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• Opening en kennismaking

• Stellingen

• Wie steunen mij? 

• Theorie

• Wetenschappelijk onderzoek over informele steun

• Vertaling naar de praktijk

• Afronding

Programma



3

Welkom en kennismaking
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Hoe kijk je naar en wat weet je over informele steun?  

Stellingen
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Noteer eerst voor jezelf en wissel daarna uit: 

• Wie hebben mij gesteund het afgelopen jaar?

• Wat voor steun was dit? Wat hebben ze voor me gedaan?

• Wat was daar vooral steunend aan voor mij? 

Wie steunen mij?  
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Alice van der Pas

Ouderschap = een besef van tijdloos

van onvoorwaardelijk verantwoordelijk-zijn

Ouderschap maakt kwetsbaar

Vier buffers:

• goede ouderervaringen

• metapositie

• taakverdeling

• solidaire gemeenschap

Ouderbegeleiding = naast de ouder gaan staan

Theorie ouderschap
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• Mensen maken moeilijke dingen mee. Ze veroorzaken trauma als die 
belevenissen niet kunnen verworden tot het verleden, maar acuut levend 
blijven in het heden.

• Mensen met veel stress (trauma’s) kunnen slecht nadenken, maken 
onhandige keuzes en nemen onhandige beslissingen, waar ze nog meer 
last van hebben.

• Het doorbreken van trauma gebeurt door gevoel van veiligheid = samen 
zijn = verbonden zijn met mensen om je heen.

• Dit doorbreken van de onveiligheid kan op allerlei manieren, maar 
uiteindelijk is het een lichamelijk iets. Het lichaam voelt (on)veiligheid.

Trauma
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• Michelle van de Tongerloo – straatarts 

Intermezzo 

https://www.youtube.com/watch?v=cnLvY8FaXuc
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• Carlos et al. (2018) formele steun, gericht op het versterken van 
informeel netwerk helpt om steunende sociale relaties op te 
bouwen. Aandacht voor scholing/werk en ’gezonde’ omgeving.

• Mallette, Almond, Leonard (2020) informele steun als buffer tegen
stress en spanning, kwaliteit van informele steun en begrip en 
(h)erkenning zijn belangrijk. Formele steun kan helpen informele 
steun te versterken (bv. Huwelijkscursus voor pleegouders, zodat 
ze elkaar beter kunnen steunen). 

• Maguire-Jack , Yoon, Hong (2022) Sociale cohesie en sociale
controle in een buurt dragen bij aan voorkomen en verminderen
van mishandeling. Aandacht voor armoede bestrijding in de buurt
en bevorderen van sociale cohesie en sociale controle in buurten
door instanties is dan belangrijk.

De wetenschap over informele steun 1
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• Radey (2018) informele steun is het minst beschikbaar voor de moeders 
die dat het meeste nodig hebben. Informele steun beschermt enigszins 
tegen emotionele stress, economische problemen, verminderde 
opvoedvaardigheden, ontwikkelingsproblemen van kinderen.

• Radey, Ledermann, McWey (2022): wederkerigheid i.p.v. Eenzijdige 
steun, contacten tussen moeders met vergelijkbare zorgen en problemen

• Zawaly, Ripat, Guse, Katz, Edwards, Sibley (2021): formele en informele 
steun zijn met elkaar verweven, maar verschillen v.w.b. aard: emotionele 
steun en praktische hulp van vrienden en familie en steun bij activiteiten 
buitenshuis bijvoorbeeld

• Avery, Rhijn & Maich(2022) informele steun is belangrijk voor het 
verminderen van negatieve ervaringen door begrip, advies, steun, 
bemoediging. Daarbij zijn ‘lotgenoten’ en ervaringsdeskundigen 
belangrijk. 

De wetenschap over informele steun 2
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• Welke aspecten uit de eerste bespreking van informele steun die 
we zelf (hebben) ervaren kunnen worden benut door 
hulpverleners? 

• Wat leren we van de wetenschap over het sturen op informele 
steun? 

Als we dat samenvoegen: 

wat zou het advies zijn aan hulpverleners?  

Vertaling naar de praktijk



Afronding

• Wat neem je mee voor de komende dagen in je werk of je eigen 
omgeving? 

• Contact: mol.j@hsleiden.nl klapwijk.ge@hsleiden.nl
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