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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is om de trainingen in basiskennis en -vaardigheden van community-based 

sociotherapie in Rwanda te Byumba (2005) en Nyamata (2008), in Oost Congo te Nya-Ngezi (2007), 

en Liberia te Kakata (2013) te onderbouwen en daarvan te leren. Daarvoor zijn de aanleiding, de 

voorbereiding, de vormgeving, het proces van ontwikkeling alsmede de resultaten van de trainingen in 

het leren begeleiden van sociotherapie-groepen beschreven, geanalyseerd en met theorie verbonden. 

Het proefschrift bestaat uit vier delen.  

Deel I. De inleiding van dit participatieve actie-onderzoek dat uit vier casussen bestaat, bevat ten 

eerste beschrijvingen van de uitgangspunten van de klinische- en de community-based methodiek van 

de sociotherapie en van het ontwerp voor een training om sociotherapie-groepen te leren begeleiden. 

Ten tweede wordt een theoretisch kader uiteengezet en worden onderzoeken besproken die tussen 

2005 en heden plaatsvonden naar de impact van community-based sociotherapie in de praktijk. Ten 

derde wordt de onderzoeksopzet besproken.  

In Deel II wordt van Rwanda, Oost Congo en Liberia de historische context waarbinnen de 

trainingen plaatsvonden beschreven, plus de verwerking van verkennende gesprekken met 

vertegenwoordigers van de lokale bevolking, die aan de trainingen voorafgingen.  

Deel III van het onderzoek begint met een introductie van de trainingsdeelnemers, waarna de 

hoofdstukken 4-12 de ontwikkeling en de analyse van de trainingen beschrijven.  

Deel IV sluit het onderzoek af met antwoorden op deelvragen, een discussie en een 

eindconclusie. 

 

Deel I 

Hoofdstuk 1 bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft het verschil tussen de klinische en de 

community-based sociotherapie en de beschrijving van een set van principes die de ruggengraat van 

de groepsgerichte begeleiding vormt. De set bestaat uit de principes: inter-est, gelijkheid, democratie, 

participatie, verantwoordelijkheid, ‘hier en nu’ en ‘learning by doing’. Veranderingen in processen van 

samenzijn vinden fasegewijs plaats. In het groepsgerichte leerproces in een training over 

sociotherapie in post-conflict omstandigheden wordt verwacht dat de fasen van ontwikkeling van: 

veiligheid, vertrouwen, zorg, respect, zeggenschap en verwerking van emoties zich zullen aandienen. 

De fasen volgen elkaar waarschijnlijk op, maar dat is niet noodzakelijk.  

Het ontwerp voor het trainingsplan om deelnemers te leren sociotherapie-groepen te begeleiden is 

gebaseerd op een combinatie van theoretische kennis en praktische ervaring in sociotherapie met 

gevluchte betrokkenen bij oorlogsconflict. De duur en de activiteiten van de trainings- en praktijkfasen 

werden op deze combinatie afgestemd. In de schets is een leidraad opgenomen waarmee de training 

georganiseerd kan worden. 

Het tweede deel van hoofdstuk 1 beschrijft het theoretische kader. Als eerste wordt ingegaan op 

de combinatie van theorieën over groepsdynamica, samengebracht door Johnson & Johnson (2008). 

Vervolgens komen theorieën over sociale orde gebaseerd op verwantschap en staatsburgerschap ter 

sprake, waarvoor het proefschrift van Van der Klei (1989) en publicaties van Raatgever (1983), 



Davidson (1992) en Prunier (1996) geraadpleegd zijn. Ten derde wordt het kader van Bunge (1999) 

beschreven, dat handelt over indicatoren van sociale verandering. Tot slot worden de theorieën over 

sociale transitie van Davidson (1992), Van den Broek (in: Remmerswaal (2006), Lewin (in: Johnson & 

Johnson 2008) en Leininger (1991) uiteengezet.  

Verder werden publicaties geanalyseerd over de impact van het experiment met de community-

based toepassing van sociotherapie in de Afrikaanse praktijk.  

Uit het theoretisch kader en de analyse over wat reeds bekend was over community-based 

sociotherapie in praktijk, volgt de hoofdvraag van onderzoek:  

Hoe verliep het proces van trainen in community-based sociotherapie in vier geografisch en 

politiek verschillende post-conflict contexten, waaruit bestond het proces van sociale verandering, 

wat waren de werkzame bestanddelen van de training en wat waren bevorderende en 

belemmerende factoren voor de toepassing van het geleerde door de deelnemers in de praktijk?  

In het derde deel van hoofdstuk 1 wordt de onderzoeksopzet beschreven, gebaseerd op participatief 

actie-onderzoek vanuit de oriëntatie van verandering met anderen. Actie-onderzoek, dat plaatsvindt 

terwijl acties in de natuurlijke omgeving uitgevoerd worden, is volgens Reason & Bradbury niet zozeer 

een methodologie als wel een oriëntatie op vragen. Hierna wordt informatie geïntroduceerd over de 

locaties van training en interventie, gevolgd door een toelichting over de onderzoekseenheid. De 

onderzoeksmethode bestaat uit verschillende aspecten. Het hoofdstuk sluit af met informatie over de 

toestemming voor het onderzoek, de introductie van het onderzoeksteam, de rol van de 

trainer/onderzoeker en de wijze waarop tegemoet gekomen is aan de validiteit van het onderzoek.  

  

Deel II 

In het tweede hoofdstuk worden de literatuurstudies en de verkennende gesprekken per casus  

besproken. Het hoofdstuk begint met de stelling dat er geen vastomlijnde methoden of technieken 

bestaan in de assistentie aan mensen in niet-westerse landen, van wie de sociale biotoop ontwricht 

werd door armoede en straffeloos gebleven politiek geweld. Deze zienswijze geeft aan hoe relevant 

het is dat hulpverleners beschikken over kennis van de historische, sociaaleconomische en politieke 

contexten van de betrokkenen bij oorlogsconflict. Noden en behoeften van oorlogsgetroffenen komen 

voort uit problematische contexten. De verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van lokale 

organisaties waren daarom van vitaal belang voor de ontwikkeling van een mogelijke inhoud van 

training.  

In de verschillende contexten waren de zienswijzen van lokale gesprekspartners 

aanknopingspunten waarmee de kansen ingeschat konden worden voor een lokale inbedding van de 

methodiek. De gesprekken met de lokale vertegenwoordigers waren verder van betekenis in het 

gezamenlijk formuleren van ruim gehouden doelstellingen voor de interventies. Hiermee, en met het 

samen formuleren van wervingscriteria voor de eerste trainingsdeelnemers, werd een basis gelegd 

voor draagvlak en voor de uitvoerbaarheid van de trainingen. 

 

Deel III.  



In het derde hoofdstuk wordt toegelicht hoe de wervingscriteria tot stand kwamen. Op basis van 

verschillende bronnen wordt uiteengezet waarom de criteria toereikend waren.  

In de hoofdstukken vier tot en met twaalf wordt de manier beschreven waarop de trainingen 

zich in de praktijk ontwikkelden, zonder gebruik van een tekstboek. Hoofdstuk vier biedt inzage in 

de manier waarop eerste communicatie tot stand kwam tussen de deelnemers en de trainer en tussen 

de deelnemers onderling. De beginsituatie van de deelnemers en de trainer wordt beschreven, alsook 

de wijze waarop eenieder in de eerste kennismaking op verschillende manieren zocht naar een eerste 

houvast. Zonder de intentie het zo en niet anders te doen, presenteerden de deelnemers zichzelf in de 

eerste kennismaking als klassieke hulpverleners, als behartigers van de materiele belangen van 

‘slachtoffers’ van de vicieuze cirkel van armoede en geweld. Nadat de trainer in response 

verwachtingen over materiele hulp temperde, ontstond er ongeloof: ‘Hoe kon de training passend zijn 

als de mensen tegemoet getreden worden met lege handen?’ De deelnemers toonden zich verrast 

door de uitwerking van de interventies die volgden. Zij participeerden op verzoek in een procedure 

voor het zelf formuleren van regels voor de eigen groep, waarmee zij de trainer houvast boden over 

een ‘lokaal normale’ bandbreedte voor gedragingen in groepen. De verrassing leerde henzelf en de 

trainer dat de deelnemers niet gewend waren het hoofd op deze manier te gebruiken. 

 Hoofdstuk vijf behandelt de verwachtingen van de deelnemers ten aanzien van de training 

en wat de trainer biedt. De deelnemers bleken niet gewend te zijn aan aandacht voor hun 

welbevinden en waren ook niet gewoon om de eigen verwachtingen uit te spreken. In samenhang 

met de fase en mate van veiligheid en vertrouwen van een beginnende trainingsgroep reageerden de 

deelnemers van de Rwandese en een van de Liberiaanse groepen gereserveerd en verbaasd. De 

deelnemers van de andere Liberiaanse en de beide Oost-Congolese groepen reageerden nieuwsgierig 

en verbaasd. Voor de meeste deelnemers was het moeilijk om uitvoerbare verwachtingen te 

formuleren. De verwachtingen van de Rwandese deelnemers sloten aan op het motto van eenheid en 

verzoening dat nationaal uitgedragen werd. Dit hield in het begin van de trainingen in dat zij zichzelf 

geen rol toekenden in het concretiseren van verwachtingen.  

 In hoofdstuk zes wordt beschreven wat de eerste indrukken van de deelnemers in Byumba 

op de trainer waren. In dit hoofdstuk weegt de trainer voor- en nadelen van een besluit af om de 

deelnemers extra vragen te stellen naar de last die zij te dragen hadden. Het hoofdstuk beschrijft en 

verantwoordt het door de trainer genomen besluit om de vragen te stellen, alsmede de uitkomst  

ervan en de betekenis die dit had voor het verdere handelen van de trainer. 

 Het zevende hoofdstuk licht toe hoe het verdere handelen gericht is op het creëren van 

trainingsactiviteiten binnen het kader van de algemeen gehouden doelstelling; terugvinden van 

waardigheid. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe methoden gevonden en ontwikkeld werden 

waarmee de deelnemers konden participeren en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. In dit hoofdstuk 

tekent zich af hoe in de methodiek van trainen in het leren begeleiden van sociotherapie-groepen 

activiteiten gezocht zijn die elkaar logisch opvolgden en daardoor een proces van ontdekken en 

ontwikkeling ondersteunden. Langs deze weg is kennis gemaakt met de ‘learning by doing’ methode 



die een beroep doet op de aanwezige kennis, de vaardigheden en de talenten van deelnemers. Tot 

hun verrassing merkten zij dat ze tot meer in staat waren dan ze tevoren hadden gedacht.  

In hoofdstuk acht wordt beschreven hoe situaties uit de leefomgeving, die eerder door de 

deelnemers besproken waren, werden nagespeeld. Tijdens het spelen van een spel (the knotting 

game) werd geleidelijk begrepen dat het ontwarren van de kluwens in de leefomgeving niet 

onmogelijk en wel leerzaam en uitdagend was. Hoofdstuk acht beschrijft verder hoe de 

trainingsdeelnemers waarden ontdekten en hoe zij manieren vonden die hen een richting boden 

waarmee zij aanstaande participanten in sociotherapie-groepen tegemoet konden treden.  De 

ontdekkingen droegen bij aan de toename van besluitvaardigheid. 

Hoofdstuk negen presenteert hoe verantwoordelijkheid voor de trainingen geleidelijk in handen 

van de deelnemers komt te liggen. De werkwijze van deze overdracht leunde op de theorie over open 

communicatie waarbinnen de participanten zelf tot ontdekkingen kunnen komen. In dit hoofdstuk 

wordt bijvoorbeeld een activiteit met sluitdoppen van flessen beschreven waardoor de deelnemers van 

Nya-Ngezi konden expliciteren wat zij onder landconflicten verstaan. En hoe deze vorm van 

expliciteren het verdere verloop van de training stuurde.  

Hoofdstuk tien laat zien hoe de trainingsdeelnemers kennismaakten met een kwartetspel en 

hoe dat gemaakt moest worden en vervolgens gespeeld. In de beschrijving van deze activiteit wordt 

bekend wat de deelnemers over hun relatie ten opzichte van het bekende en het nieuw geleerde 

verinnerlijkt hadden. In het proces kwamen nieuwe talenten aan het licht en, vanwege de variatie in 

trainingsmethoden ook tot dan niet opgemerkte beperkingen Voor de analyse van dit experiment 

waarin onderdelen van de training geïntegreerd konden worden, zijn werkdoelen gebruikt die 

Remmerswaal (2006) omschreef over het leren in groepen met oriëntaties op beleving en ervaring 

(het hart), op cognitie (het hoofd) en op gedrag en vaardigheden (de handen).  

Hoofdstuk elf illustreert hoe de deelnemers, op basis van de opgedane inzichten, betrokken 

werden bij de organisatorische kant van de training. Ten opzichte van de eerste dagen van trainingen 

voerden zij nu complexe opdrachten uit. De deelnemers formuleerden en beslisten over criteria voor 

de werving van tientallen nieuwe collega’s, en ze ontwikkelden per koppel een trainingsagenda voor 

deze nieuwe collega’s. Beschreven wordt de verrassing bij het ervaren dat zij hiertoe in staat waren. 

De opdrachten leken van een andere orde maar ze waren de voortzetting van het ‘learning by doing’ 

principe. De taken brachten onzekerheid aan het licht met betrekking tot de traditie. De deelnemers 

realiseerden zich dat het zetten van volgende stappen gevolg kon hebben voor hun positie in de 

gemeenschap. De opdrachten genereerden ook motivatie om gedisciplineerd en met veel energie aan 

de slag te gaan. Deze fase van de training toonde dat iedere groep op eigen wijze tot ontwikkeling 

kwam, afhankelijk van verschillen in de historische achtergrond, in niveaus van begrip, in 

verwachtingen en afhankelijk van de sfeer in een groep.  

De rol van de trainer veranderde in het verloop van de training; van het reguleren van spanning 

naar aanmoedigen vanaf de zijlijn. En hoewel uitvoeriger theoretische toelichtingen mogelijk waren, 

was uitvoerig bieden daarvan niet opgenomen in de opzet van de trainingen. Om een begin te kunnen 

maken met sociotherapie op het basisniveau, bleken de beknopte toelichtingen voldoende.  



De groepsopdrachten uit hoofdstuk elf zijn geanalyseerd aan de hand van de kenmerken van 

effectieve besluitvorming in groepen van Johnson & Johnson (2008). Het eindresultaat van de eerste 

zestien dagen per groep was dat de deelnemers toonden dat er voldoende zelfvertrouwen en 

onderling vertrouwen was ontstaan en dat zij toegerust waren om zowel nieuwe collega’s te 

rekruteren en deze te trainen als om, samen met hen, sociotherapie-groepen te begeleiden.   

Het twaalfde hoofdstuk toont hoe de getrainde groepen het geleerde toepasten in de praktijk. 

De observaties vormden een deel van de (gezamenlijke) input voor de agenda van vervolgtrainingen. 

De trainer bezocht in twee locaties (Byumba en Nyamata) enkele functionerende sociotherapie-

groepen. In Nya-Ngezi organiseerde de coördinator van het programma hetzelfde verzoek anders. 

Daardoor ontmoette de trainer daar honderden participanten van de eerste en tweede cyclus van 

vijftien bijeenkomsten in vijf plaatsen. De observatie richtte zich op de samenwerking tussen de 

koppels, de ervaringen met het begeleiden van de sociotherapie-groepen en op de toereikendheid van 

het geleerde in de voorafgaande training. 

De meeste koppels (sociotherapeuten i.t.) bleken in staat geweest te zijn ruimte te laten aan de 

participanten van de sociotherapie-groepen die daardoor ook zelf benoemden wat zij beleefd hadden 

aan hun deelname. De participanten benoemden veranderingen in gedragingen en relaties die zij bij 

zichzelf en in de eigen thuisomgeving opgemerkt hadden.  

In hoofdstuk twaalf worden de verschillend tot stand gekomen schriftelijke reflecties van de 

sociotherapeuten in training voor het voetlicht gebracht.  

 

Deel IV: 

In hoofdstuk dertien wordt het onderzoek naar de wijze waarop de deelnemers/sociotherapeuten 

i.t.  door de trainingen in community-based sociotherapie in staat gesteld zijn om een proces van 

sociale verandering in de gebieden van training op gang te brengen afgerond met antwoorden op de 

deelvragen, een discussie over de belangrijkste bevindingen en een conclusie. 

 In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat de trainingen een proces van verandering in gang 

gezet hebben. Ten eerste in de deelnemers zelf. Zij ontwikkelden zich van ‘volgende’ 

belanghebbenden naar uitnodigende facilitatoren. Hun enthousiasme over deze ontwikkeling bleek 

sterker dan de onzekerheden die zich aandienden. In de eerste maanden van de praktijk bleken de 

deelnemers te groeien in de rol van een beginnend sociotherapeut.  

Door de transformatie van een klinische naar een community-based methodiek werd niet alleen 

beduidend meer volume bereikt met sociotherapie, maar werden ook nieuwe werkvormen ontwikkeld.  

Wantrouwen en onverschilligheid maakten plaats voor hernieuwde contacten waarbinnen zorgen, 

adviezen en blijdschap om de ‘ongelooflijke veranderingen’ gedeeld werden. Het volume aan positieve 

ervaringen straalde af op de sociale omgeving.  

Er bleven beslist beperkingen en belemmeringen maar wat in dit, en in de andere onderzoeken 

overheerst is de emanciperende impact die uitging van de laagdrempelige manier waarop een nieuwe 

maatschappelijke orde en draagvlak daarvoor tot stand gebracht kan worden in post-conflict 

gebieden.    



	  


