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Ouders wijzen op valkuilen, zaken die ondanks goede bedoelingen soms niet goed uitdraaien.

Hiermee geven we voorbeelden mee die ouders ons vertelden.

Hier bundelen we wat we kunnen meegeven als tip, adviezen, aandachtpunten uit de
gesprekken met ouders met ervaring in de jeugdhulp.

Contextbegeleiding, hoe vullen ouders dat in? Mei 2020

3

Contextbegeleiding, hoe vullen ouders dat in? Mei 2020

4

Veel van wat ouders inbrengen over jeugdhulp, handelt over wat men een participatieve
basishouding noemt. Het is erg moeilijk om dit te concretiseren in gemakkelijk toepasbare tips voor
de werkvloer of in adviezen naar het beleid. Toch willen we met dit document een poging doen.
Maar niet zonder ook een beeld te schetsen van wat ouders verwachten en ervaren aan de andere
kant van het aanbod. Hier spelen vaak gevoelens mee die je als professioneel moeilijk kan inschatten.

We foc ssen ons hierbij op de term contextbegeleiding .
Een term die vlot gebruikt wordt vanuit professionele hoek maar bij ouders niet altijd eenduidig
overkomt. Uit de ni ersele bron

ikipedia halen e olgende omschrij ing

“De context is de totale omgeving waarin iets zijn
betekenis krijgt.
Hierbij kan zowel letterlijk "tekst" worden bedoeld
als een situatie of betrokken personen.”

Op allend in de e omschrij ing is het oord totaal Met andere woorden: àlles wat aanwezig is. Dus
ook alle personen. In een begeleiding lijkt de professioneel een soort positie buiten het gezin/ de
context aan te nemen. Hier wijst men er op dat de context het totaal is. Dus ook de hulpverlener zelf
is een deel van deze context zo gauw de hulpverlening start.
In het systeemdenken zou men stellen dat de hulpverlener/de hulpverlening niet niet kan
beïn loeden Soms gaat men oorbij aan de e aken als de andere kant te weinig zichtbaar is.
Met deze nota bekijken we het systeem dan ook vanuit de hoek van ouders. We leggen ons oog op
de hulpverlening, de aanpak, de contextbegeleiding en omschrijven hoe ouders er naar kijken vanuit
hun perspectief.
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1. Hoe ziet de context er uit volgens ouders?

Uit gesprekken met o ders blijkt dat de oorden conte t en net erk oor hen te ond idelijk ijn
Behoren ouders daar automatisch toe of

llen h l e lene di elf in is een vaak gehoorde vraag.

Of wordt er rond de jongere een volledig nieuw netwerk uitgebouwd?
Da be e

a in he ideale beeld olgen de h l e lene

Duidelijkheid over de invulling van de ‘context is nodig.

Uit de gesprekken in de oudergroepen, komt dan ook de raag om dit an bo en it in te

llen.

Om een minimum vast te leggen, opdat het niet overal anders zou zijn.
Maar één ding moet zeker zijn: de beide ouders moeten hierin opgenomen worden ook al zegt de
jongere of één van de ouders van niet. Als mensen niet samen aan één tafel kunnen zitten, moet er
gezocht worden naar andere manieren om iedereen te betrekken en iedereen zoveel mogelijk
geïnformeerd te houden.

O de

o el moede als vader, moeten betrokken worden,

oo al al e

ake i

an een ech cheiding

De context kan verder ingevuld worden naargelang de situatie. Deze is anders voor iedere jongere.
De context is zeker méér dan ouders, broers en zussen alleen.
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Soms klinkt de vrees dat professionelen de in lling an het net erk laten afhangen van
hoe de verstandhouding is.
Soms spelen spanningen binnen families die dan ook tot de conte t behoren
Je mag er niet van uit gaan dat iedereen zomaar een netwerk heeft. Vaak is dit ook afwezig.
Ook niet iedereen gaat naar een netwerk terug na de plaatsing.
Soms is er weinig steunende familie en wordt er een nieuw netwerk opgebouwd. En hebben
ouders schrik dat anderen uit hun omgeving meer rechten krijgen dan zijzelf.
Soms houden ouders zich vriendelijk, en spreken niet vrijuit, uit schrik dat dit een weerslag
kan hebben op de begeleiding van hun kind.
Belangrijke mensen nemen soms afstand als je kind geplaatst is.
Net erk kan na een plaatsing soms eerder bedreigend zijn dan steunend, bv. als het
netwerk goedbedoelde adviezen geeft die voor de ouders niet goed aanvoelen.

O ders illen graag meepraten o er ie tot de conte t of het net erk behoort Ze er achten
ook dat hulpverleners hierover een gesprek beginnen en hun keuzes motiveren.

Motiveren waarom iemand betrokken wordt.
Motiveren om welke reden de betrokkenen belangrijk zijn voor de hulp aan de jongere.
Motiveren indien iemand beter niet betrokken wordt.
Motiveren waarom welke keuzes gemaakt zijn. Wat hierin meespeelt.
In de eerste plaats moet er gemotiveerd worden naar de ouders ook zeker bij gescheiden
ouders en naar de jongere.
Plus-ouders en voogden zijn hierin ook belangrijk.
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Ouders moeten betrokken worden!
Maar als ouders zelf beslissen niet betrokken te willen (of kunnen) worden is het belangrijk om hen
toch te blijven informeren en aanschrijven. Op die manier kunnen ze zelf beslissen of en wanneer ze
weer deel zullen uitmaken van de context.
Het is belangrijk om de deur op een kier te laten staan.

Een eerste gesprek in aanwezigheid van iedere betrokkene, biedt ook de gelegenheid om over
bepaalde zaken open kaart te spelen:

wie weet wat al over wie?
naar wie gaat informatie?
wat zijn ieders rechten en wat wordt van iedereen verwacht?
en misschien vooral: waarom?

Ook al pleiten ouders vaak voor openheid en helderheid, toch wil dat niet zeggen dat iedereen altijd
aanwezig moet zijn. Dit is afhankelijk van de inhoud van de gesprekken. Wanneer men dit motiveert
en hierover transparant is van bij de start, kan men deze keuzes beter aanvaarden.

Waar en met wie er allemaal overlegd wordt, moet bepaald worden in functie van de noden van dat
moment. Maar het blijft belangrijk om regelmatig met alle betrokkenen uit de context samen te
zitten, eventueel volgens een vast stramien.

Als ouders geïsoleerd zijn, zouden hulpverleners best samen met ouders op zoek gaan naar hoe een
netwerk rond het gezin kan uitgebouwd worden. Dit netwerk bestaat dan vooral uit personen
waarbij ouders zich goed voelen.
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Ook bij een vechtscheiding is het belangrijk dat je als hulpverlener naar alle partijen gaat luisteren,
los van òf het lukt of niet. Hierbij is het belangrijk dat een hulpverlener geen vooroordelen heeft. De
hulpverlener dient met een open blik te starten en zich niet laten beïnvloeden door verhalen van
voorgangers en dossiers. Het is mogelijk dat je andere versies van hetzelfde verhaal hoort.

Een kind heeft tijdens relatieproblemen en scheiding die er op
volgde, spanningen meegemaakt. De opvang van het kind is
wel goed, het kind is rustiger geworden. Doch de tussenkomst
vanuit de Bijzondere Jeugdbijstand heeft wel het leven van
moeder met kind verstoord. Moeder heeft het gevoel dat de
ingreep er zomaar kwam, als gevolg van de scheiding (strijd)
tussen de ouders. Daardoor is de routine van het gezin
verstoord, moeder voelt het aan alsof het kind weggerukt is uit
het dagelijkse leven thuis, het leven van de moeder is daardoor
ook ontregeld. Volgens moeder was dit in feite niet nodig, ware
het niet dat de relatieproblemen extra spanningen
meebrachten voor het kind. Het feit dat het kind het wel goed
doe en

ige i i dan ee

el een o i ief ge olg

Bij iedere betrokkene spelen ook bepaalde gevoelens die dan ook deel gaan uitmaken van het
verhaal. Laat mensen zich hierover uitspreken om de lucht te zuiveren. Dit hoeft niet in de grote
groep te gebeuren, maar de gelegenheid hiertoe bieden is van groot belang.
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De context is zeker ook broers en zussen!

Broers en zussen blijven belangrijk, vrienden komen en gaan,
familie blijft. Soms gaan mensen die het contact verloren, op
latere leeftijd nog op zoek naar hun broers of zussen. Het is dus
ook voor de begeleiding

belangrijk om hier de nodige

aandacht aan te geven.

Het evenwicht in een gezin wordt verstoord als een broer of zus weg gaat uit het gezin.
Misschien verliest de broer/zus die achterblijft zijn speelkameraad, zijn vertrouwenspersoon.
Misschien hadden de kinderen veel steun aan elkaar. Er moet een nieuw evenwicht gevonden
worden. Een band hebben, blijven houden, met broer/zus is belangrijk naar de toekomst toe.
Met broers en zussen praten is ook belangrijk voor hulpverleners om de juiste context te zien.
Ouders stellen zich ook verschillende vragen bij hoe broers en zussen een tussenkomst van
jeugdhulp, een plaatsing van een broer/zus ervaren.

En ook al d aai he

obleem oge egd ond da éne kind

toch zijn de andere kinderen daar ook sterk mee bezig.
Tenslotte is er een broer/zus verdwenen uit het dagelijks leven.
De stress en rust in een gezin heeft op alle kinderen zijn
in loed
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Kinderen thuis worden gemakkelijk vergeten. Hulpverleners
komen om over de ander te praten, ouders zijn vaker bezig met
het probleem ond da kind

Wa i he leed an de ande e kinde en annee een b oe
in contact komt met jeugdhulp? Welke vragen stellen ze zich?
En elke an

oo den inden e elf V agen al

ch ld En a i mijn aandeel Wa al ik
mijn b oe

o

ie i de
ben Waarom

en nie ik

Hoe kan men de vragen en gevoelens die hier leven bespreekbaar maken? Of de ouders helpen dit
bespreekbaar te maken?

Hoe kan men he ge

ek hie o e aan akken Het is al heel

moeilijk om het gesprek met de jongere die geplaatst zal
worden te voeren. Het is nog veel moeilijker om het ook uit te
leggen aan de b oe en de

de chool de omge ing

Hulpverleners moeten vragen wat mensen denken en voelen, én steeds wat ze denken te weten,
aftoetsen. Men kan gevoelens niet invullen voor een ander.
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2. Over het belang van een goede relatie.

Ouders mogen respect verwachten maar ook
omgekeerd verdienen hulpverleners een respectvolle
behandeling. Men kan niet omaa alle

e

ach en

Hulpverlening wordt door ouders niet altijd als hulp ervaren, ook niet door ouders die vrijwillig hulp
hebben gezocht. Ouders blijven altijd ouders en willen die rol blijven opnemen, ook bij een plaatsing.
Wanneer volgens hen de samenwerking niet goed zit, ontstaat er dan ook weerstand.

Een goede hulpverleningsrelatie is dan ook het eerste werkpunt. Daarom is het belangrijk om het
gesprek steeds open te houden. Om te weten dat je als hulpverlener constant interpreteert. Te
weten dat mensen, ouders, jongeren verschillend zijn en een ander verhaal vertellen. Ook over
waarom er hulpverlening nodig/gewenst is.
Soms spelen er zoveel gevoelens mee die ouders zelf nog niet op een rijtje hebben.

Ik heb elf lang nie beg e en waarom ik het opgaf met dit
kind, maar het bracht wel rust voor de andere kinderen. Ik deed
het misschien nog meest voor de andere kinderen, want zij
leden daa ook onde
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He i moeilijk om naa b oe

de e kla ingen e ge en

voor het verschil in aan ak

Som i he een o l ch ing da he kind me de
is, de anderen leefden in angst, he b ach

oblemen eg
Maa he blijf

wel een feit dat het gezin uit elkaar ligt En het bepaalt ook de
oekom

Je ie enkel de b i enkan an iemand je weet niet wat er
binnenin een persoon speelt. Iemand kan er heel gelukkig
uitzien, maar verdrietig zijn vanbinnen. Niemand kan in het
hoofd an iemand ande kijken

Hulpverlening, contextbegeleiding, het is soms dansen op een koord. Ook voor ouders.
Ouders moeten het gevoel hebben dat ze vertrouwen mogen hebben in de hulpverlening. Ouders
moeten hun gevoelens kunnen uiten als ze daar nood aan hebben. Hulpverleners moeten dus tijd
maken om naar ouders te luisteren. Het moet klikken

Helderheid over rechten én plichten, verwachtingen, wensen en grenzen helpt ook.
Ouders stellen zich, zeker wanneer hun kind niet thuis verblijft, vele vragen waar men graag zo vlug
mogelijk een antwoord op krijgt. Of op zijn minst, hoe men voorziet dat ouders dit ook op afstand
kunnen opvolgen.

Hoe vangt men een kind op in de instelling na een weekend
h i I e

eciale aandach

oo de e o e gang en

omgekeerd. Een goede communicatie hierover, met het kind,
met de ouders, met de instelling, is erg belang ijk
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Graag meer inlichtingen over medische zaken; wat gedaan
wordt; hoeveel het zal kosten; wat de resultaten van
onde oeken ijn

Graag een betere afspraak rond thuiskomen van de kinderen:
ouders de kans geven zich daarop voor te bereiden; ook in het
lich

an financiële mogelijkheden o de

illen nie g aag

geconfronteerd worden met een plots verblijf wanneer ze op
da momen geld oblemen hebben k nnen af

aken

hierover nie lo e ge egeld o den

Graag meer duidelijkheid over de financies, ook op
aa boekje

Zaken die best overal een gelijkaardige aanpak hebben vanuit ouders gezien:

De opstart van de begeleiding.
Dat beide ouders hun ouderlijk gezag kunnen opnemen t.o.v. het kind, ongeacht de relatie
tussen de ouders.
Welke informatie wordt meegegeven - zowel aan ouders, jongere, als andere betrokkenen
uit de context.
De manier waarop de context wordt betrokken.
Hoe het dossier wordt samengesteld en de wijze van registratie.
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Ouders melden verschillende zaken waar professionelen in hun contacten soms te vlug over gaan:
Wij hebben als ouders niet altijd een zicht (gehad) op de contacten die onze kinderen
hebben/hadden met anderen.
Hulpverlening kiest er soms voor om andere mensen (naast de ouder) meer rechten te geven
(bv. de mama, de grootouders).
Pleeggezinnen hebben vaak een voorrangspositie betreffende inlichtingen over een kind ten
opzichte van de (gescheiden) vader.
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3. Over de aanpak.
De context erkennen is deze zien als deel van de vraag, de aanpak én de oplossing.
Het gesprek dient dan ook zo gevoerd te worden.
De context schetst mee de vraag, het stappenplan én is deel van de oplossing.
De context moet dus ook bereid zijn om mee te werken.

Eerst moet de vraag heel duidelijk geschetst worden en pas daarna kan het stappenplan
worden opgesteld. Het is daarbij zeer belangrijk om het tempo van de ouder(s) te
respecteren.
De eerste stap is luisteren naar de ouders. Luisteren, zonder de pieren uit de neus te vragen.
De focus moet zijn: waar zijn de ouders mee bezig?
Daarna moet er duidelijke informatie gegeven worden over de mogelijke stappen in de
hulpverlening. Het is daarbij ook belangrijk dat er binnen de voorziening duidelijkheid is over
wie welke informatie moet geven aan de ouders. Dit om ervoor te zorgen dat de ouders wel
degelijk alle correcte informatie krijgen.

De hulpverlener moet zijn rol blijven opnemen, niet alles bij de context leggen.
Allen moeten hun grenzen kunnen inbrengen en gerespecteerd zien.
De betrokkenen (hupverlener én jongere, ouders, zorgouders, context) zijn hierover best
voortdurend in wederzijds gesprek.
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Bij conflict tussen de ouders wordt gekozen voor bemiddeling. Dit is te verkiezen zodat de
hulpverlener de knoop niet moet doorhakken. Hier loopt hij immers gevaar partij te (moeten) kiezen.
Een bemiddelaar dient ieders standpunt te horen en een afspraak te zoeken waar iedereen zich in
terugvindt. Op die manier kan de hulpverlener met beide ouders verder.

De ideale bemiddeling:

Als de ouders niet overeen komen is het belangrijk om hen duidelijk te maken dat ze daar
met hetzelfde doel zitten, dat ze een oplossing willen vinden voor hun kind. De focus moet
liggen op het belang van het kind - dit valt niet altijd samen met wat het kind zelf wil...
Na de eerste gesprekken alles wat laten bezinken, er tijd over laten gaan en niet te snel een
beslissing nemen. Ouders moeten de tijd krijgen om alles te overdenken. Het kan niet de
bedoeling zijn dat de bemiddelaar snel een voorstel doet (een beslissing neemt?) op basis
van een te vlug gevormd oordeel.

De bemiddelaar moet élke betrokkene naar zijn of haar mening vragen.
Bemiddeling is niet altijd, voor elk gezin of elke situatie, een goed idee. Mensen moeten
kunnen beslissen of ze hieraan al dan niet zullen deelnemen. Het is wel goed dat het
aangeboden wordt.
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4. Voorstel opstart contextbegeleiding.

O ders hopen dat met conte tbegeleiding meer aandacht al gaan naar ieder ge inslid Dat een
jongere niet meer gezien wordt als een losstaand individu, maar als een deel van zijn of haar familie.
Men hoopt dan ook dat deze mensen ook de nodige aandacht krijgen.

En jeugdhulp méér en méér gezinshulp wordt.

Of zoals geformuleerd in een oudergroep:
Waa o n

oe he

and

n

an de jonge e aak

doorslaggevend was (bv. voor de opstart van de hulpverlening
op vrijwillige basis), hopen we dat nu ook de standpunten van
de ouders meewegen. vb: indien de jongere niet wil starten in
de vrijwilligheid, en ouders wel, kan men dan toch aanvangen
onde di ec o e e moe en gaan naa een

aa de e

tussenkomst via jeugdrechtbank.

He

e ken me de con ext, moet garanderen dat op alle

punten de cliënten meer inspraak en betrokkenheid
k ijgen

b bij de a ook aandach

oo

ie doe e mee

wat gaan we doen en is er hiervoor voldoende draagvlak in de
con e
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Contextbegeleiding moet dan ook starten bij de context!

Het eerste beeld dat de hulpverlener zich vormt over het probleem start bij het gesprek met de
jongere. Aangevuld met gesprekken met de context. De beide ouders maken per definitie deel uit
van deze context. Ze moeten dus gehoord worden.

Na deze eerste gesprekken heeft de hulpverlener een rijker beeld van de
vraag en de mogelijkheden. Daarbij ook een lijst van mensen uit de context die
op verschillende wijze betrokken zijn. Uit deze lijst stelt de hulpverlener een
aantal personen voor die van belang zijn in het kader van de hulp aan de
jongere.

Tijdens de eerste gesprekken noteert de hulpverlener de belangrijkste zaken waarop een
stappenplan kan ontstaan. Dit stappenplan wordt doorgenomen met de personen uit de context die
best betrokken worden bij de aanpak. De hulpverlener spreekt het stappenplan met hen door en
motiveert waarom zij van belang zijn voor de aanpak. Op die manier wordt de context ook
meegenomen als mogelijke oplossing.

Wanneer het stappenplan aanvaard werd door alle betrokkenen kan men overgaan tot concrete
afspraken in het kader van het stappenplan en de betrokkenheid van de relevante personen uit de
context. Hier wordt ook bekeken wie de contextbegeleider zal zijn. Dit hoeft niet per definitie de
persoon te zijn die de eerste gesprekken deed. Pas wanneer het plaatje volledig is, men een zicht
heeft op de vraag, de relevante contextfiguren en op welke manier zij bijdragen tot de oplossing,
wordt bekeken wie de best geplaatste contextbegeleider wordt.

Een nieuweling wordt best niet ingezet in complexe contexten, beter iedere nieuwe
medewerker een tijdje laten meelopen met iemand met ervaring.
Voor ien dat niet klikken een realiteit kan ijn In o n ge al niet rigide astho den aan het
feit dat dezelfde contextbegeleider in gesprek moet blijven met iedere betrokkene.
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Sommige actoren kunnen apart gezien worden, niet altijd samen met iedereen. Hoeft ook
niet altijd met dezelfde hulpverlener.
Bij de bespreking van het stappenplan worden de afspraken geformuleerd én de
verwachtingen. Dit wordt minimum om de 6 maand hernomen, vermits de context en de
situatie steeds kan veranderen.
Men kan een herstart aanvragen. Dit wil niet zeggen dat men de gesprekken opnieuw moet
beginnen, wel dat men een fase teruggaat in het stappenplan en de afspraken herbekijkt.

Het zou goed zijn om een samenwerking tussen 2 hulpverleners op te zetten.

oor het in erken an een groentje
in functie van de inzet van de juiste ervaring op de juiste plaats,
inzet van 2 begeleiders voor ingewikkelde contexten
als back up voor als iemand ziek is, zwanger, of als er conflicten zijn.

Soms is het beter dat de jongere een aparte begeleider heeft:

1 persoon kan moeilijk het vertrouwen van iedereen winnen,
de jongere heeft beter steeds dezelfde persoon voor zich alleen.

De e e oon moe nie de elfde zijn als de contextbegeleider.
Kunnen hier dan twee mensen ingezet worden voor de gesprekken in één gezin? Wie bepaalt dit?

Kan het zo georganiseerd worden dat in iedere situatie,
iedere ouder, jongere daarover een inbreng kan doen?

Is het mogelijk dat dit kan verschillen naargelang de nood?
En dat de context zelf hier meest bepalend is?
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5. De opdracht van een contextbegeleider.

Het kan verrijkend zijn dat verschillende mensen op verschillende manieren naar een situatie kijken.
De contextbegeleider heeft hierbij de taak om deze verschillende invalshoeken te communiceren
naar de betrokkenen. En te verbinden. Zowel naar de ouders, als naar andere hulpverleners.

Ouders vinden het belangrijk dat iedereen zijn engagementen uit het
handelingsplan nakomt. Zoals bijvoorbeeld bij de jeugdrechter,
waar de samenwerkingsovereenkomst de engagementen van de
verschillende partijen (rechter, ouders, jongere, hulpverlener)
bevat. Dat document wordt door alle partijen ondertekend.
O ders inden dat o n doc ment ook bij conte tbegeleidingen
bij elke bespreking op tafel zou moeten liggen. De dingen lopen
immers niet altijd zoals afgesproken.

De contextbegeleider is hierin een verbindende factor.
Participatie beweegt zich over een continuüm. De connectie is belangrijk, gemeenschappelijke
belangen kunnen verbinden. Je kan het beeld van het continuüm gebruiken in het bespreekbaar
maken van wat ouders als mogelijkheden en als grenzen zien, en hoe dit kan veranderen.

Inzetten op een constructieve dialoog rond de jongere is de te volgen lijn.
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Wees als hulpverlener eerlijk in wat je kan en niet kan.
Zo moet een hulpverlener ook kunnen toegeven dat die niet kan ingaan
op een bepaalde vraag van een ouder.
Je kan als hulpverlener wel zeggen dat je je gaat engageren, maar je kan
nooit zeggen dat het gaat lukken.
Je moet als hulpverlener kunnen zeggen dat je niet kan beloven dat iets
een effect zal hebben.
Soms moet je als hulpverlener ook gewoon tevreden zijn met kleine
stapjes.

Het beeld dat de hulpverlener heeft van het gezin wordt vaak
beïnvloed door wie ze het eerst horen. Het is belangrijk dat
hulpverleners zich hiervan bewust zijn.

Ook verslaggeving speelt hier een belangrijke rol. In sommige
verslagen wordt er op een negatieve manier over ouders
geschreven. Die verslagen worden door hulpverleners gelezen
en op die manier komen ouders soms in een negatief daglicht
te staan, nog voordat er naar hun mening geluisterd wordt.

Er zijn soms verschillende verhalen, die ook tegen elkaar
ingaan.
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H l e lene moe en ged ld hebben en ich goed k nnen
inleven. Geduld is de dingen desnoods 10 keer uitleggen tot
men eke

ee da o de

mee ijn Ged ld i blij en

luisteren, ook als mensen regelmatig hetzelfde zeggen. Het is
ook tijd geven aan ouders om hun verhaal te brengen, en blijven
luisteren terwijl de mensen zelf al sprekend hun gedachten nog
aan he

o men ijn

Sommige h l e lene

e en heel goed a o de

belangrijk vinden en waar de gevoeligheden liggen. Dan voelt
men ich ook beg e en

Er moet regelmatig een positieve terugkoppeling naar de
ouder zijn over wa e goed gaa bij de jonge e

Het is belangrijk dat er in een handelingsplan voldoende aandacht besteed wordt aan het positieve
en dat dit op maat van de ouder/jongere is.

O de dienen al eerste te horen als zich iets ernstig
voordoet. Maar ook positieve dingen graag! Een voorbeeld: bij
een kind dat bed-plast ook eens melden dat het een hele week
d oog a

Als contextbegeleider dien je zowel bij de jongere als bij de ouders oog te
hebben voor het goede, zodat ze van elkaar ook het goede zien.

Een derde die de ouder steunt en gelooft in de ouder, helpt. Deze persoon
kan ook van op afstand vertellen hoe de evolutie is en wat er wel allemaal al
goed gegaan is.
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Soms trekken hulpverleners al op voorhand conclusies en is
het moeilijk hier nog aan te ontsnappen. Zo ontstaat er ook een
vicieuze cirkel: door je te verdedigen, ga je volgens
hulpverleners la ig doen en o hun vooroordelen bevestigen.

Soms komen goed bedoelde zaken heel verkeerd over.

Zo g maa ee

oo je elf is een boodschap die ouders soms krijgen als ze vrijwillig hulp zoeken.

Die boodschap komt niet altijd positief over voor de ouders. Men wil juist inzetten op het kind.
Een h l e lene die eg

a

il jij da

e doen kom ook

niet behulpzaam over. Doch doen alsof men alles kan oplossen
in 6 maand waar ouders al jaren over doen, gaat voorbij aan
alle pogingen en geduld van het verleden.

Maar enkel erkenning geven: jij ben een e ke

o

en kan eel aan is ook niet realistisch, want

waarom kom je als ouder anders bij jeugdhulp terecht?
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V.U.: vzw Ouders. www.ouderspunt.be
Een vzw die de stem van ouders met kinderen in de jeugdhulp bevraagt over hoe zij 'participatie' in de
jeugdhulp ervaren en wat hun noden en verwachtingen hieromtrent zijn.
Op basis daarvan gaan we in dialoog met professionelen en het beleid.
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