
Kwetsbaarheid, zingeving en 
veerkracht in gezinnen

Publiekslezing Susan Ketner & Hanneke Muthert



Programma 

●Welkom en voorstellen

●Kwetsbaarheid (Susan)

●Fragment geestelijk verzorger aardbevingsgebied

●Zingeving (Hanneke)

●Voorbeeld

●Veerkracht: interactief

●Samenvatting / afsluiting
Tekeningen afkomstig van NL onderzoeksproject Kinderen tekenen familie en hun beeld van god, zie https://ddd.unil.ch



Hanneke Muthert: Mijn werk(plek)

onderwijs & onderzoek
- religie gezondheid en welzijn
- werk en zingeving

nut voor de maatschappij
- trainingen
- onderzoeksoutput voor praktijk(en)



Voorbeelden van aandacht voor zin vanuit de RUG

dichtbij huis

wanneer laaggeletterdheid speelt

gevolgen aardbevingen

in de zorg

ggz: hoe helpt dit in behandeling/verblijf

umcg: zinnig in gesprek

op het werk

hoe voel je je verbonden met collega’s, 

doelgroep of doel van de organisatie?



Susan Ketner
Lector Integrale Aanpak Kindermishandeling



Filmpje lectoraat integrale aanpak kindermishandeling
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https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/lectoraten/integrale-aanpak-kindermishandeling


Ouderschap is 24/7
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Aan de ene kant is het krijgen van 

kinderen super verrijkend. Zonder 

kinderen zou ik me niet compleet 

voelen. Maar het zorgt ook voor een 

enorme spagaat door alle andere 

dingen die van je verwacht worden: 

werk, vrienden, familie. Je moet heel 

veel ballen in de lucht houden. Eigenlijk 

ben je permanent bezig met een soort 

balanceer-act. Toch denk ik dat 

ouderschap het allerbelangrijkste in mijn 

leven is, iets waar ik enorm van geniet.

Je houdt altijd rekening met 

ze en ze zijn altijd in je 

gedachten. Dat is soms 

weleens intensief, want het 

maakt niet uit in welk 

gesprek je zit, je kinderen 

ontbreken nooit. Zo zie ik 

het ouderschap. Zij, de 

kinderen, zijn verweven in 

alles wat je doet in je leven. 



Kwetsbaarheid: alle (jonge) ouders

Gevoelens

• Stress 

• Verantwoordelijkheid

• Kwetsbaarheid

• Twijfel, onzekerheid

• Vermoeidheid

• Schuldgevoel 

Omstandigheden

• Werk-privé balans onder druk

• Partnerrelatie verandert

• Ongevraagd advies, informatie 

overload, bemoeienis

• Verantwoordelijkheid hebben

• Minder tijd voor jezelf

• Het beste willen voor je kind
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Kwetsbaarheid: ouders onder druk*

Gevoelens

• Stress

• Teleurstelling

• Gevoel van tekortschieten

• Boosheid

• Wanhoop

• Bestaansonzekerheid 

• Trauma 

Omstandigheden omgeving (o.a.)

• Armoede, isolement

• Werkeloosheid 

• Scheiding, relatieproblemen

• Leven in twee culturen

Eigenschappen ouder (o.a.) 

• Psychische kwetsbaarheid

• Verslaving

• Nare ervaringen in de jeugd

9* Risicofactoren voor kindermishandeling



Kwetsbaarheid: bij onveiligheid

Gevoelens

• Onmacht

• Wantrouwen 

• Angst (voor uithuisplaatsing)

• Schaamte

• Schuld

Omstandigheden gezin

• Complexe problemen

Hulpverlening

• Meerdere hulpverleners

• Gevoel van urgentie

Samenleving

• Taboe kindermishandeling
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Kwetsbaarheid
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Mijn vraag gaat over mijn kind en mijzelf als 
vader. Maar eerst even de achtergrond. Ik 

heb een probleem met mijn moeder omdat 
ze vroeger niet wist om te gaan met mij als 
kind. (…) Nu heb ik zelf een probleem met 
mijn zoontje. Ik heb moeite om van hem te 
houden. (…) Ik zou graag hulp willen maar ik 

weet niet waar ik terecht kan.



Beschermende factoren

• Ouderlijk welzijn

• Stabiele partnerrelatie

• Een sociaal netwerk / sociale steun

• Buffers (Alice vd Pas)

• Solidaire gemeenschap

• Goede taakverdeling

• Meta positie

• Goede ouderervaringen
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Oké, ik ben misschien niet in 

álles een goede moeder, maar 

ik ben wel een goede moeder!



Fragment Aardbevingsacademie

E-learning “Ouders ondersteunen bij veilig opgroeien in het aardbevingsgebied”

Melissa Dales (Geestelijk verzorger)

[ www.aardbevingsacademie.nl ]
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http://www.aardbevingsacademie.nl


Zingeving

Melissa: 
Als je ouders vraagt wat voor hen belangrijk is
in de opvoeding 
kom je al heel snel dichtbij zin.

Een goede ouder zijn, betekent voor mij... 

- Wat wil ik mijn kinderen wel/niet meegeven?
- Wat als (mij/ons) dat (deels) niet lukt?
- Wat als mijn omgeving het tegenovergestelde laat zien van wat ik 

belangrijk vind?



Zingeving: soms dichtbij en soms (ver) weg

Ik voel me energiek: Geen puf...

Ik geniet van mooie dingen: Het is hier altijd muf en een troep

Wat ik doe heeft betekenis: Ik zie er de zin niet van in 

Dit heb ik voor ogen! Hoe ik leef, klopt niet met mijn idealen
Vrij naar René Gude/ Peter Henk Steenhuis



Zingeven... en dan ook nog samen...

Verbonden zijn: kernwaarde. 

Maar hoe deel je nu wat jij belangrijk vindt? 

En hoe houd je oog voor wat een ander waardevol vindt?



Zingeving bij verlies 
wanneer het anders gaat dan gehoopt

VERLIES

↓

CHAOS

I II III

zoeken naar  + zoeken naar  +  meer of minder realiseren

een begrijpen  respect  dat er verlies is

een “ANTWOORD” formuleren 

om zichzelf te hervinden



Zingeving na verlies… samen?!

Verschillende antwoorden 
- in een gezin, buiten het gezin - binnen het gezin
- mogelijkheden verschillen, omstandigheden, positie, rol
- botsen
- langs elkaar heen

Antwoorden vertellen altijd iets over wat belangrijk is, het verlangen: 
probeer het antwoord te laten staan

Als je aansluit bij wat voor mensen belangrijk is, 

zien mensen scherper waar hun veerkracht zit



Viva-forum, 26 september 2021
Nu het ‘s avonds weer wat sneller donker wordt merk ik dat er minder buiten gespeeld wordt door 
vriendjes en vriendinnen van mijn kinderen. Mijn kinderen zijn 9 en 12 en kunnen zich thuis niet 
geweldig vermaken. Ik wil niet dat ze ‘s avonds op schermen gaan omdat de oudste met ADHD daar 
echt last van heeft met slapen gaan. Ze gaan ‘s avonds wel naar buiten maar komen steeds vaker 
snel terug omdat niemand kan/mag spelen (of ‘hangen’ in het geval van de oudste). Ze sporten allebei 
ook nog 2 avonden maar de andere 5 avonden zijn ze dus thuis.

En dan zijn ze thuis en vragen ze veel aandacht. En duurt de avond van 18.30 tot 20.30. Wat doen 
andere mensen in die tijd? Elke avond samen tv kijken? Spelletjes doen? Wij hebben net mijn 
schoonvader gecremeerd na een kort maar heftig ziekbed. We hebben al een maand geen seconde 
rust gehad. We zijn op allebei. En vanavond vliegt het me zo aan. Ik wil altijd van alles met ze 
ondernemen, kletsen, wandelen, stukje fietsen, skeeleren, spelletjes, whatever. Maar niet elke avond 
en nu gewoon even niet. Ik gaf na het eten aan even heel moe te zijn en ging even in bed liggen. Ze 
liggen dus nu alletwee ‘gezellig’ naast me tegen me aan te beppen en van alles te vragen. Ik heb ze 
net gevraagd om naar beneden te gaan.

Maar even los van de moeheid nu waardoor ik echt even niks wil, ben ik sowieso wel benieuwd wat 
andere gezinnen dan doen elke avond.



Kwetsbaarheid, zingeving en 
veerkracht in gezinnen

Susan Ketner: s.l.ketner@pl.hanze.nl
Hanneke Muthert: j.k.muthert@rug.nl


