fn deze bgdmge stoat het proces van beshthrormmg m hulshoudens centraal. Allereent
n thwfetrsch ka&r gepresenteerd dot zrch goed leent wor bet bestuderen van
n In hwshoudens Vervolgens komen methaden van onderzoek aan de orde dre
emd zgn op bet dynamrsche karakter van beslurtvorm~ngsprocessenVenlag wordt
an van een verkennlng naar het beslurtvormrngsproces rond het opnemen van pleegren door huishoudens. Fragmenten urt mtervrews worden gepresenteerd en vervolgens
geanolyseerd op 'richtinggevende begrippen'. Als zodanig resulteren uit de analyse: 'latente
bereidheid', 'triggers: 'gelegenheidscondities'en 'kanaliserende factoren'.

sluitvonmng omschreven als 'een proces
van evaluatie ul het k w e n uit of beshssen ten gunste van altematieven' (Deacon and
Embaugh, 1988).Bestudermg van dnt proces IS momenteel, anders dan voorheen,
mmder gencht op het verknjgen van inzicht in de uitkomst ('what'), dan we1 op het
verkrijpn van imicht in de manler waarop ('how') een besluitvormingsp~ocesverloopt of in de oorzaken of redenen (tvhy') waarom een bepaald proces van besluit- ,
vorming verloopt zoab het verloopt (Scanzon~en Szinovacz, 1980).
Een theoretisch kader dat zich jutst voor het bestuderen van processen van besluitv o n n g in huishoudens goed leent, IS de 'family process theory', ook 'family systems
I
theory' genoemd.
Kernelementen van deze theone, zoals uiteengezet door Brodenck (19931, &ijn.de ,:
volgende:
1
" het huishouden is e m open m e n contim systeem het heeft weliswaar een dmgrenzing, maar merge, matene en infmatie passeren die grens l@*beide$~%ti~~an3~
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en outputs te genereren), als ook in relatie tot z~jnomgeving; deze.veranderiib.ge$-c,vd
-1, p *
hebben een verleden, een heden en een toekomst; de delen zijn
- dynamisch me't ":
elkaar en met de omgevlng verbonden, de relatie IS met h n ~ a n t b o a l w p g c ? ~ 6 k ~ > ~ $
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van dlt proces betrekking he&. "..

H1*ishoudcn I

ren, m a r dle werden g b r e n n
De mtemiewster start op de juwe manm, Ztj
wanneer hea de eerste keer was dat u e m n da&
vrouw antwoordt .
Vr: "Ja. .nee wij hebben noox gedacho: we kunnen we1 eens a n kind nemen Je
neemt ook geen kmderen . we hadden @enkennlsje dte opgegrmid is m e n p
zin. We woonden op een boerderg, konden (teen) zelf geen kinderen krijgen
toen zel z g 'Goh, waarom nemen jullle geen vakantlehnderen 2' "
De Lntemewster vlaagt kort daama "Met was dm elgedijk lets butten u, waardoo
ermee m aanrakmg kwam 7"
Vr "Ja,weet je, soms komen er signalen.. maar dat ISmet heel veeI dmgen zo, ook
met beshssmgen m het algemeen er komen heel veel dmngen op je weg en je kunt
het laten hggen en je kuqt het oppakken Dmgen dle wy tegenkomen, pakken we
op "
Twee vakant~e-kinderendeden hun mtrede m het gezln Maar kort daama werd de
moeder van deze kinderen zlek en het derde h n d drelgde alleen achter te blijven
Onze respondente reageerde daarop met "Ach, laat dat kind ook maar komen"
Het zou een verblqf van twee weken zijn, maar dat werden drle maanden. De vrouw
zegt tenslotte.
Vr: "a, je valt erin, je valt er echt in ....we hebben nooit voor de beslissing gestaan:
doen we het we1 of doen we het niet ?".
"We hebben nooit voor de besllssmg gestaan . " Ook dat 1s een wat merkwaardige
ultspraak m het kader van een besluitvormmgsproces Het aanvankehjk kinderloze
echtpaar kreeg na de komst van enkele pleegkinderen, zelf ook kmderen Op de
vraag van de interviewster, of ze haar elgen kmderen oo~tgevraagd heeft wat zg van
het opnemen van pleeglunderen vonden, was haar antwoord.
Vr: "Voor hun is het een vanzelfsprekendheld. (Voor hun) 1s het heel gek als een
gezm alleen ult eigen kinderen bestaat..."
Het vragen mar of voorleggen van alternatleven is een stratep d ~ heel
e goed werkt
in half-gestructureerde mterviews. In het Interview komen twee alternatleven ter
sprak&.crisis-opvangen adoptie. De ovenvegmgen met betrekk~ngtot crists-opvang
illustteren, hoe een;huishouden als dit naar een toestand van homeostasis streeft.
$.:$awel,
we hebben oak we1 zitten denken aan crisisopvang, maar de opbouw van
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van de gang w n zaken m dit hu~shoudenzullen

~ ~ i ~ k ~n u d m
De sltuatle aan het begin van het proces in dit hulshouden is duidelijk verschillend
van de situaue in het vonge huishouden. In dit huishouden kwamen de ouders pas
op her idee om een pleegk~ndte nemen, toen ze a1 twee gezonde kinderen hadden
en toen te het rapport van de Club van Rome hadden gelezen Beide ouders !waren
eld in een groot gain en waren grootgebracht in een sfeer van diepe sociale
bewogenheid. Omdat de man als veearts een goede baan had, hadden zij met een
tweede lnkomen nodlg en daarom gaf de vrouw es de voorkeur aan om in ~ ~ I I S '
chenstbaar te zijn, In het besef dat er zoveel kmderen in een kindertehuis zaten. Het '
eerste pleegkind, een baby, w e d in het gezin opgenomen en bleef een hall jqar, . .
Toen eiste de moeder het kind weer op.
. i%.?
Vs."Entoen deze baby weggng ...hebben we eigenlljk een verandenng doorgemaakt...dat als wil konden geloven...dat als unj zouden bidden, dat God ons zou helpen.. Wkj hebben het toen meer als roeping ervaren en toen hebben wij gezegd! da,d&ura
staat open...met Gods hulp mag alles binnenkomen waar nood is".
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Sindsdien heeft dit huishouden ongeveer 25 pleegklnderen opgenomen. Heti i s w d !
duidelijk, dat dit huishouden met primair het eigen belang, als wehhet belangvam,g
anderen enorm heeft gediend. klangrijk blijft daarom de magmaar do-mqdCr-wraarc
op het pmces op gang.
ding vormde voor hu
Aan het eind van het in

Hu~shoudenIII

den De pleegdochter van em sdwaninrs w
onvmdbaar geweest en bide tmn plotel
thuis meer had en niet rneer wist wat .ze d w n maest. Het huishouden narn b a r ap
en het meqe verbleef er gedurende zekere ti$
Vr "En toen wsten we wat pleegzorg eigenli~kwas en wat fe errnee d ~ t.en
. toen
zeiden we tegen elkaar. We kunnen het wel v q hebben tech een g e v d vaw WIJ
kunnen dat als je lets h n t en je hebt het gevoel dar le k t w a r d h t , magla daar
ook trots op zijn en wj hebben he[ gevoel v q kunnen $at . "
Hu~skoudenIV
De begins~tuatievan du hu~shoudenwjkt wat af van a t DeglnsiruaLie UI ut:uvcrlg
hu~shoudens
De mtervlewster stelde de vraag "Wat was voor u de aanleiding om een pleegkind te
nemen 7'' Het antwoord luldde
Vr "Nou, mijn man heeft zljn vader vroeg verloren zijn moeder had reuma en kon
niet altijd voor hem zorgen hi] moest vaak naar famllie en dat vond le zo erg, want
daar moest je alt~jddankbaar zijn en beleefd en op een gegeven moment hadden
wj zolets van we hebben het toch goed waarom proberen we met eens om een
kind van een ander een thu~ste bieden maar dan ook een echt thu~s dat ze zichzelf kunnen zijn en niet dankbaar hoeven te zijn "
Huishouden V
Ook bij dit vijfde huishouden kwam niet een concrete aanleiding voor het opnemen
van een pleegkind ter sprake. Men had het gevoel dat er nog we1 'ruimte' was voor
meer kinderen, mimte in letterlijke zin, maar ook 'voor hen zelf. Hoewel het praten
met kennksen die zelf een pleegkind hadden we1 van invloed zou zijn geweest,
zeiden de ouders "vanuit de eigen achtergrond op het idee te zijn gekomen om een
pleegkind op te nemen. Men zag het als "zijn christelijke plicht".
De analyse: 'richtinggevende begrippen'

\

In de analyse E er naar gestreefd om 'nchtinggevende begnppen' te vmden, d ~ zo
e
goed mogehjk zouden passen bg deze processen van besluitvormmg.
Hoe verloopt zoh analyse nu in concreto ? Het matenaal doornemend, raakte ~kmeer
en meer verbaasd door het feit, dat het proces van het nemen van een pleegkmd zo
weimg leek op de modellen van beslu~tvorm~ng,
zoals d ~ in
e de boeken beschreven
stonden. Een bepaalde u~tspraakin het bijzonder bleef mij door mijn hoofd spelen
Die u~tspraakwas 'ye valt er in...Ie valt er echt in. we hebben nooit voor de beslissingigestaan:d ~ e we
n het we1 of doen we het met". Deze gang varzaken leek
zich voorgedaan te hebben bij - in ieder geval - het merendeel van de geinterviewde
huishoudens. Kennelijk hadden zij niet een vooropgezet doe1 voor ogen en waren ze
niet vervolgens mar de. beste middelen gaan zoeken om dat doe1 te realiseren Maar
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elgencht gedrag in deze zin, hoe zou h w

lijk een belangnjke rol in het proces Deze
mu&n - ds 'riclrtinggevenb EPegr1ppen'- her proces begripelilk kunnen maken ECLL
n de theorie~tndne ik in de voorafgaande ujd voos een ander doe1 had bestudeerd
ZtQc vetdtheorie) bleek met her matenad re 'convergeren"'
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k mar voren h a m was een
t e r n 'latente bereldheid'. 'Latenvocr ogen hebben. Hetiis ook
e van bets h a f t of een waardeputroon
wodt de 'latente bereidheid3gein<ied ,
men,pakken we op". In het~twee: \
&e huisbouden wordt de 'lateme bereidheid' gelndiceerd door hun uitspraak: :'De*,t i
.,'+
daur stat open...met Gods h d p mag ailes bmnnenkomen waar. nood E.". In~h@&$grdti
huishouden rmmifesteert de latente bereidheid zlch in hun verlangen
om eewinderr::
hnd iets te bieden, wat men zelf (de man in dit geval) ontbeerd had. En~in,he~kq&
ste huishouden kan het handelen uit 'christelijke p l ~ h tals
' een v o w vandat@h~kR+&
bereidhetd worden verondersteld.
De vier huishoudens koesterden wellicht min of meer vemh~lbndewakitde&;"-Prd
'
ZIJ hadden kennelilk allen een 'latente bereidheid' die alleen nod embepaald$4Bdk&
t
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huis te beschouwen als e m
het huishouden niet in het
toe ultnodigt Dst laatste Iijkt nu bq uitstek van toepssiqg op de dtutie in de htrokken hulshoudens
'Kanaliserende factoren'

Terwijl in het eerste hulshouden twee vakant~e-k~nderen
nun of meer b ~toevaI
j
kwamen, was de komst van het derde kmd (het achterblijvende zusje) noch esn
toevallig, noch een bedoeld, maar vooral een logisch gevoIg van deze 'toevallige' opname. "Ach, zei de vrouw, "laat dat kind ook maar komen". Dit was het huishouden waar a1 pleeglunderen waren, voordat er eigen kinderen kwamen. En voor deze
eigen kinderen was toen he aanwezigheid van pleegkinderen iets heel vanzelfsprekends. Ja, voor hen was het "heel gek" als een gezin alleen maar uit eigtn kinderen
bestond. Een dergelijke vanzelfsprekendheid 'hnaliseert' het toekomstig gedrag in de
eenmaal ingezette richting. Het {eit, dat - in het tweede huishouden - de moeder
van het eerste pleegkind haar kind weer opeiste, maakte bij de ouders kennelijk I
zoveel emoties los, dat ze zelf spraken van een 'omkering', die ertoe leidde dat zij
pleegzorg als hun roeping gingen zien. In het derde huishouden werd het 'bij toeval'
opnemen van een pleegkind bekrachtigd door het feit, dat men toen "wist wat pleegzorg eigenlijk was" en door het besef dat men in staat bleek om een pleegkind te
kunnen hebben met het daamit voortvloeiende gevoel van trots.
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Conclusies

Dr.

We concluderen, dat in de beschreven processen $an het opnemen van pleegkinderen vier factoren een rol van betekenis hebben gespeeld: 'latente bereidheid', 'triggers', 'gelegenheidscondities' en 'kanaliserende factoren'. Dergelijke factoren relativeren de mogelijkheid om dit bepaalde handelen - namelijk het opnemen van een
pleegkind - adequaat in een model van doelgencht handelen weer te geven.
Het opnemen van een pleegkind is eerder als 'moreel-ratloneel handelen' dan als
'doel-rationeel handelen' te beschouwen. 'Moreel-rationeelhandelen' IS een vorm van
handelen die gebaseerd is op moreel besef of - m termen van Finch en Mason
(1993) - op 'morele identiteit'. Dit handelen is er niet op gericht om iets te bereiken.
H6@h.~sd~[?ihgeg~ven.~do~rdat
eea,persoon zich wil venverkelijken als iemand die hij
bf!@.wi'Xhtijn;als.een:-mnier van zijm die waardevol is in zichzelf.

R m

wdl depseribe a theoretmcai framework ('Lmmly process theory') which is suitable for
studying household prmsses. Next, ilppmprlate research methods are discussed.
Main theme of a pilot-study conearns the process of decision-making on taking a
foam cMd. We d
lpresent some fragments from Internews and perform an ana l p s m order to find kemtlamg concepts' The analys~sresulted into four such
concepts 'latent preparedness', 'mggels', 'fac~htatmngconditions', and 'channeling
factors'
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