
 
Een vakvrouw met passie 
     
     

Als we Gerard Besten mogen aanhalen, thans directeur van gezinshuis.com, dan kenmerkten de 

jaren zeventig en tachtig zich door „een-doe-het-zelf-mentaliteit' en  deze mentaliteit vormde de 

feitelijke voedingsbodem voor de pedagogische visie in het jeugddorp. Uit de tijd waar Gerard 

Besten het over heeft komt een deel van ons volgende interview. We interviewen Annemieke de 

Vries omdat ze vanaf 1980 met een kleine onderbreking in 2001/2003 tot heden in verschillende 

functies voor de Rudolphstichting (RS) heeft gewerkt. Ze heeft 34 jaar ontwikkeling in de jeugdzorg 

meegemaakt, met meerdere directeuren gewerkt, „de-doe-het-zelf-mentaliteit‟ meebeleefd en last 

but not least, ze schrijft mooie verhalen en ze lijkt ons een heel betrokken mens. Tijdens het 

interview komen we er achter dat dit zo is. Wij hebben genoten van het gesprek. We voelden de 

betrokkenheid van deze vrouw bij haar werk. Hoe kijkt zij naar haar leven en werk op het 

jeugddorp? 

 

Achtergrond    

“Ik ben geboren in 1957 en ik ben nu 57 jaar. Dat is gek, zeg ik dat goed? Ik realiseer me nu pas dat 

die cijfers gelijk zijn. Daar heb ik het hele jaar nog niet bij stilgestaan. Na het gymnasium ben ik 

naar de Sociale Academie gegaan, richting sociaal cultureel werk. Voor maatschappelijk werk 

voelde ik me veel te jong en inrichtingswerk bestond nog niet. Ik heb wel extra modules 

inrichtingswerk gedaan, dat kon en daar heb ik baat bij gehad.   

 

Het werken op de groep 

In 1980 ben ik in De Glind komen werken. Ik werd groepsleidster op Cantharel, ik was 23 jaar en 

kwam in een gemengde groep met elf kinderen in de leeftijd van elf tot zeventien/achttien jaar. 

We waren met zijn vieren als groepsleiding en we stopten onze ziel en zaligheid in het werk. Toch 

voelde ik intuïtief: hier klopt iets niet. Kinderen worden bij elkaar gezet, ze zoeken elkaar niet uit 

en ze wonen in een huis waar geen volwassenen wonen. Om de beurt hadden wij als 

groepsleiders/groepsleidsters dienst en ook al waren we een heel hecht en betrokken team, we 

woonden er niet. Ik zal een voorbeeld geven. In de jaren 80 werd er veel gebreid. Dat was in die 

tijd gewoon. Op een dag zat ik weer te breien in de groep toen een van de bewoonsters waar ik 

moeilijk contact mee kreeg, naar mij toe kwam en zei: “Kan je mij dat ook leren?” “Natuurlijk”, zei 

ik. Thuis zou ik onmiddellijk uit mijn breimand wol en breipennen gehaald hebben, hier had ik die 

niet. Ik stelde haar voor om het op mijn breiwerk te leren. Dat wilde ze niet, ze wilde haar eigen 

ding breien. Er gingen vier dagen overheen voor ik weer dienst had. Ik had wol en breipennen 

meegenomen en toen ze thuis kwam, wilde ik met haar gaan breien. Helaas, dat hoefde voor haar 

niet meer, het moment was voorbij. Het samen in een huis leven, deden de kinderen met elkaar en 

niet met ons als groepsleiding. Dat bevestigde mij in mijn mening dat continuïteit belangrijk is. Ik 

moet er wel bij zeggen dat sommige kinderen, die ik nu daarop bevraag, zich in een groepshuis echt 

goed voelen. Door de leefgroep wordt de wereld 'groter'. En wat mij opvalt is hoeveel waardevolle 

relaties er ontstaan tussen de kinderen. De kracht van wonen in zo'n groep is ook het contact met 

elkaar.  

 

Een aanbod 

In de vakanties en tijdens feestdagen namen we vaak een paar kinderen, die niet naar hun familie 

konden, mee naar huis of als er wat meer op Cantharel bleven, kwam mijn man mee en dan bleven 

we samen op de groep. Wij vonden dat allebei leuk. Op een keer stond ik naar een voetbalwedstrijd 

te kijken waar een van de kinderen speelde, toen de orthopedagoog die naast me stond, vroeg: 

“Waarom word jij geen gezinshuisouder?” Dat overviel me. Wij hadden net een huis gekocht, dus 



echt logisch was het niet, maar we hebben toch gesprekken gevoerd en bezoeken gehad om te zien 

of we geschikt waren en of wij ons zelf geschikt voelden. We werden aangenomen. Dat was in 1982 

en er was sprake van dat Cantharel zou worden opgeheven. 

 

Gezinshuis en gezinsgroep 

We gingen eerst op de Schoonderbekerweg in een klein huisje wonen. We kregen vier  kinderen en 

met wat stapelbedden werd er voor iedereen een slaapplekje gemaakt. Er kwamen twee kinderen 

van Cantharel mee. Later verhuisden we naar Ringlaan 11 tegenover het zwembad. We deden het 

werk met zijn tweeën. We hebben ervoor gekozen om van één salaris te leven. We deden er wel 

altijd iets naast, maar we gingen er vol in. Eigenlijk ging het heel goed. In 1985 is onze dochter 

geboren. We hebben met elkaar overlegd en we besloten dat als er in ons gezin ruimte was voor vijf 

kinderen er ook ruimte was voor acht kinderen en zo werden we van gezinsHUISouders 

gezinsGROEPouders. In 1986 zijn we verhuisd naar het oude huis van de familie Prins op de Ringlaan 

en daar is onze zoon geboren. Door de geboorte van onze kinderen werd ik wat minder onbevangen 

naar de andere kinderen toe. Het besef van verantwoordelijkheid werd nog groter. Ook ging ik  

anders kijken naar families die hun kinderen kwijt waren. We hebben gewacht met het zelf krijgen 

van kinderen tot we een stabiel gezinshuis waren. Het leek het ideale plaatje, maar er vonden toch 

allemaal onverwachte wisselingen plaats vlak voor de geboorte van onze eerste. Er woonde toen 

een meisje van vijf jaar al drie jaar bij ons. Besloten werd dat ze niet meer in het gezinshuis hoefde 

te blijven, omdat het goed met haar ging. Dit is uiteraard besproken met de ouders. De keus was: 

thuisplaatsen of een pleeggezin zoeken. Ouders wilden het liefste dat ze bij ons bleef en toen dat 

niet bleek te kunnen is de terugplaatsing in gang gezet. Dit meisje zei:  “Ik ga naar huis omdat jullie 

een baby krijgen.” Ik heb het hier heel moeilijk mee gehad, ik had graag een plek voor dit meisje in 

ons gezin gehouden. Ik heb overwogen om onze baan op te zeggen en dit meisje als pleegkind „mee 

te nemen‟. Het klinkt gek wat ik zeg, maar als het goed gaat met een kind, voelt het alsof je 

daarvoor wordt afgestraft, omdat het kind dan ergens anders (goedkoper) een plek kan krijgen. Hoe 

het met de kinderen ging als ze vertrokken waren? We vertelden bij vertrek dat ze altijd welkom 

waren, we stuurden zo af en toe een kaartje, maar namen niet al te veel initiatief. Het advies was 

destijds om het initiatief aan de kinderen over te laten. We moesten ons als gezinshuisouder 

terughoudend opstellen. Nu denk ik daar echt anders over. Het is verkeerd-om-denken. Wij zijn de 

volwassenen, wij moeten onze hand uitsteken naar het kind, het kind moet dat niet hoeven doen 

naar de volwassenen. 

 

Tegenstrijdige belangen 

Een paar jaar geleden kwam ik er tijdens een kenniskring achter dat niet alleen mijn ervaring zo 

was dat kinderen vaak na zo‟n jaar of drie vertrokken. Het gebeurt nog steeds veel zo. Er lijkt wel  

een soort magische grens te zijn van ongeveer drie jaar met betrekking tot de verblijfsduur van 

kinderen in gezinshuizen. Overigens is dat in leefgroepen nog korter. We hebben het zo 

georganiseerd dat we de kinderen rondpompen. Ik noem dat  institutionele kindermishandeling. Het 

systeem is in een aantal opzichten zo dwingend dat er beslissingen genomen worden, die 

tegenstrijdig zijn aan de belangen van het kind. Het puzzelt me ook, omdat ik ervan overtuigd ben 

dat het op de lange termijn vele malen duurder is.  

 

Op weg naar een minigezin 

Aan de gezinsgroepperiode kwam een eind in 1992. Achteraf denk ik dat ik overspannen was.  Voor 

mij waren 10 kinderen gewoon te veel. Ik wilde met allemaal een relatie opbouwen en dat een 

beetje verdelen zoals collega‟s deden,  werkte gewoon niet voor mij. Bij mij paste het kleinschalige 

beter. Ik verdween een beetje. Er moest iets gebeuren. We zijn aan de babbel geraakt en er lag 

duidelijk een probleem, want de één wilde doorgaan en de ander moest eigenlijk stoppen. We 

hebben een middenweg gevonden. We zijn  verhuisd en werden weer gezinsHUISouder met vijf 



kinderen. In die tijd had ik sterk de behoefte om verder te gaan studeren en ik ben de VO 

(Voortgezette Opleiding GGZ) gaan volgen. Uiteindelijk zijn we toch op mijn initiatief gestopt. Mijn 

man werd assistent-bedrijfsleider in de winkel van Bruin van Garderen in De Glind, die er toen nog 

was. We verhuisden naar de Rudolphlaan 1, achter de winkel. We werden zo voor het eerst een 

minigezin. Na een paar maanden kon ik in verschillende projecten en ziektevervanging als 

maatschappelijk werker aan de slag, nog steeds in De Glind. Zo heb ik het gezinsproject 

gecoördineerd en het project 'Zorg-na-zorg'. Dat project hield zich bezig met het onderzoeken van 

bestaande hulpverlening met betrekking tot vertrek en nazorg.  

 

Een andere weg 

In 1997 ben ik gescheiden en ben ik in Barneveld gaan wonen. Intussen was ik vanuit de 

werkstichting De Glind overgeplaatst naar  Apeldoorn als beleidsmedewerker bureau Zorg, sectie 

deskundigheidsbevordering en methodiekontwikkeling. Na ongeveer een jaar werd de afdeling 

echter opgeheven. Ik vond dat niet zo erg, want ik merkte dat ik steeds minder kon doen waar mijn 

hart ligt. Dus ik zag het als een kans om eens na te denken over wat ik „later wilde worden‟. 

 

Mijn plek weer gevonden 

In de oriëntatiefase voor nieuw werk ben ik met Gerard de Jong, de huidige directeur van de RS, 

gaan praten en er bleek behoefte aan iemand die het broers- en zussen (brusjes)project zou gaan 

coördineren. Na enige aarzeling, omdat ik dan weer in de Glind zou gaan werken, ben ik er toch in 

gestapt. Het was inmiddels 2003 en ik werk nu nog voor de RS. Eerst als inhoudelijk medewerker 

voor verschillende projecten, waaronder de brusjes en  nu als programmaleider van het 

Gezinspiratieplein. In deze periode was ik betrokken bij de ontwikkeling van Gezinshuis.com, de 

ontwikkeling van de academie voor gezinshuisouders, het keurmerk, Alliantie Kind en Gezin en het 

kennisprogramma, dat nu Gezinspiratieplein heet. Ik heb veel werk gemaakt van kennisoverdracht. 

Continuïteit en duurzaamheid is een thema in de jeugdzorg en dat past bij mij.  

 

Passie  

Het spanningsveld tussen idealen en professionaliteit boeit mij en trekt mij aan. Hoe leg ik de 

verbinding tussen kind en professional? Hoe breng je de dialoog tot stand, blijf je in verbinding, 

leren we respect voor de kinderen en elkaar te hebben en hoe leren we actief luisteren? Dat vind ik 

professionaliteit. Het ene kind laat je meer binnen dan het andere. Als je merkt dat een collega wel 

contact met haar of hem heeft dan moet je die collega steunen en het niet vreemd vinden dat zij 

dat contact wel heeft. Elk kind heeft recht op een goede plek, maar dat vraagt heel veel van ons. 

Kinderen die ergens anders op moeten groeien dan thuis, kun je niet met methodes herstellen maar 

met relaties. 

 

Mijn haat-liefde verhouding met verhalen  

Tja, ik probeer soms verhaaltjes te schrijven omdat ik graag verhalen vertel die illustrerend zijn 

voor iets wat lastig is uit te leggen. En dan krijg ik regelmatig de reactie dat ik dat moet 

opschrijven.  Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb een haat-liefde verhouding met 

schrijven. Ik vind het moeilijk, maar de verhalen helpen me ook. In mijn verhalen draait het om 

twee thema's: het gaat om een kleine gebeurtenis die veelzeggend is en er zijn allerlei 

interpretaties mogelijk, maar het is altijd anders dan wat je in eerste instantie ziet. Het mooiste 

verhaal heb ik nog niet geschreven, dat is het verhaal waar ik nu mee bezig ben en dat is nog niet 

geschikt voor publicatie. Het heeft als werktitel 'De Getuige'. Het gaat er om dat je getuige durft te 

zijn van de pijn en het verdriet van de ander. Voor mij is verbinding met mensen de rode draad. 

Waar ga ik uit de verbinding en waar gaat de ander uit de verbinding? Waar houdt de dialoog op en 

waarom? Het durven horen wat niet expliciet verteld wordt. Dat vraagt moed.  

 



Mijn boodschap aan de RS 

Ik word niet gelukkig van de transitie die ons vanaf 1 januari 2015 te wachten staat, maar er moet 

wel iets gebeuren/veranderen. Heel veel van de eerdere wijzigingen nam ik voor kennisgeving aan. 

Als groepsleidster/gezinshuisouder ging het werk min of meer gewoon door na veranderingen. Als 

stafmedewerker werd ik me er meer van bewust en dacht ik: wil ik me hier nog aan verbinden? 

Nogmaals, ik wil niet te ver afstaan van wat er echt toe doet. Als we het hebben over dit dorp en de 

'boedelscheiding' (zorg en beheer losgekoppeld), dan kan ik alleen maar zeggen, dat ik toen dacht: 

het is pijnlijk, maar heel verstandig. Er was geen betere weg. De sociale cohesie lijkt minder dan 

vroeger, maar De Glind is geen uitzondering op de rest van de wereld. Er zijn overal te weinig 

vrijwilligers te vinden. Dat is de tijdgeest die ook niet aan De Glind  voorbij gegaan is. Wel moeten 

we ons er meer bewust van zijn hoe we een gemeenschap kunnen blijven of worden voor de 

kinderen die hier niet vrijwillig wonen. En niet alleen bewust zijn, ook de handen uit de mouwen 

steken! Dat is mijn boodschap.” 

 

Annemieke de Vries, 10 december 2014 

 

Interviewers: Jaap Krediet en Rieke Krediet-Visser 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


