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Voorwoord

Een moedige stap voorwaarts met
modellen voor ACT-werk met kinderen
en jongeren

Kinderen en adolescenten zijn geen kleine volwassenen, zoals een loot ook geen
kleine boom is. Als alles voorspoedig verloopt, zullen kinderen op een dag inderdaad volwassenen zijn, en de ontwikkelingsprocessen die ze als kind doormaakten
zullen ongetwijfeld in hun volwassenheid weerspiegeld worden. Vanuit het perspectief van een volwassene zien we waarschijnlijk dat bepaalde latere vormen van
onszelf al in onze kindertijd aanwezig waren.
Helaas is dat inzicht niet per se nodig om te weten hoe we een gezonde ontwikkeling kunnen begeleiden. Het is gemakkelijker om de loot in de boom te zien dan
de boom (en niet bijvoorbeeld een kool of een distel) in de loot.
Met andere woorden: we hebben ideeën, categorieën en methoden nodig die
passen bij de levensfase die we onderzoeken. We kunnen niet zomaar de psychopathologie van volwassenen op kinderen toepassen en zeggen dat hun ontwikkeling
gelijk is.
Lange tijd vond men acceptance and commitment therapy (ACT) minder geschikt om toe te passen op kinderen en adolescenten. Het model dat aan ACT ten
grondslag ligt is echter wel degelijk toepasbaar, omdat de voor kinderen geschikte metingen van psychologische flexibiliteit op een uitdagende en coherente wijze
ontwikkelingstrajecten voorspellen. Experiëntiële vermijding is slecht voor kinderen en voor volwassenen; cognitieve fusie is verwarrend voor beiden; mindfulness
is voor beiden nuttig, en ga zo maar door.
Maar dit is niet hetzelfde als therapeutisch of preventief kunnen werken met
kinderen en adolescenten. We hebben concepten en methoden nodig die aansluiten
bij het ontwikkelingsniveau van kinderen, en die therapeuten helpen kinderen te
leren hoe ze psychologisch flexibel kunnen worden.

Voorwoord
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Ik denk dat dit boek dan ook een belangrijke stap voorwaarts is. Ik was meteen
enthousiast toen ik een vroege versie las, en ik moedigde de schrijvers aan hun
ideeën verder uit te werken en veel van de traditionele ACT-beschrijvingen buiten
beschouwing te laten. Ik denk dat het AWO-W-model voor kinderen doet wat het
hexagonmodel voor volwassenen heeft gedaan. We kunnen dat niet met zekerheid
zeggen – er moet nog specifiek op dit model gebaseerd interventieonderzoek gedaan worden – maar de manier waarop het aansluit bij wat wij weten over ACT
voor kinderen en adolescenten is bemoedigend, en de wegen die de AWO-W-benadering opent zijn opmerkelijk en direct.
Ik geef een voorbeeld.
Traditionele ideeën over defusie zijn bedacht met het doel excessieve verbale dominantie af te zwakken. Maar ‘defusie’ is geen geschikte term om in aanwezigheid
van cliënten te gebruiken – die term is voor therapeuten – en zegt relatief weinig
over de manier waarop je kinderen kunt benaderen. De metafoor van ‘de adviseur’
bestrijkt voor een deel hetzelfde gebied, en geeft therapeuten direct richting. Je kunt
ervoor kiezen niet naar de adviseur te luisteren als hij te sturend is (‘de veeleisende
adviseur’ of ‘de gemene adviseur’) en wel naar hem te luisteren als hij nuttig is. Het
direct gebruik van de metafoor bij kinderen zal helpen met een gezonde defusie.
Tegelijkertijd is het mogelijk dat een verbinding naar een specifiek veranderingsproces zwakker wordt – er is weinig kans op een reeks van procesmetingen voor de
adviseur – maar de therapeutische voordelen lijken aanzienlijk.
AWO-W is geen een-op-eenvertaling van de kernprocessen van de hexagon naar
de context van een adolescent. Dat is niet wat we nodig hebben. De methode is daarentegen een poging een klinisch interventiemodel te ontwikkelen dat de kern van
contextuele gedragswetenschappen, ACT en psychologische flexibiliteitsprocessen
weergeeft, en bovendien meer directe sturing geeft aan therapeuten over de manier
waarop ze dit werk moeten doen. Dat is een prachtig nieuw idee. Niets waardevols
in de bestaande ACT-interventieprotocollen met kinderen hoeft terzijde geschoven
te worden, maar veel van deze methoden kan opnieuw bezien, bewerkt en nieuw
leven ingeblazen worden in een nieuw model dat makkelijk begrepen, over te brengen en te onthouden is. De connectie bijvoorbeeld tussen flexibiliteit, waarden en
toegewijd handelen lijkt op natuurlijke wijze voort te vloeien uit de metafoor van
‘de ontdekker’. Je hoeft niet element voor element van het hexagonmodel door te
worstelen en opnieuw te verzamelen in een betekenisvol pakket. Er is een visie op
de rol – de rol van de ontdekker – die op een natuurlijke wijze veel zaken tegelijk
includeert die passen bij het uitgangspunt van ACT.
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Ik denk niet dat we in ons vakgebied met een AWO-W-model hadden kunnen
starten in ACT met kinderen en adolescenten en dan vanuit contextueel oogpunt
progressie hadden kunnen verwachten. Het AWO-model is het resultaat van tientallen jaren studie naar vraagstukken over psychologische flexibiliteit, functioneel
contextualisme, relational frame theory en problematiek binnen de evolutietheorie.
Maar we hebben nu een enorme stap voorwaarts gemaakt – niet als vervanging
voor deze andere vraagstukken, maar als onderdeel van de reeks van toegepaste
wetenschappelijke en klinische instrumenten die we nodig hebben om ons verder
te ontwikkelen.
Een laatste kenmerk van dit boek verdient speciale aandacht.
Psychologische concepten van het individu vertalen naar de groep is vanaf het
begin een heel belangrijk kenmerk van gedragsanalyse geweest. Contextuele gedragswetenschap en ACT hebben de koppeling met ideeën over evolutie en de evolutie van de cultuur gebruikt om naar dat uitgangspunt terug te keren, en dit boek
maakt dat proces kristalhelder. We zijn sociale wezens. Een psychologische benadering voor kinderen vergt dat de groep waarbinnen het kind leeft erbij betrokken
wordt, omdat je anders het kind uit zijn natuurlijke context haalt. Het is prachtig
om te zien hoe dit boek verschillende niveaus van analyses doorkruist. Ik denk dat
er een flinke slag gemaakt is op dit gebied, en dat alle toekomstige boeken over ACT
en gerelateerde processen zullen moeten bekijken hoe ze mensen terugplaatsen in
hun sociale en culturele context.
Ik complimenteer de schrijvers met hun werk, en kijk uit naar de onderzoeken
en verdere uitbreiding die ongetwijfeld naar aanleiding van dit boek zullen volgen.
Ik zie het als een grote vooruitgang en ik hoop dat wij in ons vakgebied snel de resultaten zullen merken.
Steven C. Hayes
University of Nevada
Reno, NV

Voorwoord
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De jeugd wordt zich bewust van haar verlangens. Het lichaam wordt sterker en de
gevaarlijke, maar mooie wereld lokt. Op één dag kunnen zich heftige, tegenstrijdige
stemmingen voordoen: liefde en eenzaamheid, vrijheid en beperking, opwinding
en angst, vertrouwen en zelftwijfel.
Misschien is de belangrijkste oorzaak van het lijden van de mens, ongeacht zijn
leeftijd, dat hij het positieve zonder het negatieve nastreeft. We verlangen naar succes, maar willen niet het risico lopen te falen. We verlangen naar intieme relaties,
maar willen niet het risico lopen afgewezen te worden. We beseffen niet dat risico
onlosmakelijk met succes en intimiteit verbonden is. Als we het negatieve uitsluiten, lopen we kansen om het positieve te ervaren mis.
Hetzelfde verlangen om het positieve los te koppelen van het negatieve zien we
terug in ons contact met jongeren. We vinden het geweldig dat ze gepassioneerd
zijn, maar willen niet dat ze ‘te emotioneel’ zijn. We houden van hun creativiteit
en explosieve karakter, maar willen niet dat ze risico’s nemen. We willen dat ze
positieve relaties met andere mensen aangaan, maar niet dat ze ons aan de kant
schuiven en zwichten voor groepsdruk. Dus wat doen we vervolgens? We proberen
hen te beteugelen door hen in hun emotionaliteit te ontmoedigen (‘Zo wil je je niet
voelen’), hun mogelijkheden om nieuwe dingen te ontdekken in te perken (‘Je wilt
daar niet heen’), hen aan te moedigen uit het hier en nu te stappen (‘Je moet over
je toekomst nadenken’) en door hen te beïnvloeden (‘Luister naar mij, niet naar je
vrienden’).
Een kernpremisse van dit boek is dat rigide pogingen om jongeren te controleren onenigheid en recalcitrant gedrag veroorzaken, en bovendien alle betrokkenen
ongelukkig maken. De oplossing voor dit ogenschijnlijke probleem is het inzicht
dat de jeugd helemaal geen probleem heeft. De passie van jongeren, hun behoefte aan nieuwe dingen, hun verkenningsdrang en betrokkenheid bij leeftijdgenoten
kan, mits we de juiste context bieden, een bron van kracht zijn.
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In dit boek laten we je zien hoe je met, in plaats van tegen de natuurlijke neigingen
van jongeren kunt werken. We bieden een praktische theorie en flexibele interventies die je in staat stellen om de energie van jongeren te benutten en op een manier
te sturen die hen helpt zich te ontplooien. We geven een leidraad die je zowel voor
individuele als voor groepsinterventies en voor schoolklassen kunt gebruiken.

De grondbeginselen van onze methode
We hebben een eenvoudige, maar krachtige methode ontwikkeld om met jongeren
te werken. Deze methode, die we AWO-W hebben genoemd, is gebaseerd op de
beginselen van de contextuele gedragswetenschap, die een filosofische houding ten
opzichte van het functioneel contextualisme inneemt en wetenschappelijke kennis van evolutionaire principes omvat (variatie, selectie en behoud met aanpassing
als doel), operante principes (voor contingent leren), relational frame theory (voor
taal en cognitie) en acceptance and commitment therapy (voor toegepaste mindfulness en gedragsverandering). Ook hebben we toegepaste kennis over groei en
ontwikkeling opgenomen die we hebben opgedaan tijdens interventies vanuit de
positieve psychologie. Er zijn talrijke onderzoeken gepubliceerd die aantonen dat
interventies uit de acceptance and commitment therapy (ACT; S.C. Hayes, Strosahl
& Wilson, 1999) effectief zijn bij de behandeling van klinische problemen zoals
angst- en eetstoornissen en verslavingen (L.L. Hayes, Boyd & Sewell, 2011; Ruiz,
2010, 2012) en dat positieve psychologie zijn nut heeft bewezen in het werken met
niet-klinische groepen (Merry et al., 2011). De theoretische grondbeginselen worden in hoofdstuk 1 uitgebreid besproken en in hoofdstuk 13 komt de toepassing
ervan aan de orde.
Ons AWO-W-model maakt duidelijk hoe we jongeren kunnen helpen hun sterke punten te ontwikkelen, inefficiënte mentale patronen te doorbreken, zich niet te
laten leiden door zelftwijfel, meer in het hier en nu te leven en keuzes te maken die
hen helpen hun potentieel ten volle te benutten.
Overzicht van dit boek
In hoofdstuk 1 leggen we het AWO-W-model en het acroniem uit.
Het boek bestaat uit twee delen: de basisvaardigheden en de gevorderde training.
In deel 1 (hoofdstuk 1 tot en met 7) lichten we de drie kernaspecten van het AWOW-model toe. AWO bestaat uit drie vaardigheden, die we ‘adviseur’, ‘waarnemer’ en
‘ontdekker’ noemen, en die in dienst staan van waardengericht handelen, de W. We
laten zien dat jongeren het moeilijk kunnen hebben als ze niet over deze vaardig-
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heden beschikken of niet in staat zijn flexibel van vaardigheid te wisselen wanneer
een situatie daarom vraagt. De interventies uit deel 1 kunnen zowel individueel
als in groepsverband toegepast worden. De hoofdstukken 2 tot en met 7 eindigen
met oefeningen om de vaardigheden aan te leren. De hoofdstukken bevatten ook
casusvoorbeelden en conceptualisaties om je de theorie in de context van de hulpverlening te helpen begrijpen.
In de gevorderde training in deel 2 (hoofdstuk 8 tot en met 13) gaan we dieper
in op de AWO-basisvaardigheden. In de hoofdstukken 8 tot en met 10 leggen we
uit hoe je het AWO-W-model gebruikt om jongeren te helpen een nieuwe relatie
met hun zelf te ontwikkelen. Daarna gaan we in de hoofdstukken 11 en 12 in op het
opbouwen van een sterk sociaal netwerk. In hoofdstuk 13 geven we tot slot tips die
je zullen helpen een AWO-W-expert te worden.
In beide delen van het boek leer je AWO-vaardigheden van jongeren te herkennen, individuele interventies te plannen en passende oefeningen te begeleiden.
Door het hele boek heen staan scripts waarmee je meteen aan de slag kunt – suggesties voor de manier waarop je verschillende concepten kunt aanbieden, metaforen,
oefeningen, enzovoorts. Je kunt deze scripts aanpassen aan de persoon met wie je
aan het werk bent. In het boek – en op onze website www.swpbook.com/2123 –
vind je werkformulieren voor oefeningen en visuele metaforen van de belangrijkste
aspecten van het model. We adviseren je de werkformulieren net zo flexibel te gebruiken als de scripts. Ze staan niet in steen gebeiteld, maar geven de belangrijkste
componenten van de interventies weer. Je kunt eerst de letterlijke tekst gebruiken
en later, als je beter met het model vertrouwd bent, deze als leidraad bij je gesprekken toepassen. Misschien wil je je eigen werkformulieren samenstellen en ze aan
jouw stijl en werksetting aanpassen.
Op de website vind je links naar audio- en videomateriaal dat je jongeren mee
kunt geven of samen met hen kunt bekijken en beluisteren. Het materiaal bevat
onder andere mindfulnessoefeningen en animaties. (Een complete lijst van downloads is te vinden in de appendix.)

Een totaal nieuwe manier om met jongeren om te gaan
De jongere die je ooit was, leeft nog steeds in je en is nog altijd bij je. Je bent dezelfde persoon als die ooit in de klas zat, zich zorgen maakte over proefwerken, op het
schoolplein speelde, vrienden en vriendinnen probeerde te maken, die cool probeerde te zijn en erbij wilde horen. Je innerlijke adolescent spreekt nog altijd tot je.
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Dit boek gaat niet alleen over interventies voor jongeren, het gaat ook over jou
en je relatie met jongeren. Leren is tweerichtingsverkeer. Wij leren jongeren niet
alleen iets, zij leren ons ook iets, of brengen ons iets in herinnering. Ze herinneren
ons aan hoe belangrijk het is om risico’s te nemen, nieuwe dingen te ontdekken,
gepassioneerd te zijn, nieuwe vriendschappen aan te gaan, idealen te hebben en
deze ontzagwekkende wereld te verkennen. Wij volwassenen zijn het contact met
de vitaliteit van onze jeugd verloren; we laten ons opslokken door de drukte en de
structuur van het dagelijks leven en rennen als een kip zonder kop rond. Waar rennen we eigenlijk heen? Waarom zijn we zo moe? Jongeren kunnen ons helpen onze
nieuwsgierigheid en energie opnieuw te ontdekken.
Dit boek breekt met de traditionele manier om met jongeren om te gaan, die
eruit bestaat hun te vertellen dat ze volwassen regels moeten volgen, respect en
zelfbeheersing moeten ontwikkelen, dat ze ‘hun leven verknallen als ze niet de
juiste beslissingen nemen’. Ze krijgen vaak de boodschap mee dat het leven pas
echt begint na de middelbare school of universiteit, als ze een carrière beginnen
en verantwoordelijkheden hebben. Onbedoeld overtuigen volwassenen jongeren
ervan dat hun leven hoofdzakelijk uit wachten bestaat. Te midden van deze beperkende boodschappen staan jongeren te popelen om de wereld buiten hun familie
en school te verkennen, met alle risico’s en spanning van dien. Is het een wonder
dat jongeren zich van volwassenen afkeren die voortdurend zeggen ze zich gedeisd
moeten houden, en zich liever tot hun leeftijdgenoten wenden met wie ze plezier,
avontuur en romantiek kunnen beleven?
Dit boek helpt je oprechte waardering voor jongeren te ontwikkelen en het belang van hun rol in de maatschappij te respecteren. Dit begint met het loslaten van
de aanname dat jongeren problemen hebben die volwassenen moeten oplossen.
Als we met jongeren werken, proberen we hen dus niet volwassener te maken. En
we leren hen niet om pas als ze van school zijn te gaan leven, invloed te hebben,
plezier te maken en betekenisvolle relaties op te bouwen. We zijn van mening dat
ze al bezig zijn aan een belangrijke reis door het leven, net als wij.

Waarom dit boek zich voor een groot deel speciaal tot de lezer richt
Het typische interventieboek focust op de manier waarop technieken toepasbaar zijn op cliënten. Wij doen dat ook, maar op een ongebruikelijke
manier. In de meeste gevallen gaan we eerst in op de voor jou relevante
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