
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

On describing the residential care process : social interactions between care
workers and children according to the Structural Analysis of Social Behavior
(SASB) model

van den Berg, G.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
van den Berg, G. (2000). On describing the residential care process : social interactions
between care workers and children according to the Structural Analysis of Social Behavior
(SASB) model. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/on-describing-the-residential-care-process--social-interactions-between-care-workers-and-children-according-to-the-structural-analysis-of-social-behavior-sasb-model(521faa78-4cfe-4bdd-9bad-21c291df6bbe).html


Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

Onn describing the residential care process 
Sociall interactions between care workers and children 

accordingg to the Structural Analysis of Social Behavior (SASB) model 

Germiee van den Berg 

Amsterdam,, 29 februari 2000 



1.. De concepten 'affectie' en 'structuur' zijn in interpersoonlijk gedrag te zeer met elkaar verweven 
omm ze te verankeren in op zichzelf staande methodieken van de residentiële hulpverlening. 

2.. Het beroepsmatig handelen van groepsopvoeders in de dagelijkse situaties in de residentiële 
leefgroepp krijgt vorm door de persoonlijke stijl waarmee groepsopvoeders hun algemene 
bereidheidd tot helpen en de algemene behandelingsfilosofie van een residentiële instelling 
invullenn en niet door vuistregels van een specifieke behandelingsmethodiek. 

3.. Voor een adequate evaluatie van het hulpverleningsproces is het van belang om systematisch de 
kenmerkenn te beschrijven van het interpersoonlijk gedrag van zowel het kind als de groepsopvoeder. 

4.. In tweederde van al hun gedragingen leggen groepsopvoeders aantoonbare affectie en bovendien 
iss het aantal gedragingen waarin zij macht uitoefenen over de kinderen nagenoeg in evenwicht 
mett het aantal gedragingen waarin zij de kinderen autonomie verlenen. Dit is in tegenspraak met 
dee veel gehoorde perceptie dat groepsopvoeders in de residentiële leefgroep vooral fungeren als 
'handhaverss van de orde'. 

5.. Eén van de moeilijkste taken van groepsopvoeders is om tegelijkertijd te handelen, te reflecteren 
opp dit handelen en bewust een volgende handeling te kiezen. Denken in temen van de twee 
basalee dimensies uit Benjamins SASB model - onderlinge genegenheid en onderlinge 
afhankelijkheidd - biedt daartoe hanteerbare richtlijnen zonder een receptenboek te zijn van 
preciess voorgeschreven handelingswijzen. 

6.. De gemeenschappelijke kenmerken van de interacties tussen groepsopvoeder en kind in de 
alledaagsee leefsituatie en de wijze waarop die gemeenschappelijke kenmerken samenhangen 
mett de effecten van residentiële behandeling verdienen meer wetenschappelijke aandacht. 

7.. Wanneer ruiters zich bewust worden van het feit dat de interactie tussen mens en paard niet 
gebaseerdd is op principes van interpersoonlijk menselijk gedrag, gaan zowel hun verhouding 
mett het paard als hun rijkunst met sprongen vooruit. 

8.. De Nederlandse Spoorwegen (NS) zelf zien vertragingen niet als uitzonderingen, getuige het 
navolgendee omroepbericht op NS station Roosendaal: "De stroomstoring te Roosendaal is 
opgelost.. All e treinen zullen weer op normale tijden en van de normale sporen rijden. Excuses 
voorr dit ongemak" [citaat omroepbericht, d.d. 2 juni 1999 te Roosendaal]. 

9.. In een organisatie die uit het oogpunt van een flexibel personeelsbestand en het kunnen inhuren 
vann specifieke deskundigheid werkt met veel tijdelijke medewerkers, past de regel "Verkiesbaar 
tott lid van de ondernemingsraad zijn personen die gedurende ten minste een halfjaar in de 
ondernemingg werkzaam zijn" niet in het reglement van de ondernemingsraad. 

10.. Het wetenschappelijke resultaat van een archeologische opgraving door amateur-archeologen 
verbetertt zonder dat in de groep scheve verhoudingen ontstaan, door in elke sleuf een willekeurig 
persoonn te benoemen tot 'sleufdikste'. 

11.. Vanwege de massale belangstelling bevordert het tv-programma 'Big Brother' de acceptatie 
vann zowel wetenschappelijk onderzoek als hulpverleningsmethodieken waarin video-opnamen 
gebruiktt worden om gedrag te observeren, analyseren en evalueren. 


