. Om te achterhalen welke professionals 

succesvol zijn in het bereiken van migrantenouders, is aan verschillende medewerkers van de 

afdeling Onderwijs en Jeugd van de Gemeente Tilburg gevraagd of zij instellingen of 

contactpersonen konden noemen die mogelijk zulke professionals kenden. Vele grote en 

kleine instellingen werden genoemd, meerdere malen is er tot vier keer toe doorverwezen tot 

een succesvolle professional gevonden was. Door deze methode was de reikwijdte van de 

zoektocht naar succesvolle professionals groot.  
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De onderzoeksgroep bestond uit professionals met zo veel mogelijk uiteenlopende 

werkzaamheden en culturele achtergronden en die het lukt om migrantenouders te bereiken. 

Er is bewust gekozen voor een zo groot mogelijke variatie in professionals omdat 

overeenkomsten dan eerder wijzen op succesvolle kenmerken. Er is een docent van een 

basisschool geïnterviewd, maar ook een verpleegkundige van het consultatiebureau en een 

intermediair die thema-avonden organiseerde voor moeders. Iets meer dan een derde van de 

geïnterviewden was oorspronkelijk van buitenlandse afkomst. Ze hadden allemaal met elkaar 

gemeen dat hun werkzaamheden gerelateerd waren aan opvoeding of onderwijs.  

Op twee gebieden is er verzadiging opgetreden. Op de eerste plaats werden er, in de 

zoektocht naar professionals die succesvol zijn in het bereiken van migrantenouders, op een 

gegeven moment bijna geen nieuwe namen meer genoemd. Deze vorm van verzadiging wijst 

erop dat een groot gedeelte van de op dit gebied succesvolle professionals in Tilburg voor dit 

onderzoek zijn geïnterviewd. Op de tweede plaats trad er verzadiging op bij wat de 

professionals tijdens de interviews vertelden.  

Protocol 

De diepte-interviews zijn aan de hand van een protocol
1
 gehouden en begonnen met enkele 

gestructureerde, zoals een vraag naar de culturele achtergrond van de professional. 

Vervolgens werd er gevraagd naar de werkzaamheden van de professional. Op deze manier 

werd er een beeld gevormd over de instelling en over de taken van de professional, hierbij 

was expliciet aandacht voor het contact dat de professional met de ouders heeft, zoals het 

aantal, de duur en het soort contacten. Dit onderdeel van het interview was belangrijk, om 

tijdens het tweede gedeelte van het interview de antwoorden in de juiste context te plaatsen.  

Het tweede deel van het interview was gericht op de omgang van de professional met 

migrantenouders en was inhoudelijk het belangrijkste deel van het interview. De vijf 

kenmerken uit de literatuur vormden de basis van dit tweede deel van het protocol. 

Verschillende keren kwam een onderwerp echter al ter sprake voordat de vraag omtrent dit 

onderwerp was gesteld, er werd dan op dat moment doorgevraagd en de vraag uit het protocol 

werd vervolgens overgeslagen. Het doorvragen speelde een centrale rol tijdens de diepte-

interviews, er werd doorgevraagd op verschillende gebieden, zoals naar feiten, meningen en 

gevoelens. De interviews waren gericht op de persoonlijke ervaringen van de professionals, 

hierdoor lag de nadruk op voorbeelden en ervaringen van de professionals. 

                                                 
1
 Zie bijlage 1. 
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Dataverwerking en analyse 

De interviews zijn eerst opgenomen en uitgetypt, vervolgens zijn verschillende stukjes tekst 

gelabeld, gestructureerd en geanalyseerd. Na zeven interviews zijn de verschillende analyses 

naast elkaar gelegd, op twee plaatsen zijn de vragen aangepast omdat ze voor onduidelijke 

antwoorden zorgden. De eerste aanpassing ging over de culturele achtergrond van 

professionals. In de eerste zeven interviews werd het duidelijk dat volgens de geïnterviewde 

de culturele achtergrond van professional een rol speelde bij het bereiken van 

migrantenouders. Het bleef echter vaag waar het precies van afhing welke culturele 

achtergrond het beste werkte, daarom is dit later als vraag toegevoegd.  

Verder bleek tijdens de eerste zeven interviews dat meerdere professionals van mening 

waren dat migrantenouders minder gemakkelijk gebruik maken van 

hulpverleningsinstellingen dan ouders met een van oorsprong Nederlandse achtergrond. 

Omdat hierover geen vraag in het protocol was opgenomen, maar dit wel een belangrijk 

onderwerp bleek te zijn, is een vraag hiernaar alsnog toegevoegd.  

Betrouwbaarheid en validiteit  

In dit onderzoek staan de werkwijze en opvattingen van professionals die het lukt 

migrantenouders te bereiken centraal. Deze methode is redelijk betrouwbaar omdat de 

professionals niet is gevraagd wat volgens hun succesvolle kenmerken zijn, maar wat hun 

werkwijze is. Hierdoor is er niet vanuit gegaan dat de succesvolle professionals weten wat 

succesvolle kenmerken zijn, maar dat als zij allemaal dezelfde aanpak gebruiken, dit mogelijk 

een kenmerk is die (mede) leidt tot het bereiken van migrantenouders.  

Er is voor het gebruik van diepte-interviews gekozen zodat de antwoorden zo min 

mogelijk werden gestuurd en er zoveel mogelijk ruimte was voor het verkrijgen van 

informatie die niet in de lijn der verwachting lag. Omdat de professionals ondanks de weinig 

gestandaardiseerde aanpak van diepte-interviews en de grote variatie tussen de geïnterviewde 

professionals toch vaak hetzelfde belangrijk vonden, is de betrouwbaarheid van deze 

gegevens groter.  

 De kernthema´s van het onderzoek zijn bewust niet letterlijk genoemd tijdens de 

interviews. Wanneer begrippen als ´empowerment´, ´outreachend werken´ of ´passie´ door de 

onderzoeker worden genoemd is de kans vrij groot dat de respondenten deze termen 

overnemen en hierdoor minder in hun eigen woorden vertellen. Het niet gebruiken van deze 

termen vergroot de betrouwbaarheid.  
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Een laatste punt dat van invloed kan zijn op de betrouwbaarheid is het risico op 

sociaalwenselijke antwoorden. Er zijn twee redenen die het niet aannemelijk maken dat er 

tijdens de interviews sociaal wenselijke antwoorden zijn gegeven. Ten eerste waren de vragen 

zeer open geformuleerd waardoor uit de vraagstelling niet duidelijk werd wat het sociaal 

wenselijke antwoord was. Ten tweede was de insteek van het onderzoek positief. De 

professionals werden namelijk geïnterviewd omdat het hun lukte om migrantenouders te 

bereiken.  

 

Door de flexibele dataverzamelingsmethode heeft de interviewer steeds kunnen vragen wat op 

dat moment belangrijk leek. Hierdoor is precies dat gene onderzocht wat deze studie beoogde 

te onderzoeken en is de validiteit van de gegevens vergroot (Boeije, 2005). Een tweede punt 

dat de validiteit ten goede komt is dat er geen sprake is geweest van uitval, iedere professional 

die gevraagd is om mee te werken aan een diepte-interview heeft hier mee ingestemd. Een 

derde punt dat bijdraagt aan de validiteit is het opnemen en uitschrijven van de gesprekken, 

hierdoor is het risico dat de onderzoeker de gegevens direct interpreteert kleiner. In dit 

onderzoek zijn, op een na, al de gesprekken opgenomen.  

RESULTATEN 

Belang van de culturele achtergrond en -competenties 

Verschillende geïnterviewden waren van mening dat het efficiënter is om professionals met 

een buitenlandse achtergrond met migrantenouders te laten werken. Zij gaven aan dat 

professionals met een buitenlandse achtergrond zich vaak nauwer betrokken voelen, zich de 

problematiek meer aan trekken en eerder nog een stapje verder gaan om te helpen. Verder 

gaven enkele geïnterviewden aan dat problemen van migrantenouders door professionals met 

een van oorsprong buitenlandse achtergrond, ook makkelijker begrepen worden en ze sneller 

het vertrouwen van migrantenouders krijgen dan professionals met een Nederlandse 

achtergrond. Uit de interviews kwam naar voren dat de professionals aansluiten bij de ouder 

belangrijk vonden, namelijk bij de cultuur, bij het niveau en bij de behoefte. Het hebben van 

(ongeveer) dezelfde culturele achtergrond en religie maakt het, volgens een van de 

geïnterviewde professionals, gemakkelijker om goed aan te kunnen sluiten: 

Ik heb een vrouw die zit nu bijna 6 of 7 jaar bij een psycholoog maar het helpt 

niet, zij heeft nog steeds last van zware depressie. Na een themamiddag over 

roddelen kwam ze naar mij toe met een vreselijk verhaal. Ze heeft zes jaar 
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geleden twee volwassen kinderen verloren binnen 1 maand. Eentje door een 

auto-ongeluk en eentje door een vechtpartij. En nu wordt ze binnen de 

Marokkaanse gemeenschap beschuldigd dat ze iets slechts heeft gedaan in haar 

leven want god heeft haar gestraft. Ik probeer vanuit de Koran te praten, want 

ze is dat verhaal zelf ook gaan geloven. […] en ik zeg ook tegen haar: de profeet 

heeft ook vier van zijn kinderen met zijn hand begraven. Dus heeft god hem ook 

gestraft? Dus als je met zo´n voorbeeld komt dat geeft, ja, dat geeft ook rust van 

binnen. En dat voelt ze ook, je ziet haar nu echt, een heel ander mens. 

Uit dit voorbeeld blijkt dat sommige (aan cultuur gerelateerde) problemen effectiever 

besproken kunnen worden met een professional met dezelfde culturele achtergrond. Enkele 

professionals legden uit dat de taal ook een belangrijke schakel kan vormen bij het contact 

leggen en bij het bespreken van gevoelige onderwerpen met migrantenouders.  

 

Er waren echter ook professionals die vertelden dat sommige migrantenouders juist liever 

geholpen worden door iemand die van oorsprong Nederlands is, meestal zijn dit mensen van 

de tweede generatie. Volgens een geïnterviewde professional willen de migrantenouders 

graag meer deel uitmaken van de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal beter leren 

beheersen. Zij verwoordde dit als volgt:  

Grotendeels bij de allochtone gezinnen zag je de eenzaamheid. Geen sociaal 

netwerk hebben, geen vrienden, vaak ook geen familie en door een taalbarrière 

ook niet die plek kunnen veroveren in hun buurt. Met discriminatie van doen 

krijgen, en zij willen ook vaak een Nederlandse vrijwilliger. Niet van eigen 

achtergrond, want dan zeggen ze: ´Ja daar heb ik niks aan. Ik wil juist graag iets 

met de Nederlandse mensen, die mij helpen de weg open te maken.´ 

Een andere reden die door meerdere professionals werd genoemd, is de angst voor het 

roddelen binnen de gemeenschap. Een professional noemde nog een ander nadeel van het 

afstemmen van de cultuur van de professional op de cultuur van de ouder:  

Professionals met dezelfde culturele achtergrond als de ouder kunnen soms 

onvoldoende afstand nemen. Ze staan zo dicht bij de problematiek en begrijpen het 

probleem zo goed dat het lastig is om het probleem te analyseren. 

 

Er werden ook argumenten genoemd die onderbouwden dat de culturele achtergrond van 

professionals minder belangrijk is. Een professional vertelde dat veel onderwerpen in 

verschillende culturen hetzelfde zijn:  
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Nou, heel veel dingen zijn cultuurloos, de waterpokken, een opa of een oma dat is 

cultuurloos. We hadden een gesprek over moeder zijn met ik geloof negen 

nationaliteiten, dat is naturaliteitloos.  

Concluderend kan er worden gezegd dat een gedeelte van de geïnterviewde professionals van 

mening was dat migrantenouders beter kunnen worden bereikt door professionals met een 

buitenlandse achtergrond. Een ander gedeelte was echter van mening dat migrantenouders 

liever door een van oorsprong Nederlandse professionals worden geholpen. Wat in welke 

situaties het beste werkt, is niet duidelijk geworden. Een professional antwoordde op een 

vraag hiernaar: ´dat is een grijs gebied´.  

Wel of geen doelgroepgerichte aanpak 

Alle geïnterviewde professionals gaven aan dat ze ouders uit verschillende culturen op 

dezelfde wijze benaderen. Het maakte, volgens hen, niet uit of een ouder van Antilliaanse, 

Marokkaanse of Somalische afkomst is, het zijn altijd dezelfde vaardigheden die een centrale 

rol spelen. Goed luisteren, open staan, geen vooroordelen hebben, de ouder het probleem laten 

bepalen en vertrouwen opbouwen zijn vaardigheden die vaak genoemd werden. De 

geïnterviewde professionals vinden deze vaardigheden dus belangrijker dan doelgroepgericht 

werken. Dit neemt niet weg dat verschillende professionals wel aansluiten bij de culturele 

achtergrond van de ouders. Een professional formuleerde dit als volgt: 

...terwijl in het westerse boek stond een voorbeeld over tijdens het eten: ´Als je 

kind zijn bord leeg heeft en die wil van de tafel af dan moet je dit of dat doen´. 

Dat voorbeeld past ook niet bij ons. Wij eten van één bord, wij hebben dat niet 

dat ieder zijn eigen bord heeft. Als kind vol is en is klaar met eten dan mag hij 

gewoon staan. Dan hoeft hij niet van mij per se te blijven.  

Een verpleegkundige van het consultatiebureau vertelde: 

We bespreken met een Somalische groep de vrouwenbesnijdenis en de 

meisjesbesnijdenis. Ja, dat is een onderwerp dat ik niet met een Oezbeek hoeft te 

bespreken of een Chinees, daar zou ik me zelf onsterfelijk belachelijk mee maken. 

Dus daar houden we al rekening mee met de cultuurverschillen. 

De rol van de attitude  

Het merendeel van de geïnterviewde professionals vond het belangrijk dat migrantenouders 

worden bereikt. Deze succesvolle professionals gaven aan zeer betrokken te zijn bij de ouders 
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en vaak veel begrip te hebben voor hun situatie. Tijdens de interviews praatten ze vol 

enthousiasme en overgave over hun werkzaamheden en uit de lichaamshouding sprak vaak de 

betrokkenheid. Een professional vertelde over de volgende gebeurtenis:  

Tijdens die thema ochtend begon een moeder: ‘Ik ben een moslim dus ik heb een 

hoofddoek op.’ En toen zei een andere moeder: ´Ik ben ook een moslim maar ik 

heb geen hoofddoek, dat maakt me geen slechte moslim’. Nou, ga het daar maar 

eens over hebben. Ja, dat is prachtig dat wil je niet weten! Dan loopt het zweet 

over mijn rug, maar de tranen staan, ik heb een brok in mijn keel.  

De passie en betrokkenheid zorgen ervoor dat een groot gedeelte van de geïnterviewde 

professionals het zich vaak aantrekt wanneer het minder goed gaat met een gezin. De afstand 

tussen een professional en een ouder is klein, ze leven mee met de ouders, tonen begrip en 

zijn liefdevol. In de omschrijvingen kwam vaak het woord ‘mens’ voor: ‘van mens tot mens’ 

of ‘als mens voel je aan...’, een ander vertelde: ‘je werkt vanuit je hart’. Door de grote 

betrokkenheid weigeren deze professionals niet gemakkelijk als een ouder om hulp vraagt of 

als ze worden gevraagd om voorlichting te geven. Een professional verwoordde dit als volgt: 

Mijn agenda was altijd vol, soms had ik dubbele afspraken het is gewoon echt, ik 

dacht: ´Als ik niet ga, wie doet dit?´ 

Verschillende succesvolle professionals vonden het belangrijk dat de migrantenouders door 

hun project of initiatief worden bereikt en ze voelden zich er zelfs regelmatig 

verantwoordelijk voor. Door de passie waarmee de professionals werken zijn ze ook vaak 

sneller kritisch op hun eigen handelen. Geen van de professionals gaf aan enkel blij te zijn 

met het behaalde, telkens werden er verbeterpunten genoemd of punten waarop is gefaald. 

Een docente van een basisschool vertelde: 

…maar dat is op een gegeven moment niet gelukt [het verbeteren van de relatie 

tussen moeder en kind], het liep echt de spuigaten uit en toen zei ik: ‘Dan ga ik 

nu een melding doen.’ En ze heeft het kind van school gehaald en op een andere 

school gezet, ergens waarvan wij niet weten waar. En dan denk ik: ´Die heb ik 

verloren, dat heb ik niet goed gedaan.´Ik zal het volgende keer niet meer zo 

doen, maar op een andere manier proberen. 

Naast het besef dat punten nog verbeterd kunnen worden, bleken meerdere professionals ook 

ambitieus te zijn. Dromen, ideeën en idealen spelen een grote rol bij de projecten en 

activiteiten waar ze mee bezig zijn. Veel professionals wisten exact wat ze nog meer wilden 
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en waren bezig met het uitvoeren van die ideeën of ze zagen dat als volgende stap. Een van de 

geïnterviewden vertelde hierover: 

Toen [tijdens het eindgesprek van haar opleiding] dacht ik: ‘Dit is mijn droom’. 

[…] ´Maar wat houdt je tegen?´ vroeg mijn mentor. ´Wat houdt je tegen om dat 

te doen?´En die woorden van haar ´wat houdt je tegen´ dat is zo blijven hangen 

bij mij. Dat klopt altijd, wat houdt mij tegen? Waarom ga ik dat niet doen?  

 

Een tweede belangrijk punt in de attitude van succesvolle professionals dat in de interviews 

naar voren is gekomen, was of ze het zelf haalbaar achten om de doelgroep te bereiken. 

Verschillende professionals zeiden dat ze geen enkele moeite hebben met het bereiken van 

migrantenouders. Andere professionals gaven aan dat het soms lastig is, maar dat je vol moet 

houden. Een docent van een basisschool vertelde dat ouders die door hebben dat het echt 

gewaardeerd wordt als ze komen, meestal uiteindelijk op de uitnodiging ingaan:  

Ik heb ook wel eens gehad dat ik ze ´s avonds [tijdens de tien minuten gesprekken] 

nog belde: ´Hey met Roos, ik zit hier op school te wachten op jou! Je bent er 

niet!´ ´Oh sorry, is dat vanavond?´ ´Ja, het is eigenlijk nu!´ ´Oh, ik kom eraan.´ 

´Ja, dat kan nu niet maar morgen maken we een nieuwe afspraak.´ Gewoon zo, 

hoppa!  

Voor al de geïnterviewden geldt dat ze van tevoren wisten dat ze net zo lang contact zouden 

blijven zoeken met de ouders totdat het (grotendeels) gelukt was. Bovenstaande bevindingen 

betekenen voor het huidige onderzoek dat de een bepaalde attitude mogelijk een succesvol 

kenmerk van de werkwijze is, waardoor migrantenouders beter kunnen worden bereikt. 

Meerwaarde van empowerment 

Alle geïnterviewde professionals laten hun werkwijze beïnvloeden door de visie 

empowerment. Dat wil zeggen dat de ouders het proces sturen, zij bepalen wat er gebeurt. 

Een professional omschreef dat als volgt: 

…je biedt mensen een programma aan, waarvan je zegt: ´Jij hebt het in de 

hand, als je niet wil dan ga ik ook weer weg. Maar ik heb wel wat te bieden, dit 

en dit en dit kan en je kan elk moment zeggen nee ik wil dit toch niet.´ 

Een professional gaf aan dat de ouders bepalen wat het probleem is en wat de doelen zijn. 

Verder vertelde zij dat ze mee gaat met de wereldvisie van de ouders: 

Dus als je vervolgens bij een gezin komt en je ziet een baby die daar op de bank 

slaapt dan is het eerste wat je denkt: ´Ja dat is niet zo handig, hier in de kamer 
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en er loopt ook nog een hond of een kat en andere kinderen. En jij loopt bij die 

bank weg en dadelijk valt het van de bank af.´ Nou, laat dat eerst maar eens los. 

En vraag maar hoe het gaat en als het dan goed gaat waarom zou je dat moeten 

veranderen? Want dat is niet ons doel. Je wilt ze ondersteunen in hun eigen 

wereld.  

Bij de geïnterviewden blijkt empowerment ervoor te zorgen dat een professional aansluit bij 

de wensen van de ouders. Een professional vertelde: ‘Waarom zou je in hemelsnaam dingen 

gaan doen waar anderen niet gemotiveerd voor zijn? Dan heeft het toch geen zin.’ Een ander 

belangrijk kenmerk van empowerment is het bevorderen van de persoonlijke kracht en 

zelfstandigheid van de ouder. Een van de professionals vertelde hier het volgende over: 

Je moet samen met de ouder gaan kijken: ´Hoe kan je zelf de vraag oppakken? 

Hoe kan je zorgen dat het weer lukt? Hoe wordt je weer sterker? Vanuit je eigen 

kracht, dat je denkt hé het lukt wel weer, omdat je kinderen ouder zijn geworden 

of omdat je jezelf weer wat sterker bent gaan voelen.´ Als die kracht er weer is 

dan steeds minder huisbezoeken en dan doen ze het uiteindelijk weer alleen. 

Aansluitend hierbij bleken enkele geïnterviewde professionals de ouders niet vanuit een 

problematiek te benaderen, maar te denken vanuit de sterke kanten van de ouder. Een van de 

professionals legde uit dat deze benadering zowel het zelfvertrouwen van de ouder als de 

vertrouwensband versterkt, waardoor er sneller een samenwerkingsrelatie ontstaat. Verder 

vertelde ze dat ouders hun problemen sneller met professionals delen wanneer ze zich veilig 

voelen:  

In het begin gaf ik helemaal geen individuele begeleiding. Gewoon les, 

Arabische les en een thema behandelen en daarna niks. Maar de ouders kwamen 

met problemen naar voren, die ze niet in de groep wilde bespreken. Dus toen heb 

ik geïntegreerd in de projecten dat er ook individueel begeleiding is.  

Meerwaarde van outreachend werken 

Tijdens de interviews bleek dat outreachende methoden goed werkten. Alle geïnterviewde 

professionals werkten in meer of mindere mate outreachend. Het grootste gedeelte van de 

professionals legde in de interviews de nadruk echter niet bij het succes van outreachende 

methoden, maar bij de oorzaken waarom veel instellingen die niet outreachend werken moeite 

hebben met het bereiken van migrantenouders. Deze worden hieronder nader toegelicht.  
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Een reden waarom migrantenouders vaak niet naar instellingen toe gaan, was volgens de 

geïnterviewde de ervaring dat een instelling regelmatig niet of onvoldoende helpt met het 

oplossen van hun probleem. Dit kan komen doordat een instelling de ouders wel helpt, maar 

dat ze met een gedeelte van het probleem naar een andere instantie toe moeten. Een andere 

reden die werd genoemd, is dat een instelling ouders soms niet helpt met dat wat de ouders 

als probleem zien, maar dat de instelling het probleem bepaald. Een geïnterviewde 

verwoordde het als volgt: 

Ja, heel veel vrouwen ervaren ook bemoeienis. Heel veel bemoeienis en de hulp 

die ze willen, die krijgen ze niet. Hun behoefte wordt ook niet meer serieus 

genomen, geen rekening mee gehouden. Volgens de wet, volgens de regels, het 

moet volgens een stappenplan. Dit is de problematiek, zo moet het behandeld 

worden, dus zo gaan we het doen. Maar we werken met mensen. 

Ouders krijgen op deze manier het idee dat hun probleem niet serieus genomen wordt en 

komen daardoor steeds minder gemakkelijk naar een instelling toe.  

  

Een andere oorzaak die genoemd werd waardoor migrantenouders vaak ontmoedigd raken, 

zijn de lange en voor hen vaak ingewikkelde procedures. Hierdoor stoppen ze vaak voortijdig 

met een aanvraagprocedure. Een professional gaf aan dat migrantenouders meestal niet uit 

onwil afhaken, maar dat het gewoon niet haalbaar is:  

Kijk, voor mensen die weten hoe de procedures werken die kunnen dat wel: ‘Ik 

wacht wel af, af en toe een belletje plegen.’ Maar van die mensen 

[migrantenouders die niet weten hoe het werkt]  is het zelfvertrouwen zwak, ze 

hebben een soort van vrees. Met zoveel negatieve ervaring, het is een soort van 

herhaling, van ik moet weer wachten. Dat zelfvertrouwen is zwak merk ik, voor 

hun is dat psychisch gewoon niet haalbaar.  

Een negatieve ervaring kan ook ontstaan door het inschakelen van gedwongen hulp. Uit de 

interviews bleek dat migrantenouders regelmatig geen hulp vragen uit angst dat bijvoorbeeld 

de kinderen worden weggehaald. Een geïnterviewde professional vertelde regelmatig mee te 

maken dat er, voor haar gevoel onnodig, onvrijwillige hulp wordt ingeschakeld, zoals het 

Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Opvallend is het dat tijdens de zoektocht naar 

succesvolle professionals niet één keer een professional is genoemd die werkzaam is bij een 

instelling die dwang- of drangmaatregelen toepast. Volgens verschillende geïnterviewden 

maakt gedwongen hulp een vertrouwensrelatie tussen een migrantenouder en een hulpverlener 
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moeilijk. Ouders voelen zich snel gecontroleerd en zullen niet over hun problemen gaan 

praten. 

Deze verschillende mogelijke negatieve ervaringen zorgen voor een ´imagoprobleem´ bij 

instellingen, waardoor migrantenouders niet gemakkelijk komen. In bijna al de interviews 

kwam de centrale rol van mond-tot-mondreclame naar voren, deze vorm van (negatieve) 

´reclame´ versterkt het imagoprobleem. Uit de interviews bleek dat niet iedereen persoonlijk 

een negatieve ervaring met een instelling heeft, maar veel ouders blijken zich bewust te zijn 

van deze negatieve gebeurtenissen doordat deze verhalen vaak worden doorverteld: 

Wij zijn meer van het vertellen dan van het schrijven. Ik wil niet zeggen een 

roddelcultuur, er wordt wel natuurlijk veel gesproken en het kunnen ook fabels 

zijn. Als hier iets verteld wordt dan weet je niet wat er tien straten verder 

uitkomt, toch? Of wat het begin was. 

Negatieve ervaringen met instellingen blijken dus eenvoudig voor een negatieve 

beeldvorming over instellingen te zorgen. Volgens de geïnterviewde professionals kunnen de 

bovengenoemde problemen die migrantenouders regelmatig met instellingen ervaren opgelost 

worden door outreachend te werken. Outreachend werken betekent namelijk in de praktijk 

niet enkel ´er op af stappen´, zo blijkt uit de interviews. Het gaat samen met goed luisteren, 

ingaan op problemen, vanaf het begin met één persoon te maken te krijgen en het opbouwen 

van een vertrouwensband. Deze manier van werken blijkt voor de ouders veel drempels weg 

te nemen. Er is bijvoorbeeld geen sprake van ingewikkelde procedures, als een professional 

zelf op de ouder afstapt.  

Een laatste succesvol kenmerk dat uit de interviews naar voren kwam en dat niet in de 

literatuur werd genoemd, is aangeven dat het voor het kind belangrijk is dat de ouder 

participeert of betrokken is. Ouders vinden het belangrijk dat het goed gaat met hun kind. 

Migrantenouders hechten er vaak extra veel waarde aan dat hun kind het op school goed doet: 

Een heel stel allochtone ouders hebben echt zoiets van: ‘Ja die van mij moet naar 

het vwo hè. Hier staat v, wat is v?’. ‘Voldoende’ ‘Nee moet goed, waarom is het 

nog niet goed?’ ‘Ja, het is het eerste rapport hè, we gaan nog niet gelijk alles 

goed invullen, we gaan eerst eens kijken.’  

Migrantenouders lijken makkelijker mee te doen aan een initiatief wanneer zij de meerwaarde 

voor hun kind inzien. De geïnterviewde professionals letten vaak op hoe ze dingen 
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formuleren. Ze zeggen niet ‘kom langs dat is gezellig’, maar leggen uit dat het leuk of goed is 

voor hun kind als ze komen. Door het belang bij het kind te leggen is de opkomst vaak groter.  

Analyse kernthema´s 

Verschillende kernpunten die uit de literatuur naar voren zijn gekomen blijken met elkaar in 

verband te staan. De kernpunten zijn onder te verdelen in twee clusters. Het eerste cluster 

wordt gevormd door de attitude die samen blijkt te hangen met empowerment en outreachend 

werken. Uit de interviews bleek dat de attitude van de professional grotendeels wordt 

gevormd door betrokkenheid, enthousiasme, begrip en medeleven. Deze passievolle attitude 

is niet los te zien van de werkwijze van de professionals. Doordat ze zich betrokken voelen 

proberen ze verschillende dingen om de migrantenouders te bereiken. Een logisch gevolg is 

dat deze professionals vrij snel outreachend werken. Een tweede link kan worden gelegd 

tussen de passievolle attitude van de professional en empowerment. Door de begripvolle 

houding naar migrantenouders zijn de professionals sneller geneigd om in te gaan op de 

problemen die de ouders zelf ervaren. Verder zullen ze door deze attitude ook vaak liever 

naast de ouder staan in plaats van erboven, waardoor de ouder aan het stuur blijft staan van de 

gebeurtenissen en dus ook bepaalt wat het probleem is.  

 Het tweede cluster bestaat uit de kernpunten omtrent het doelgroepgericht werken en 

de culturele achtergrond en -competenties van de professionals. De geïnterviewde 

professionals gaven namelijk aan dat goede culturele competenties een doelgroepgerichte 

aanpak onnodig maken. Door deze competenties sluit de professional aan bij het niveau, de 

belevingswereld en de (culturele) gewoonten van de ouders. Hierdoor wordt er aangesloten 

bij de cultuur zonder dat er gebruik wordt gemaakt van een doelgroepgerichte aanpak. 

CONCLUSIE  

Migrantenouders en -kinderen worden relatief slecht bereikt door instellingen, projecten en 

initiatieven omtrent opvoeding en educatie. In dit kwalitatieve onderzoek wordt er gekeken 

naar kenmerken van de werkwijzen van professionals uit Tilburg die werkzaam zijn in de 

werkvelden opvoeding en onderwijs en die succesvol zijn in het bereiken van 

migrantenouders. Er zijn 15 professionals die migrantenouders succesvol bereiken 

geïnterviewd met behulp van een topiclijst. De topiclijst is opgesteld aan de hand van vijf 

kernpunten die uit de literatuur naar voren kwamen: wat is het belang van de culturele 

achtergrond en -competenties van professionals; kan er het beste wel of geen gebruik gemaakt 
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worden van een doelgroepgerichte aanpak; wat voor rol heeft de attitude van de professional 

en draagt empowerment of outreachend werken bij aan het beter bereiken van 

migrantenouders?  

 

Door middel van de interviews bleek dat de kernpunten in twee clusters konden worden 

verdeeld. In het eerste cluster staat de attitude van de professional centraal. De attitude wordt 

grotendeels gevormd door betrokkenheid, enthousiasme, begrip en medeleven. Empowerment 

en outreachend werken zijn niet los te zien van deze passievolle attitude. Professionals 

werken door deze attitude eerder vanuit de visie empowerment. Door de begripvolle houding 

naar migrantenouders zijn de professionals namelijk sneller geneigd om de ouders het 

probleem te laten bepalen. Verder zullen ze door deze attitude ook vaak liever naast de ouder 

staan in plaats van erboven, waardoor de ouder het proces stuurt. De passievolle attitude 

stimuleert ook het gebruik van outreachende methoden. Professionals die zich betrokken 

voelen, blijken verschillende dingen te proberen om de migrantenouders te bereiken. Een 

logisch gevolg is dat deze professionals vrij snel outreachend gaan werken.  

 Het tweede cluster bestaat uit de kernpunten: doelgroepgericht werken en de culturele 

achtergrond en -competenties van de professionals. De geïnterviewde professionals gaven 

namelijk aan dat goede culturele competenties een doelgroepgerichte aanpak onnodig maken. 

Door deze competenties sluit de professional aan bij het niveau, de belevingswereld en de 

(culturele) gewoonten van de ouders, zonder dat er gebruik wordt gemaakt van een 

doelgroepgerichte aanpak. 

 

De huidige studie is kwalitatief en beschrijvend van aard, wat tot gevolg heeft dat de 

resultaten niet zonder meer kunnen worden gegeneraliseerd naar andere professionals. Het 

onderzoek geeft met zijn beschrijvende karakter wel verschillende inzichten die op een breder 

terrein gebruikt kunnen worden. Verder kunnen methoden of vaardigheden die unaniem door 

de professionals uit deze studie worden gebruikt voor ideeën bij andere professionals zorgen.  

De methode is voldoende betrouwbaar. Dit komt voornamelijk omdat de professionals 

niet is gevraagd wat volgens hun succesvolle kenmerken van de werkwijze zijn, maar wat hun 

werkwijze is. Hierdoor is er niet vanuit gegaan dat de succesvolle professionals weten wat 

succesvolle kenmerken zijn, maar dat als zij allemaal dezelfde aanpak gebruiken, dit mogelijk 

een werkwijze is die (mede) leidt tot het beter bereiken van migrantenouders.  

 

DISCUSSIE 
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Uit de literatuur bleek dat er geen consensus is over het gebruik van een doelgroepgerichte 

aanpak. Knipscheer en Kleber (2004) zijn tegen een doelgroep gerichte aanpak, omdat zij er 

van uit gaan dat alle mensen in essentie hetzelfde zijn. Effectieve interventies zijn daarom 

volgens hen wel in verschillende culturen werkzaam. Pedersen et al. (1996), bekijken het 

gedrag van de ouders daarentegen in de context van de culturele achtergrond van de ouders. 

Zij gaan er van uit dat een interventie alleen werkt als er rekening wordt gehouden met de 

culturele achtergrond van mensen en pleiten daarom voor een doelgroepgerichte benadering.  

Uit de interviews bleek dat de succesvolle professionals beide visies combineren. 

Enerzijds voorkomen deze professionals de nadelen van een doelgroepgerichte aanpak door 

de nadruk op het individu te leggen, zoals Knipscheer en Kleber (2004) doen. Dit voorkomt 

het stereotype denken waar Goldstein (2006, zoals beschreven in Thoburn, Chand, Procter & 

Goldstein, 2006) voor waarschuwt. Anderzijds profiteren ze wel van de voordelen van een 

doelgroepgerichte aanpak, door het gedrag van ouders wel in de context van de culturele 

achtergrond van de ouders te bekijken. Het bleek dat de geïnterviewde professionals dit doen 

door (interculturele) vaardigheden te gebruiken, zoals goed luisteren, openstaan en geen 

vooroordelen hebben.  

Het is aannemelijk dat het combineren van beide visies omtrent het wel of niet gebruik 

maken van een doelgroepgerichte aanpak een succesvol kenmerk is van de werkwijze van de 

geïnterviewde professionals. Dit wordt ondersteund doordat de professionals die geïnterviewd 

zijn, ondanks dat ze uit uiteenlopende werkvelden kwamen en verschillende culturele 

achtergronden hadden, vaak uit zichzelf (in hun eigen woorden) over deze combinatie van 

visies vertelden.  

 

Op basis van literatuur over de attitude van professionals was het de verwachting dat zowel de 

waarde die de professional hecht aan het bereiken van migrantenouders (Bandura, 1997; 

Hoover-Dempsey et al., 1992), als het haalbaar achten de doelgroep te bereiken een rol spelen 

bij het bereiken van migrantenouders (Geen, 1995). Uit het huidige onderzoek blijkt dat de 

geïnterviewde succesvolle professionals inderdaad over deze twee karakteristieken 

beschikken. Opvallend is echter dat deze twee punten die uit de literatuur naar voren kwamen 

niet de grootste rol speelden met betrekking tot de attitude van de professional, passie nam 

namelijk een meer centrale plaats in.  

Er kan geconcludeerd worden dat het op basis van dit onderzoek aannemelijk is dat het 

hebben van passie voor het bereiken van migrantenouders ervoor zorgt dat de professionals 

zelfkritischer en ambitieuzer zijn. De afstand tussen passievolle professionals en ouders blijkt 
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vaak klein te zijn, ze zullen sneller meeleven met de ouders, begrip tonen en betrokken zijn. 

Hierdoor voelen ze zich verantwoordelijk en doen ze van alles om de migrantenouders te 

bereiken. De beschrijving van de rol die passie kan spelen bij het bereiken van 

migrantenouders, geeft inzicht in mogelijke oorzaken waarom bepaalde initiatieven mogelijk 

wel of niet succesvol zijn.  

 

Op basis van de literatuur lag het in de verwachting dat outreachend werken zou leiden tot een 

beter bereik van migrantenouders, omdat hierdoor de ouderbetrokkenheid wordt verhoogd 

(Simon, 2004; Gillespie & Primavera, 2001). Uit de interviews kwam inderdaad naar voren 

dat de professionals allemaal, in meer of mindere mate, outreachend werken. Uit de literatuur 

kwam echter niet duidelijk naar voren waarom outreachend werken goede effecten heeft, het 

huidige onderzoek biedt hier meer zicht op.  

Om de oorzaken van de effectiviteit van outreachend werken duidelijker te maken, 

moet eerst worden toegelicht waarom instellingen die niet outreachend werken, volgens de 

professionals, vaak moeite hebben met het bereiken van migrantenouders. Uit de interviews 

kwamen vier argumenten voor naar voren. Op de eerste plaats wordt het probleem dat de 

ouders ervaren niet altijd centraal gesteld. Een andere reden was dat ouders vaak niet door één 

instelling met alle problemen worden geholpen. Verder zijn er vaak lange en ingewikkelde 

procedures en tot slot worden er met enige regelmaat drang- of dwangmaatregelen ingezet. 

Deze vier punten zorgen voor een imagoprobleem, dat versterkt wordt door het vele gebruik 

van (in dit geval dus negatieve) mond-tot-mondreclame in deze culturen. Door het imago dat 

instellingen hebben, maken migrantenouders vaak weinig gebruik van instellingen.  

De effectiviteit van outreachend werken zit mogelijk niet in het ´naar de ouders toe 

gaan´, maar komt eerder doordat professionals die outreachend werken de bovengenoemde 

punten waarop dingen vaak misgaan anders aanpakken. Uit de interviews bleek bijvoorbeeld 

dat professionals die outreachend werken openstaan voor de ouder, luisteren en ingaan op al 

de problemen die de ouder ervaart. Bij outreachend werken is het ook de gewoonte dat steeds 

dezelfde professional naar een gezin toe gaat en op deze manier een vertrouwensband 

opbouwt. Outreachend werken houdt dus niet alleen in dat de professional naar het gezin toe 

gaat, maar hangt samen met een benaderingswijze. Deze benaderingswijze lost veel 

problemen op waar migrantenouders die een instelling benaderen tegen aan lopen. Dit zou 

betekenen dat instellingen die migrantenouders beter willen bereiken niet per se vaker naar de 

ouder toe hoeven te gaan, maar dat veranderingen in de benaderingswijze binnen de instelling 
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plaats zouden kunnen vinden. Verder onderzoek kan duidelijk maken hoe deze verbanden 

precies liggen.  

 

Uit dit onderzoek komt een suggestie voor de praktijk naar voren die is gebaseerd op 

empowerment. Een probleem waar instellingen en professionals in de praktijk tegenaan lopen, 

is dat migrantenouders vaak niet uit zichzelf met vragen of problemen rond het opgroeien en 

opvoeden van hun kind naar een instelling toe gaan. Ouders kunnen dit zien als ´de vuile was 

buiten hangen´, ze zien hier vaak tegenop en houden hun vragen of problemen dan voor 

zichzelf (de Vries & Smits, 2003). Uit het huidige onderzoek blijkt dat migrantenouders die 

zich veilig en zeker voelen hun problemen eerder met professionals delen. Door deze ouders 

aan te spreken op hun sterke kanten, krijgen ze eerder een veilig en zelfverzekerd gevoel, wat 

stimuleert om met hun vragen of problemen naar een professional toe gaan. Het principe van 

een spreekuur voldoet hier bijvoorbeeld niet aan. Ouders komen langs om over iets te praten 

waar ze zonder hulp moeizaam uitkomen, de zwakke punten worden dus centraal gesteld. Het 

wordt daarom aanbevolen om opvoedingsondersteuning aan te bieden op plekken waar 

migrantenouders deelnemen aan leuke, laagdrempelige activiteiten waar migrantenouders 

vertrouwd mee zijn.  
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Bijlage 1: Interview protocol 

 

Gestructureerde vragen naar persoonsgegevens 

- Leeftijd 

- Opleiding 

- Culturele achtergrond (Religie) 

 

Kunt u wat vertellen over uw werk/functie (binnen deze instelling)? 

- Doel/visie instelling/project 

- Functie/taken professional 

- Aantal/soort/duur contacten met ouders! (Outreachend?) 

- Intensiteit contacten met ouders 

- Hoe vindt u dat het met het bereiken van migrantenouders gaat? (Attitude) 

- Wat was uw verwachting mbt het bereiken van migrantenouders? (Attitude) 

 

Kunt u wat vertellen over… 

- …uw contacten met migrantenouders in uw werk? (Algemeen) 

- …hoe u omgaat met migrantenouders (Doelgroepgericht?), (Informeel?), 

(empowerment) 

- ..uw werkwijze bij ouders uit verschillende culturen? (Doelgroepgericht?) 

- Denkt u dat uw eigen culturele achtergrond een rol speelt bij het bereiken van 

migrantenouders? (Culturele achtergrond professional) 

- Waar hangt het vanaf denkt u of een van oorsprong Nederlandse of buitenlandse 

professional beter werkt? (Culturele achtergrond professional) 

- Uit enkele interviews kwam naar voren dat migrantenouders minder gemakkelijk 

gebruik maken van hulpverleningsinstellingen, dan ouders met een van oorsprong 

Nederlandse achtergrond. Wat is u kijk daar op?  

- Heeft u bij een gesprek standaarddoelen? (wie bepaald het probleem; empowerment) 

- Zijn er tegenvallers/knelpunten? Hoe gaat u daar mee om? (succesvolle kenmerken en 

drempels) 
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Topics 

1 Attitude 

- zin/effect van het bereiken van migrantenouders? 

- mogelijkheid tot slagen 

2 Persoonlijke culturele achtergrond en culturele competenties van de professional 

3 Doelgroep gerichte werkwijze 

4 Outreachend werken 

5 Empowerment (bv. wie bepaald wat het probleem is?) 

Doorvragen 

Informatieve vragen 

Hoe bent u daar mee omgegaan? 

Kunt u daar een voorbeeld van geven? 

Wat verstaat u onder…? 

Mening 

Wat vindt u daarvan? 

Wat heeft u doen besluiten? 

Hoe staat u tegenover…? 

Hoe komt dat volgens u? 

Gevoel 

Hoe ervaart u dat? 

 

 

 

 

  


