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Lucas Quinten
Voor het kind dat wordt…
The most powerful weapon in empowering the child is adult modesty.
Het meest krachtige wapen in het weerbaar maken van kinderen
is de bescheidenheid van de volwassene.
(Delfos, lezing voor de YMCW, Helsinki, 1999).

Communiceren met kinderen
en jeugdigen

Luister je wel naar míj? vormt samen met Ik heb ook wat te vertellen! een serie van
twee boeken over communiceren met kinderen en jeugdigen. Ieder deel richt zich
op de specifieke doelgroep (deel 1: 4-12; deel 2: 13-25). De ontwikkeling gedurende
de periode wordt beschreven en de specifieke kenmerken van gespreksvoering met
kinderen van verschillende leeftijden. Er staan veel oefeningen in die iedereen zelf
kan uitproberen. Het is geschikt voor opleidingen, maar blijkt ook een handig hulpmiddel voor ouders bij de opvoeding van hun kinderen. In beide boeken is aandacht
voor de juiste houding die nodig is voor een goede gespreksvoering met jeugdigen.
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Ten geleide

Sinds begin jaren ’90 heeft WESP (Bureau voor sociaal marktonderzoek) in samenwerking met instellingen voor jeugdhulpverlening de mening en beleving van kinderen en jongeren ten aanzien van de hulp in kaart gebracht. Op dit moment gebeurt
dat ook voor het onderwijs. De Bernard van Leer Foundation ondersteunt sinds een
aantal jaar projecten om het luisteren naar jonge kinderen te bevorderen. Belangrijk
kenmerk daarbij is dat uitvoerders van de hulp of het onderwijs zelf open vraaggesprekken voeren. Om hun gespreksvaardigheden te ondersteunen, is op hun verzoek een aantal Trainingen Vraaggesprekken ontwikkeld, die zich richten op
vraaggericht werken of het vergaren van cliëntenfeedback.
Omdat de kwaliteit van de gespreksvoering aantoonbaar afnam met het afnemen van de leeftijd van de te interviewen kinderen, is gedurende een aantal jaar
verkend wat daarvan de oorzaken waren. Bekeken is wat jonge kinderen doen – en
niet doen – als ze geïnterviewd worden, wat bekend is over gespreksvoering met
jonge kinderen bij deskundigen en in de literatuur, en welke ondersteuning hulpverleners en leerkrachten wensen als ze in gesprek gaan met jonge kinderen over hun
mening en beleving.
In ieder geval werd duidelijk dat kinderen vanaf een jaar of vier in staat zijn
om veel informatie te geven over hun belevingswereld. Ook bleek die informatie
belangrijk genoeg om de kwaliteit van het aanbod van onderwijs of hulp te kunnen
verbeteren. Maar bestudering van enkele duizenden pagina’s woordelijk uitgetypte
interviews met kinderen van vier tot en met twaalf jaar uit de trainingen vraag
gesprekken, wees uit dat de manier waarop de gesprekken verliepen, heel bepalend
was voor de informatie die jonge kinderen gaven. De wijze van voorbereiding van
het gesprek, de houding van de interviewer, diens gespreksvaardigheden en afstemming op de ontwikkelingsfase van het kind waren doorslaggevend.
Alle reden om een deskundige in gespreksvoering met jonge kinderen te vragen
om haar schat aan ervaring en kennis te combineren met het vooronderzoek van
WESP en dit te vervatten in een boek. In de uitgangspunten het kind serieus te
nemen, ook heel jonge kinderen, te luisteren naar hun mening en beleving en er
vervolgens iets mee te doen om hun situatie te verbeteren, hebben WESP en Martine
Delfos elkaar gevonden. Ik spreek de wens uit dat dit boek de lezer zal inspireren
om in gesprek te gaan met jonge kinderen. U luistert toch ook naar hen?
Jorien Meerdink
Directeur Bureau WESP
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Toen Jorien Meerdink van Bureau WESP (Bureau voor sociaal marktonderzoek) mij
in 1998 vroeg om een syllabus te schrijven ten behoeve van de training voor het
vraaggericht werken met jonge kinderen sloot naadloos aan bij mijn behoefte en
voornemen om een boek over gespreksvoering met kinderen te schrijven. In de vele
enquêtes over ge-spreksvoering met kinderen die ik had gehouden tijdens colleges
en trainingen bleek dat er geen handboek en zelfs nauwelijks informatie op dat
gebied bestond, maar wel een grote behoefte aan leerstof. Behalve Thomas Gordons
klassieker over Luisteren naar kinderen, dat naast zijn prachtige ‘actief luisteren’ en
‘ik-boodschap’, echter meer een opvoedkundige methode is, bestond er nog nauwelijks een boek dat specifiek de gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf
jaar behandelt. Vreemd, omdat het zo belangrijk is voor bijna iedereen in zijn of
haar dagelijkse leven en zeker binnen het werkveld van de jeugdhulpverlening. Ik
heb er dan ook met groot genoegen aan gewerkt. Nu, twintig jaar later, is het nog
steeds zo.
Kinderen hebben er recht op dat er zorgvuldig met hen gecommuniceerd wordt en
volwassenen varen er wel bij om dit met kinderen te doen.
Nu, 2020, kan Luister je wel naar míj? zich nog steeds verheugen in een toenemend
lezerspubliek. Tot mijn grote vreugde maken vele opleidingen er dankbaar gebruik
van. Het boek blijkt in een behoefte te voorzien, zowel in Nederland als in het buitenland. Het is inmiddels aan zijn twintigste druk toe. In elke nieuwe druk zijn
recente inzichten en onderzoeken, en ervaringen uit de praktijk en van studenten
verwerkt. Ook deze twintigste druk is weer aangevuld met nieuw onderzoek en
nieuwe inzichten; wetenschap is nu eenmaal dynamisch. Op het moment van de
twintigste druk waren er onderzoeken die eindelijk aantoonden dat de houding van
doorslaggevend belang is. De boodschap is in feite simpel: wees belangstellend naar
wat het kind te zeggen heeft. Simpel, maar van doorslaggevend belang, zie bladzijde 49. Een twintigste druk is ook feestelijk, daarom is het uiterlijk ook veranderd
met een nieuwe cover en met foto’s in het binnenwerk.
De wereld waar het kind in opgroeit, is gedurende deze twintig jaar sterk veranderd door het virtuele milieu (tv, video, mobieltjes, de computer met internet,
tablets en gaming). Het is een belangrijke en indringende leefwereld voor jeugdigen
geworden. Een wereld waar we nog steeds veel te weinig communiceren met kinderen en hen in feite voor de leeuwen werpen. Maar we moeten hen een gezonde vir17
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tuele ontwikkeling bieden, net als een gezonde lichamelijke, sociaal-emotionele,
cognitieve, sportieve en creatieve ontwikkeling. Het is van doorslaggevend belang
om met kinderen hierover te praten. Kennis hierover is bij kinderen ruim aanwezig,
bij volwassenen ontbreekt het, op grote lijnen na. Kinderen en jongeren weten meer
over computers en internet dan volwassenen: Boven de twintig weet niet wat beneden de zestien aan het doen is. Het is voor de meeste volwassenen niet meer mogelijk om alle kennis daarover in te halen. Wel heb ik geprobeerd een bodem te leggen
waardoor communiceren met kinderen gestimuleerd wordt, en kinderen leggen je
wel uit wat een healer is of een safe-point. De coronatijd met zijn lock-ins en lockdowns heeft nu wereldwijd duidelijk gemaakt, in feite bewezen, dat kinderen snakken naar rechtstreeks contact en naar rechtstreeks communicatie met andere
kinderen en het virtuele milieu komt op de tweede plaats.
Inmiddels werd mij vanuit opleidingen en de praktijk dringend verzocht om ook
een leerboek over communiceren met pubers en adolescenten te schrijven, wat ik
met plezier heb gedaan (Ik heb ook wat te vertellen! Communiceren met pubers en
adolescenten). Ook dat boek vindt zijn weg naar opleidingen hulpverlening en
onderwijs, maar ook naar ouders. De twee boeken zijn op elkaar afgestemd, en nog
sterker op de opleidingspraktijk afgestemd.
In beide boeken zijn per hoofdstuk oefeningen opgenomen. Deze oefeningen
zijn bedoeld om de stof toe te passen en te verdiepen. Het zet hopelijk ook de hersens
op ‘aan’. Met het uitvoeren van de oefeningen wordt geleidelijk aan de juiste houding
voor gespreksvoering met kinderen en jeugdigen ontwikkeld. Aan het eind van ieder
hoofdstuk staan aandachtspunten die op de hoofdlijnen van het hoofdstuk slaan.
Beide boeken zijn in eerste instantie geschreven voor studenten in opleidingen psychologie, pedagogiek, sociaalpedagogische hulpverlening, de pedagogische academie, fysiotherapie en zelfs de conservatoria maken er gebruik van. Maar ze zijn
zeker ook waardevol voor hulpverleners die met kinderen werken. Het is bedoeld
voor mensen die beroepshalve met kinderen werken, van de politieagent die een
verhoor af moet nemen, de leerkracht op school tot aan de therapeut die het kind
behandelt. Maar ook ouders die de communicatie met hun kinderen willen begrijpen en verbeteren, kunnen voor inzicht en handvatten in dit boek terecht.
Een aantal mensen wil ik bedanken voor hun hulp en steun bij de totstandkoming
van dit boek. Naast de bijdrage van WESP, zocht ook Marijke Gottmer bij de eerste
druk materiaal, waarvoor ik haar dank. De conferentie van de IFCW, International
Forum of Child Welfare, in Helsinki (september 1999), voedde mij met het wetenschappelijk werk dat onder andere aan Universiteit van Jyväskylä in Finland uitgevoerd wordt. In 2012 vroegen ze mij hen methodologisch bij te komen staan in hun
onderzoeken naar communicatie met kinderen.
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Nicolien van der Keur bedank ik voor de zorgvuldige opmaak van omslag en binnenwerk van dit boek en de prettige samenwerking, ook nu weer nu het geheel in
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