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THEMA LOYALITEIT  

 
Onder loyaliteit verstaan wij: “De manier waarop het 
kind de band tussen hem en zijn ouders ervaart en 
hoe hij hiermee omgaat. Hierbij is te denken aan de 
manier waarop het kind zijn best doet om te voldoen 
aan de verwachtingen van de (verslaafde) ouder, 
rekening houdend met het belang van zijn ouder als 
zijn eigen belang, de onderlinge betrokkenheid, het 
vertrouwen in zijn ouder, de onvervangbare en een 
niet te ontkennen band”. 
 
 
 
 
 

 

 

- We kunnen ons leven alleen 
vooruit leven en 

terugblikkend begrijpen -  

Soren Kierkegaard 

Schrijf je verhaal 
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Schrijfopdracht 1 
• Pak een leeg vel papier. Schrijf in het midden 

van het vel het woord ‘band’. Schrijf vervolgens 
alle woorden die in je opkomen als je denkt aan 
de band tussen jou en je ouders. We noemen dit 
een woordweb. Leg het vel voor je neer en pak 
een schrijfschrift om de volgende opdrachten 
uit te voeren. 

• Probeer in maximaal tien minuten de band te 
omschrijven zoals jij deze nu ervaart tussen jou 
en je ouders. Om je gedachten vrij te laten 
stromen kan je proberen om je pen niet van het 
papier te halen tijdens deze tien minuten. 

• Maak vervolgens een woordweb over de band 
tussen jou en je ouders toen je jonger was. 
Schrijf in het midden het woord ‘band vroeger’. 

• Probeer vervolgens in maximaal tien minuten de 
band te omschrijven zoals jij deze ervoer toen 
jij jonger was (kies zelf een leeftijd uit 
bijvoorbeeld toen je 15 jaar oud was). Om je 
gedachten ook bij deze opdracht vrij te laten 
stromen kan je proberen om je pen niet van het 
papier te halen tijdens deze tien minuten. 

 
 
 
Reflectie opdracht 1 
Zit er verschil in je loyaliteit, als je kijkt naar de twee 
verschillende levensfases? Welke overeenkomsten zijn 
er? Welke verschillen zijn er? Hoe denk je dat deze 
verschillen zijn ontstaan? Kun je opschrijven wat het 
meest geholpen heeft om de band tussen jou en je 
ouders het meest optimaal te maken?  
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Schrijfopdracht 2 
Lees bijlage 1 ‘Vijf taken mantelzorger’.  
Schrijf op wat helpend is of was in het (geestelijk of 
lichamelijk) zorgen voor je vader en/of moeder. Wie 
helpt of hielp jou bij het vinden van een balans tussen 
het zorgen voor je ouder(s) en het zorgen voor jezelf?  
 

Reflectieopdracht 2 

Schrijf twee gebeurtenissen op waar je trots was op 
het vinden van de balans tussen het zorgen voor je 
ouder(s) en het zorgen voor jezelf. Werk deze 
gebeurtenis bijvoorbeeld uit met behulp van deze 
vragen:  
Wanneer en waar speelde het zich af?  
Wie was erbij betrokken?  
Wat was jouw rol?  
Wat zei iedereen?  
Welk effect heeft deze gebeurtenis gehad op het leven 
van jou en/of het leven van je vader en/of moeder? 
Hoe ervaar jij deze balans in het zorgen voor jezelf en 
het zorgen voor je ouder(s)? 

 

- Ken u zelf.  
Hoe?  

Door te rade te gaan 
bij een vriend - 

 
Paul van Tongeren  
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Schrijfopdracht 3 

Mechteld Jansen geeft aan dat identiteit een optelsom 
is van loyaliteiten. Bij de vraag hoe iemands identiteit 
is gevormd en hoe het is opgebouwd is het volgens 
haar belangrijk om een paar vragen te stellen. Probeer 
antwoord te geven op enkele (of alle) van de volgende 
vragen:  

• aan welke erfenissen ben je langdurig trouw 
geweest (Wat is je meegegeven? Denk 
bijvoorbeeld aan normen en waarden. Wat wil je 
daarvan niet loslaten? Wat had je misschien 
eerder moeten loslaten?) 

• aan welke personen ben je langdurig loyaal 
geweest? 

• met welke personen heb je gebroken? 
• aan welke stromingen/ kerk/ 

geloofsovertuiging/ levensbeschouwing ben je 
langdurig loyaal geweest? 

• met welke stromingen/ kerk/ 
geloofsovertuiging/ levensbeschouwing heb je 
gebroken? 

• welke beloften zijn er aan je gedaan en aan wie 
heb je zelf beloften gedaan? 

• welke van die beloften (dat kunnen ook 
politieke/ideologische/religieuze beloften zijn) 
zijn nog niet vervuld? 

Jouw identiteit, die altijd veranderlijk is, ontstaat als 
een extra, een soort cadeautje, wanneer je op 
verschillende momenten in je leven op bovenstaande 
vragen antwoordt. 
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Reflectieopdracht 3 

Kies een tekst uit die je op hebt geschreven naar 
aanleiding van schrijfopdracht 3. Formuleer daar een 
gedicht van in de vorm van een ‘elf’. Klik voor uitleg 
over een ‘elf’: 
http://www.ervaringsverhalen.nl/schrijftips-jongeren/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Ik observeer mezelf en 
begrijp daardoor de anderen - 

 
Lao Tse 
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THEMA IDENTITEIT  

 
Identiteit zien wij als een optelsom van loyaliteiten 
(Jansen, 2013).  Mensen met een stabiele identiteit 
leven in harmonie met wat ze willen, kunnen, denken 
en voelen en daarbij zijn ze verbonden met anderen en 
andere stromingen.  

Schrijfopdracht 4 
Wat voor een persoon was je toen je in de puberteit 
zat? Kies vijf eigenschappen en schrijf daar een korte 
tekst over. Denk hierbij aan eigenschappen, zoals: 
spontaan, teruggetrokken, emotioneel, trots, verlegen, 
communicatief, sociaal, ondernemend, achterdochtig, 
nieuwsgierig, leergierig, serieus, aardig, begripvol, 
verzorgend enz. In deze link vind je een opsomming 
van allerlei karaktereigenschappen: http://mens-en-
samenleving.infonu.nl/diversen/102277-
karaktereigenschappen-welke-passen-bij-jou.html  
 
Schrijf op in hoeverre jij in de puberteit dezelfde 
persoon was zowel thuis, als in de klas of bij een 
sportclub? Welke verschillen en overeenkomsten waren 
er?  
 
Beleven jouw vroegere klasgenoten jou nu anders dan 
toen?  
 
In hoeverre vind jij dat jij tijdens je puberteit, genoeg 
tijd had voor het opdoen van nieuwe ervaringen, 
ondanks het gedrag en het middelengebruik van je 
vader en/of moeder?  
 
Kun je jezelf op dit moment omschrijven? Kies 
wederom vijf eigenschappen en schrijf ook hier een 
korte tekst over. Lees beide teksten hardop voor aan 
jezelf. Kleur de positieve eigenschappen in de tekst 
met een vrolijke kleur. Indien je het moeilijk vindt om 
een positieve eigenschap te vinden voor jezelf probeer 

 

 

- Zelfkennis vereist 
vriendschap en 

vriendschap vereist 
zelfkennis - 

Paul van Tongeren 
 



  Schrijf je verhaal 

  7 

dan te denken aan wat mensen ooit tegen je gezegd 
hebben wat ze positief aan je vinden. Of vraag aan de 
mensen in je omgeving wat zij een positieve 
eigenschap vinden aan jou. Durf te vragen! 
 
 
 
Reflectieopdracht 4 
Schrijf op maximaal een A4 hoe het gedrag van je 
vader jouw identiteit of jouw persoon heeft beïnvloed? 
Denk bijvoorbeeld aan de manier hoe jij in het leven 
staat en hoe je tegen jezelf aankijkt.  
 
Schrijf op maximaal een A4 hoe het gedrag van je 
moeder jouw identiteit of jouw persoon heeft 
beïnvloed? Denk bijvoorbeeld aan de manier hoe jij in 
het leven staat en hoe je tegen jezelf aankijkt.  
 
Schrijf op wie of wat je heeft geholpen bij het 
ontwikkelen van de positieve eigenschappen die je 
hebt. In welke mate herken je deze positieve 
eigenschappen ook bij familieleden? Op welke wijze 
heeft het je geholpen om je eigen ik te ontwikkelen? 
 
Probeer bij deze opdracht te schrijven volgens de 
regels van een ‘bevrijdend verhaal’. Klik hier voor meer 
informatie over de verschillen tussen een bevrijdend 
verhaal en een verstikkend verhaal: 
http://www.ervaringsverhalen.nl/schrijftips-volwassenen/ 
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Schrijfopdracht 5 
 
Schrijf op een leeg A4 je eigen naam in het midden. 
Schrijf daarom heen (indien gewenst in een bepaalde 
kleur) de namen van alle mensen die van betekenis 
zijn geweest voor jou. Leg het woordweb weg en kijk 
na twee dagen of je nog mensen vergeten bent op te 
schrijven. Schrijf deze namen erbij. 
 
Reflectie opdracht 5 

• Kies naar aanleiding van schrijfopdracht 5 een 
naam uit die positief van betekenis is geweest 
voor jou. Schrijf op hoe je in het komende jaar 
de band die je hebt met deze persoon kan 
versterken. Wat was in het verleden zo positief 
in jullie relatie? Hoe kan je deze situatie of 
activiteit vaker uitvoeren? Wat kan jij doen? Wat 
kan de ander doen? Hoe kan jij hem of haar 
daarmee helpen? Wie of wat kan jullie helpen?  

• Wat wens je elkaar toe? Schrijf die zin groot op 
een A4 op en beplak het A4 met plaatjes of 
teksten die je een goed gevoel geven over deze 
relatie. 

• Kies naar aanleiding van schrijfopdracht 5 een 
naam uit die negatief van betekenis is geweest 
voor jou. Schrijf op hoe je in het komende jaar 
de band die je hebt met deze persoon kan 
versterken. Wat was in het verleden positief in 
jullie relatie?  Hoe kan je deze situatie of 
activiteit vaker uitvoeren? Wat kan jij doen? Wat 
kan de ander doen? Hoe kan jij hem of haar 
daarmee helpen? Wie of wat kan jullie helpen?  

• Wat wens je elkaar toe? Schrijf die zin groot op 
een A4 op en beplak het A4 met plaatjes of 
teksten die je een iets beter gevoel geven over 
deze relatie. 
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Schrijfopdracht 6 
• De eettafel is vaak een bron van inspiratie voor 

verhalen over je jeugd. Je ouders en broers en 
zussen komen helder naar voren in hun 
positieve of negatieve rolpatronen. Teken de 
eettafel van bovenaf gezien. Overdenk de 
volgende vragen: Wie zat waar? Wie praat met 
wie? Wie is er niet bij die er wel vaak bij zit? Sta 
je er zelf op? Deze tekening kan al veel 
herinneringen oproepen (gebaseerd op een 
schrijfopdracht van Willemijn Soer, 2013). 

• Lees de rollen die opgenomen zijn in bijlage 2 
‘Rollen die kinderen op zich kunnen nemen’. 
Welke rol of rollen nam jij aan rond je puberteit? 
Beschrijf twee gebeurtenissen waaruit blijkt dat 
je die rol aannam.  

• Op welke wijze neem je deze rol of rollen nu 
nog op je? Welke rol of rollen neem jij nu aan in 
je leven in relatie tot de mensen waarmee je 
samenwoont of veel contact mee hebt? Beschrijf 
twee gebeurtenissen waaruit blijkt dat je die rol 
aanneemt. 

 
Reflectie opdracht 6 
Schrijf een brief aan jezelf in de toekomst. Je bent dan 
vijf jaar ouder dan nu. Schrijf over de rol die je wenst 
los te laten en beschrijf hoe je dan zou willen reageren 
op gebeurtenissen waar je nu moeite mee hebt.  
 
Je kan je brief ook ‘doneren’ aan het levensverhalen 
lab van de Universiteit Twente. Klik hier voor meer 
informatie: 
www.levensverhalenlab.nl/site/Toekomstverhalen/
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Schrijfopdracht 7 
Hoe zie je jezelf over tien jaar? Schrijf 15 minuten lang 
zonder de pen van het papier te halen. Beschrijf je 
toekomst met behulp van de onderstaande vragen. 
Fantaseer in het wilde weg bij deze opdracht! 
Op welke wijze wil je jezelf graag ontwikkelen? Hoe 
kleed je jezelf? Hoe draag je je haar? Wat geeft je 
energie? Welke hobby’s pak je graag op? Met welke 
personen ga je het meeste om? Waar woon je en met 
wie? Op welke wijze verdien je je geld? Waar steek je 
veel tijd in en wat levert dat voor je op? 
 
 
Reflectie opdracht 7 
Het kan zijn dat je niet geheel realistisch bent geweest 
in de schrijfopdracht 7. Prima dat was ook de 
bedoeling. Probeer nu wat realistischer te zijn. Welke 
waarden en normen spreken uit je toekomstbeeld? 
Schrijf enkele waarden en normen op. Bijvoorbeeld de 
waarde die je centraal wilt stellen is ‘liefde’. De norm 
die jij erbij vindt passen is ‘ik geef complimenten aan 
mijn naasten’. Een ander kan een andere norm 
hanteren bij de waarde ‘liefde’ namelijk ‘ik ga elke 
week bij mijn moeder op bezoek’. 
 
Welk motto zet je de komende tien jaar centraal? (zie 
de ervaringsverhalen uit deze publicatie om de 
motto’s te lezen van anderen). Met welk motto zal je 
de uitwerking van de schrijfopdracht 7 het meest 
bereiken? 
Probeer dit motto letterlijk zichtbaar te maken in je 
huis. Typ hem uit en plak hem op de badkamerspiegel, 
teken hem in mooie letters in je agenda of plak hem 
op een post-it op je computerscherm.  

  

 

- When one door 
closes, another door 

opens - 

Alexander Graham Bell 
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Bijlage 1  ‘Vijf taken van een jonge mantelzorger’  
 
De auteurs van het boek ‘Social Work’ hebben vijf 
taken van een jonge mantelzorger op een rijtje gezet 
(Wilson, Ruch, Lymbery & Cooper, 2012)  
 

1. Huishoudelijk werk: schoonmaken, 
boodschappen doen, koken. 

2. Persoonlijke verzorging: helpen met wassen, 
aankleden, eten, drinken en naar het toilet 
gaan. 

3. Zorgen voor andere kinderen in het gezin: 
aankleden oppassen, naar school brengen. 

4. Het regelen van zaken: apotheek, postkantoor 
en geld halen. 

5. Emotionele steun geven aan diegene die 
verzorging nodig heeft en aan andere 
gezinsleden.  

 
Mogelijke gevolgen van deze taken:  
 

• Geen tijd meer voor zichzelf, doordat ze zo 
druk zijn met bovenstaande vijf taken.  

• Daarnaast kan het opgroeien met een langdurig 
ziek gezinslid gepaard gaan met gevoelens van 
onzekerheid, angst, boosheid en verdriet.  

• Relatie met andere gezinsleden en eigen 
emotionele ontwikkeling komen onder druk te 
staan.  

• De zware geestelijke en lichamelijke 
inspanningen kunnen fysieke klachten 
veroorzaken.  

• Al deze klachten kunnen er ten slotte toe leiden 
dat het contact met leeftijdsgenoten in gedrang 
komt, doordat de thuissituatie hen te veel in 
beslag neemt.  
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Bijlage 2  ‘Rollen die kinderen op zich kunnen 
nemen’  
 
Soms nemen kinderen een rol aan in het gezin waar 
een ouder problematisch alcohol of drug gebruikt 
en/of waar ernstige problemen in de gezinssituatie 
zich voordoen (Koap, 2014).  
 
De bekendste rol is dat een kind een ‘ouderrol’ 
toegespeeld krijgt. Dan neemt het kind de ouderlijke 
verantwoordelijkheden op zich, zoals het huishouden. 
Meestal is dit het oudste of het enige kind (NJi, 2013).  
 
Een tweede rol die een kind aan kan nemen is de 
‘zondebok’. Dit kind gaat als bliksemafleider 
functioneren, waardoor de aandacht van de verslaving 
van de verslaafde ouder niet centraal staat. De 
zondebok functioneert als slachtoffer (Poppe in Koap, 
2014).  
 
De derde rol die een kind aan kan nemen is de rol als 
‘clown’. Dit betreft sfeergevoelige kinderen die de 
communicatie tussen een gezin probeert te 
bevorderen. De clown maakt vaak grapjes en wordt 
door andere kinderen niet serieus genomen (Willemse 
in Koap, 2014).  
 
Als vierde rol kan een kind de rol als ‘aanpasser’ 
aannemen. Bij de rol van aanpasser probeert het kind 
de problemen in hun omgeving voortdurend te 
negeren. Ze zitten bijvoorbeeld veel op hun eigen 
kamer. Soms oogt het dat alle ellende rondom het 
gebruik van de ouder van het kind afglijdt en de 
ellende het kind niets doet. Dit is in werkelijkheid niet 
het geval. Een kind kan zich onbelangrijk of eenzaam 
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voelen (Cuijpers in Koap, 2014). 
 
De vijfde rol die een kind aan kan nemen is de rol als 
‘hulpverlener’. Een kind in de rol als hulpverlener wil 
de problemen in het gezin oplossen. Ze zijn zeer 
gevoelig voor welke consequenties een gebeurtenis 
heeft op diverse gezinsleden en voor wat er gebeurt. 
Tevens voeren ze gesprekken over gevoelens van 
anderen en moeilijke situaties, net zoals een 
hulpverlener (Cuijpers in Koap, 2014).  
 

 

 

Deze schrijfopdrachten vormen een onderdeel van de 
publicatie: 

Engelbertink, M.M.J., Den Ouden, F.J., Engelbertink, 
I.M.C., Beld, A.N. & Stomp, M. (2014). Het blijven toch 
je ouders, tien jaar later. Gepubliceerd 
op www.ervaringsverhalen.nl/vervolgboek 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- In het midden van mijn 
winter leerde ik uiteindelijk 

dat in mij een 
onoverwinnelijke zomer leeft -  

Albert Camus 


