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Directa

Ouders, buren, tantes, grootouders moeten zich samen weer gaan bekommeren om
de opvoeding van kinderen en jongeren
Een collega die op vakantie was in Hongarije, constateerde een enorm verschil tussen
Hongaarse en Nederlandse zwembaden. De Hongaarse zwembaden werden bevolkt door
hele families, vaak drie generaties sterk. De sfeer was opvallend rustig, er was weinig
ongeremd gedrag van kinderen, en openlijke correctie zag ze nauwelijks.
Discozwemmen
In Nederlandse zwembaden zie je weinig menging. Hier heb je trimzwemmen voor
kleuters, discozwemmen voor pubers, moederzwemmen en waterpret voor senioren. Wij
houden de generaties graag gecheiden om het zo iedere zwemconsument naar de zin te
maken. Daarmee hebben we echter een vanzelfsprekende vorm van sociale controle
weggeorganiseerd, waardoor kinderen de neiging krijgen zich als ongeleide projectielen te
gedragen.
De Nederlandse samenleving is voor kinderen en ouders sterk veranderd. Alle kinderen
zijn potentiële risicogevallen geworden, die we continu in de gaten moeten houden, zodat
de overheid op tijd kan ingrijpen. Deze situatie is onze minister van Jeugd en Gezin en de
Jeugdzorg boven het hoofd aan het groeien.
Waarom is het grootbrengen van kinderen voor veel mensen zo moeilijk geworden,
waarom zijn er zoveel risicokinderen en waarom is er zoveel bemoeizorg van de overheid?
Problemen in gezinnen worden tegenwoordig vaak door een klinische bril bekeken: veel
ouders schieten tekort in opvoedingsvaardigheden of hebben zelf zodanige problemen dat
ze een risico vormen voor de ontwikkeling van hun kinderen. Wat je ook door die bril ziet,
zijn steeds meer kinderen met een gedrags‐ of ontwikkelingsstoornis, zoals PDD, ADHD of
misschien wel ADSL.
Sociale relaties in de woonomgevingen zijn echter aan het verbrokkelen. We werken
elders, familie woont elders, we winkelen elders, we sporten elders, we hebben in ons
sociale leven tal van ruimtelijke en generationele scheidingen aangebracht. Hiervan
ondervinden gezinnen en kinderen de nadelen. De kunst is om de benodigde sociale
netwerken rond gezinnen te organiseren.
In hun advies Investeren rondom kinderen streven de Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling en de Raad voor de Volksgezondheid naar een andere aanpak van de
problemen met meer oog voor beleid 'voor de voordeur', een beleid dat bewust
ontmoeting tussen gezinnen en generaties bevordert. Kinderdagverblijven, scholen ‐ook
middelbare scholen en roc's‐ en sportverenigingen hoeven bijvoorbeeld maar heel kleine
inspanningen te verrichten om volwassenen en kinderen op een leuke en inspirerende
manier bij elkaar te brengen.
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