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te zijn voor anderen. Dit lijkt nog sterker 
het geval wanneer het vertrouwen vanuit de 
ouder-kindrelatie erg onder druk is komen 
te staan en er sprake is van destructieve 
parentificatie. Hoe rechtvaardiger de ouder-
kindrelatie, hoe meer opgebouwd vertrou-
wen meegenomen kan worden in het aan-
gaan van horizontale relaties. Contextueel 
therapeuten kunnen daardoor in de valkuil 
stappen zich enkel te richten op het verste-
vigen van de verticale relaties van hun ado-
lescente cliënten en weinig focus te leggen 
op de horizontale relaties. Volgens Hargrave 
en Pfitzer (2005) is het gezin van herkomst 
immers de enige bron, die krachtig genoeg 

is om mensen te leren dat zij geliefd zijn 
en dat de wereld betrouwbaar is. Ik stel dit 
ter discussie, aangezien horizontale relaties 
voor adolescenten erg belangrijk zijn (Bos-
zormenyi-Nagy & Krasner, 1994) en zorgen 
voor een gevoel van acceptatie, steun en ver-
bondenheid (Pattiselanno, 2016). Het her-
stellen en verhogen van de betrouwbaarheid 
binnen horizontale relaties lijkt evenzeer 
belangrijk in de behandeling van depres-
sieve en sociaal-angstige adolescenten. Mijns 
inziens moeten therapeuten in de behande-
ling van adolescenten met psychische pro-
blematiek, die weinig vertrouwen hebben in 
horizontale relaties, zich naast de verticale 

relaties dan ook richten op het verhogen 
van de betrouwbaarheid van horizontale 
relaties. Dit kan middels het aanboren van 
horizontale hulpbronnen in een contextuele 
groepstherapie, waarbij de deelnemers leren 
om passend te geven aan én ontvangen van 
elkaar en de dialoog aan te gaan met elkaar 
en hun reeds bestaande context. t
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T erwijl ik onkruid tus-
sen de koolplanten 
wegtrek, is even ver-
derop buiten mijn 

gezichtsveld een gezin aan het 
struinen door de tuin. Gieche-
lende kindergeluiden komen uit 
de verlaging met vijvers. Ach-
teraf vertelde vader me dat hij 
kikkertjes en salamanders met 
zijn handen uit het water haalde 
en aan de kinderen liet zien. Ze 
mochten ze ook even voorzich-
tig vasthouden. De tuin waar 
ze rondstruinen is geen gewone 
tuin, maar een Worteltuin. Een 
plek met veel privacy, waar kin-
deren en ouders elkaar op een 
natuurlijke manier kunnen ont-
moeten.

Stichting Wortel is vijf jaar 
geleden opgericht door vijf 
vrouwen met verschillende ach-
tergronden in de Jeugdzorg, die 
allemaal vinden dat de zoge-
naamde bezoekregeling meer 
aandacht verdient. Voor een 
kind zijn ouders de belangrijk-
ste mensen in zijn leven. Het is 
heel ingewikkeld wanneer je niet 
meer mag wonen bij je ouders of 
één van je ouders weinig kunt 

Er zijn kinderen die hun 
vader en/of moeder heel 
weinig zien. Bijvoorbeeld 
omdat ze niet meer thuis 
kunnen wonen of doordat 
na een scheiding het con-
tact met één van de ouders 
moeilijk is geworden.
Voor die kinderen biedt 
Stichting Wortel natuurlijke 
ontmoetingsplekken, de 
Worteltuinen. Plekken waar 
een kind samen met zijn 
vader, moeder, grootou-
ders of een andere belang-
rijke volwassene kan genie-
ten van het buiten zijn. 
Samen wat ondernemen en 
leuke herinneringen creë-
ren.

Mamma, kom nou!

door Fenna Janssens
Beheerder van de Worteltuin 
Olst en voorzitter van Stichting 
Wortel
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zien. Het familiesysteem geeft een mens 
stevigheid en juist voor deze ‘ontwortelde’ 
kinderen is het essentieel dat ze hun ouders 
leren kennen. Een ontmoeting in een druk 
speelpaleis, bij een fastfoodrestaurant of in 
een steriel kantoortje doet de relatie tussen 
kind en ouder geen goed. 

Wij vonden dat het anders moest kunnen: 
ontmoetingen op een plek waar iedereen 
zoveel mogelijk zichzelf kan zijn. Zo zijn de 
Worteltuinen ontstaan, waarvan er nu der-
tien zijn. Het zijn tuinen waarvan de beheer-
der een paar keer per week op afspraak zijn 
of haar (vaak bijzondere) tuin belangeloos 
ter beschikking stelt. Tijdens een bezoek is 
de beheerder gastvrouw/-man, maakt weg-
wijs en zorgt voor wat te drinken. Er wordt 
geen zorginhoudelijke informatie uitgewis-
seld: voor ons is elk gezin welkom en is het 
ontmoeten het belangrijkste.

Waarom een ontmoeting in een tuin?
Tuinen zijn logische en natuurlijke ontmoe-

tingsplekken en we zien in de praktijk dat 
het inderdaad zo werkt. In het begin even 
onwennig, maar juist door de setting in de 
natuur zie je iedereen ‘zakken’ en ontstaat 
er iets gezamenlijks. Samen door de tuin 
lopen, samen bloemen of frambozen pluk-
ken, samen dieren voeren, samen verwonde-
ren. Bezoeken worden vaak herhaald en dan 
gaan kinderen het steeds meer als een eigen 
plek ervaren waar ze de weg vanzelf weten 
te vinden.

De ruimte die ontstaat om ‘samen’ te 
beleven, heeft alles te maken met wat een 
natuurlijke omgeving doet met onze zin-
tuigen. Overprikkeling van zintuigen zorgt 
ervoor dat we ons isoleren en daardoor min-
der de verbinding met de ander aangaan.

Iris Bakker, één van onze Worteltuin-
beheerders, promoveerde in 2014 aan de TU 
Delft op de invloed van de fysieke omgeving 
op de mens. Haar publicaties tonen aan dat 
natuur onze zintuigen op een heel andere 
manier prikkelt dan de prikkels in ons nor-
male leven. Natuur zorgt ervoor dat we ons 
openstellen voor onze omgeving en voor de 
ander. 

Omdat dit voor veel bezoekers nog 
onwennig kan zijn, hebben we een speci-
ale expeditiekoffer laten ontwikkelen. Met 
kleine, leuke opdrachten worden kinderen 
en ouders uitgedaagd om samen gericht hun 
zintuigen te gebruiken en op expeditie te 
gaan. Zo ontdekken ze niet alleen de tuin, 
maar vooral ook elkaar.

Welke functies heeft de natuur in Worteltuinen tijdens een 
ontmoeting?
Geen Worteltuin is hetzelfde en toch is er een ‘toevallige’ gemene 
deler. Het zijn allemaal tuinen met veel elementen van zogenaamde 
helende natuur. In de afgelopen decennia is er veel onderzoek gedaan 
naar wat natuur met een mens doet. In de Worteltuinen zie je hoe de 
natuur op verschillende manieren bijdraagt aan de kwaliteit van de 
ontmoeting. Hieronder is weergegeven welke functies van natuur in 
de Worteltuinen te herkennen zijn.

Natuur om rust te geven
Rustgevende elementen in een tuin zijn bijvoorbeeld bomen, water-
partijen, bloemen en kleine dieren. Ook duidelijkheid en herken-
baarheid geven rust. 

Ontmoetingen in het kader van een bezoekregeling zijn voor kin-
deren en ouders vaak heel spannend. Wanneer deze wordt georgani-
seerd op een openbare plek, zoals een binnenspeelplaats of fastfood-
restaurant, zijn ze helaas regelmatig teleurstellend. Om elkaar echt te 
ontmoeten is een setting waar rust is van essentieel belang.

Natuur om af te leiden van het negatieve 
Een tuin zit vol elementen die afleiden en vrolijk maken, zoals bloe-
men, water, vogels en vlinders.

Een kind is niet zomaar uit huis geplaatst. Daar zijn nare dingen 
aan voorafgegaan. Ook wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een 
vechtscheiding of wanneer één van de ouders in de gevangenis heeft 
gezeten, draagt het kind daar de sporen van. Positieve ervaringen 
opdoen met ouders kan bijdragen aan het verwerken van trauma’s 
bij een kind.

In de Worteltuin in Alteveer staat het schepnet altijd klaar om het 
slootleven te ontdekken. Hier wordt vaak en enthousiast gebruik van 
gemaakt. In Leusden is de Worteltuin uitgerust met een uitgebreide 
modderkeuken. Wie heeft gezegd dat je schoon moet terugkomen 
van een ontmoeting?

Natuur om te bezinnen 
Het zichtbaar zijn van de seizoenen, van verval en nieuw leven, geeft 

Stichting Wortel is in 2017 opgericht en biedt 
kosteloos gastvrije ontmoetingsplekken in 
zogenaamde Worteltuinen door het hele land. 
Kinderen die geen vanzelfsprekende relatie 
hebben met hun ouder(s) (bijvoorbeeld door 
een uithuisplaatsing of echtscheiding) kunnen 
gebruik maken van de tuinen om hun ouders of 
andere belangrijke volwassenen te ontmoeten. 
De beheerder van een Worteltuin is gastvrouw of 
–man en denkt graag mee over hoe het bezoek 
zo goed en leuk mogelijk kan verlopen. Neem 
vooral contact op met het bestuur of een van de 
beheerders als je vragen hebt. Je bent welkom 
om een kijkje te komen nemen en vooral als je 
een bezoek wilt inplannen!
www.stichtingwortel.nl

Wortelhuisje in Worteltuin Porre’s Toen
Foto: Geerte van den Wildenberg
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onbewust ingangen voor een 
wat dieper gesprek. Rondom 
een uithuisplaatsing en zeker 
bij een vechtscheiding is vaak 
strijd. Het ontmoeten van je 
kind onder begeleiding kan veel 
emoties oproepen. Natuur helpt 
om even niet met die strijd bezig 
te zijn, maar met het kind. 

Natuur om beweging te 
stimuleren 
Zet kinderen in een tuin en ze komen in 
beweging. Die beweging helpt om spanning 
kwijt te raken en zorgt voor ruimte en spon-
taniteit tijdens een ontmoeting. Zelf heb ik 
gezien dat er altijd actie is tijdens een bezoek. 
Even naar de kipjes en geitjes. ‘Mogen we 
die voeren? Ah, kijk, pappa durft niet!’ 

In Arnhem is een apart moestuintje waar 
tijdens de bezoeken wat getuinierd kan wor-
den.

Natuur om te ontmoeten
Natuur is er voor gemaakt om te ontmoe-
ten en in de Worteltuinen zijn allerlei leuke 
zitjes. In Dalfsen kan je bovenop een heuvel 
over de Vecht uitkijken en in Boskoop is er 
zelfs een speciaal tweepersoons serrehuisje. 
Dieren helpen ook bij de ontmoeting. 

Naast deze functies van natuur, zoals 
wetenschappelijk onderzocht, zien wij nog 

een paar belangrijke functies die 
de natuur in de Worteltuinen 
heeft.

Natuur die ruimte biedt 
voor afstand en nabijheid
Tijdens een bezoek komen er 
vaak allerlei mensen mee: jeugd-
beschermers of -hulpverleners, 
begeleiders van de ouder(s), 
pleegouders. Soms zijn niet 
alle kinderen uithuisgeplaatst 

en zijn de thuiswonende kinderen mee. Of 
het kind woont nog bij een van de ouders 
en is die er ook bij. In de tuin zie je dat er 
ruimte is voor dit gezelschap om zich spon-
taan te bewegen. Er ontstaan natuurlijke 
één-op-één-momentjes en hulpverleners 
kunnen even ruimte geven. Ook zie je dat 
kinderen en ouders, die een ontmoeting 
allemaal best spannend vinden, in de tuin de 
ruimte voelen om op een natuurlijke manier 
even afstand te nemen. Een kind dat even 
een rondje gaat rennen of een vader die een 
praatje maakt met de beheerder.

Er zijn speciaal voor de stichting zoge-
naamde Worteltuinhuisjes ontwikkeld. Je 
kunt er met twee personen in zitten en ze 
kunnen draaien. Een eigen huisje samen of 
ieder een eigen huisje. Kinderen vinden ze 
geweldig en gebruiken ze om te kunnen spe-
len met afstand en nabijheid.

Worteltuin Porre’s Toen
Foto: Geerte van den Wildenberg

Natuur die ruimte geeft voor 
moeilijke gesprekken
Voor een kind is het moeilijk dat hij/zij niet 
meer thuis mag wonen. Er zijn ingewik-
kelde dingen gebeurd en voor het kind is het 
belangrijk dat hierover gesproken kan wor-
den met vader of moeder. En dat dit niet op 
een kantoortje plaatsvindt waar je ongemak-
kelijk tegenover elkaar zit.

Bij een van de Worteltuinen vindt maan-
delijks een bezoekregeling onder begeleiding 
van een Jeugdbeschermer plaats. Moeder wil 
eigenlijk niet naar de tuin, maar naar een 
speelpark. De jeugdbeschermer houdt voet 
bij stuk. De zoon vindt de tuin heerlijk en 
neemt zijn moeder op sleeptouw. Onder-
tussen zijn in deze (enorm grote) tuin wat 
mensen aan het werk. Dat is helemaal niet 
storend, het geeft moeder juist het gevoel 
dat het normaal is dat ze daar zijn. Terwijl 
ze rondlopen ontstaan er gesprekken. Eerst 
over wat ze zien en gaandeweg worden dat 
persoonlijke gesprekken. Voor de zoon en 
zijn moeder zijn deze ontmoetingen daar-
door heel waardevol.

Natuur die ruimte geeft voor de 
ouderrol
Waaraan een kind vooral behoefte heeft, is 
een ouder die de verantwoordelijkheid als 
ouder neemt. Die verantwoordelijkheid is 
bij een uithuisplaatsing overgenomen door 
anderen. We zien dat Worteltuinen ruimte 
en privacy geven voor stapjes in het oppak-
ken van de ouderrol. In Lelystad bijvoor-
beeld komt geregeld een moeder haar doch-
ters ontmoeten. In de boshut bij de tuin is 

ze dan druk bezig om de haren van de meis-
jes te vlechten. In mijn Worteltuin houd ik 
soms een oogje in het zeil als kleine kinderen 
in de buurt van de vijvers lopen, maar zie 
dan juist de ouders die zorgen dat de klein-
tjes droog aan de kant blijven.

Weerstand
‘Jullie worden vast overspoeld met aanvra-
gen voor bezoeken.’ Die opmerking kreeg 
ik laatst en ik had graag bevestigend geant-
woord. Maar helaas kunnen we nog veel 
meer bezoeken handelen dan nu het geval 
is. Deels ligt dat aan de pioniersfase waarin 
we ons bevinden, maar er is ook iets anders: 
weerstand. 

Niet bij kinderen, zeker niet bij hen, maar 
bij volwassenen. Er moet soms wat meer 
moeite worden gedaan om er te komen, 
maar ook om ouders of juist de hulpverlener 
ervan te overtuigen dat dit een goede ont-
moetingsplek is.

In een van de Worteltuinen was een 
bezoek gepland, juist omdat het kind niet 
zo goed tegen prikkels kon. De jongen heeft 
het er heerlijk gehad, maar moeder vond het 
moeilijk. Ze moest nu opeens wat samen 
doen met haar kind en was daar onthand in. 
De onmacht is opgelost door voor een vol-
gende keer een andere ontmoetingsplek in 
een binnenspeelplaats te kiezen. 

Om toch voor een ontmoeting in een 
Worteltuin te kiezen is er vaak tenminste één 
van de betrokken volwassenen nodig die de 
toegevoegde waarde ziet en druk uitoefent. 
We zijn enorm blij dat voor het eerst een 
Kinderrechter in Nederland in het vonnis 

omtrent de bezoekregeling heeft opgenomen 
dat deze in een Worteltuin moet plaatsvin-
den.

We zien voor onszelf een duidelijke taak 
voor de komende periode om een vorm van 
educatie en voorlichting aan te bieden. Wat 
is de toegevoegde waarde van een ontmoe-
ting in de Worteltuin en hoe maak je gebruik 
van de natuur? Hoe kunnen weerstand en 
onmacht samen met ouders worden aange-
gaan in plaats van ontweken? Want dan zet 
je pas echt het kind centraal!

Ondertussen struint het gezin verder door 
de Worteltuin richting het dahliaveld. Ik 
hoor vrolijk praten, maar niet wat er gezegd 
wordt. Tot ik één van de jongens hoor roe-
pen: ‘Mamma, kom nou!’ t
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Waaraan een kind 
vooral behoefte heeft, 
is een ouder die de 
verantwoordelijkheid 
als ouder neemt. 
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