September 2020

Doelstellingen in de
jeugdhulp

Doelstellingen in de jeugdhulp

Inhoud:

p 4.

Doelstellingen formuleren vanuit de professionele kijk, of vanuit het gezin

p 6.

Samenwerken naar een plan voor de jongere.

p 7.

Een planning aangepast aan de eigenheid van de jongeren.

p 9.

Efficiëntie en effectiviteit.

p 11.

Andere en veranderende doelen?

p 12.

Van paternalisme tot participatie.

p 13.

Doelstellingen moeten een jongere helpen groeien.

p. 14

Hulp helpt niet altijd.

1

Als hulpverlening je leven binnenstapt, is er het idee dat je (tijdelijk) moeilijkheden ondervindt op
zoek naar de juiste weg, en je met hulp en ondersteuning op de ‘betere’ route gezet kan worden.
Dit veronderstelt natuurlijk dat er een beeld is van wat deze ‘betere’ route moet zijn.

Bij jeugdhulp gaat het er over dat met ondersteuning van een buitenstaander, kinderen en jongeren
geholpen worden, wanneer de eigen opvoedingsverantwoordelijken het moeilijk krijgen. Doelen in
de jeugdhulp passen dan in het streven om de jongere (terug) op een betere route te helpen.

In deze bundel willen we stilstaan bij wat ouders vinden dat hiervoor nodig is.
Meermaals komt dan naar voor dat vooral de manier waarop doelstellingen bepaald worden, en hoe
men hiernaartoe werkt, voor ouders van bij de start al heel bepalend is.

Het ultieme doel is voor ouders/jongeren:
Een jongere zijn zoals alle jongeren. Opgroeien zoals in andere gezinnen.
Ouders mogen zijn zoals alle andere ouders. Met dezelfde rechten en dezelfde kansen.

Zaken die daarvoor van belang zijn:
In veiligheid kunnen leven en opgroeien.
Mensen die jou kennen, begrijpen en steunen.
Een vangnet dat er is voor jou als het er op aan komt.
Langdurige contacten waar je op kan rekenen.
Mensen die je niet laten vallen bij tegenslag.
Weten dat je verdriet en kwaadheid, falen, kan toelaten zonder dat je daarom je opvangnet verliest.
Daarnaast streeft ieder mens (en dus ook cliënten in jeugdhulp) er naar om:
Van zinvolle betekenis te zijn voor een ander.
Hoopvol te kijken naar een toekomst.
En hiervoor kunnen steunen op verschillende mensen, zowel binnen als buiten het eigen gezin.
‘Zoals bij iedereen’. ‘Onvoorwaardelijk’. ‘In samenwerking en wederzijds respect’.
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In jeugdhulp worden doelstellingen geformuleerd die passen in de vraag of nood die op dat moment
leeft in een gezin, in overleg met professionelen die het gezin begeleiden.

Dit creëert een situatie die afwijkt van wat in ‘andere’ gezinnen gebeurt.

 Welke kinderen, in een ‘normaal’ gezin, moeten met hun ouders een handelingsplan
opstellen?
 Waar in een gezin worden doelstellingen vastgelegd op zo’n expliciete manier, om dan de
jongeren (ouders) op te volgen of deze doelen bereikt worden? Of hun gedrag getuigt van de
intentie deze doelen na te streven?
 Welke kinderen moeten om de zes maand een evaluatiegesprek hebben over hun gedrag?
Over hun evolutie?
 Welke ouders worden regelmatig over verschillende deelaspecten van het leven bevraagd
door een buitenstaander?
 Welke jongeren moeten er zich dagelijks van bewust zijn dat op hun gedrag gelet wordt? En
hiervan notities kunnen gemaakt worden? Die kunnen leiden naar bepaalde beslissingen?
Zelfs een beslissing waardoor je elders moet verblijven?
 Waardoor je het gevoel krijgt dat je emotionele reacties best inhoudt of steeds moet
uitpraten, in woorden omzetten en onder controle krijgen?
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Doelstellingen formuleren vanuit de professionele kijk, of vanuit het gezin, ligt dus anders.

‘Zijn onze doelen jullie doelen?’

Dat doelstellingen die ouders hebben, kunnen verschillen van wat professionelen voor ogen hebben,
werd duidelijk in de dialoog1 tussen ouders en hulpverleners over dit thema.
Voorbeelden van doelen die door ouders geformuleerd werden:
“Ik wilde rust in mijn gezin. En afstand nemen van dat ene kind
waar de rest schrik voor had….en dan kreeg ik de indruk dat de
hulpverleners het op 6 maand tijd konden aanpakken. Dat het
allemaal zal veranderen, dat ze je zoon/dochter zullen veranderen.
Maar hoe kan men nu op 6 maand iets veranderen dat al jaren
scheefloopt? En dat jij als ouder al zo vaak proberen aanpakken
hebt? Mijn doel was uiteindelijk: rust en afstand.”

“Ik wist dat er niet veel zou
veranderen maar mijn vraag was
om in die moeilijke jaren mij te
helpen om het vol te houden.”

“We hadden niet echt een doel, je hebt enkel hoop. Hoop dat er
iets verandert. We hadden dus ook niet echt een hulpvraag,
iemand had ons gezegd dat we beter naar het comité gingen.”

“Ik hoopte dat hij zou inzien dat het thuis nog niet zo slecht is, en dat dan zijn gedrag zou beteren.”

1

Dialoogdag voorbereid door ouders met ervaring in jeugdhulp, vzw Roppov, Vrijdag 8 juni 2012
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“Er was bij ons geen concreet doel bij het begin en dat is normaal
denk ik. Het doel wordt duidelijk tijdens het gesprek. Ik verwacht dan
ook dat hulpverleners dit gesprek starten en dat er voortdurend
gecheckt wordt of de doelen overeenkomen.”

“Misschien is er bij de start (zowel bij de ouders als bij de hulpverleners) een
‘ideaalbeeld’ over de hulpverlening, de hoop dat het gepaste (wat werkt voor mijn
kind) dat we dat zullen vinden…. Dan komt de koude douche, er zijn wachtlijsten,
het gepaste aanbod voor jouw vraag is er niet, ….”

“Ik ben naar de hulpverlening gestapt uit bescherming. Om erger te voorkomen. Ik had schrik dat men
ging ingrijpen in mijn gezin en dus heb ik zelf de eerste stap gezet. Enkel uit bescherming.”

Doelstellingen van ouders zijn soms moeilijk te vatten in korte modules, doelgroepen of diagnoses.
Waar de verwachting van ‘efficiëntie en effectiviteit’ een extra uitdaging vormt.

“Maar het leven van ouders en jongeren loopt door, dat zijn geen korte modules! Een jaar
met wachten (op het geschikte aanbod) is een verloren jaar. En daarna verschillende modules en
einddoelen is voor ons weer een jaar waarin we hopen op vooruitgang. Een jaar waarin we
hopen dat er gewerkt wordt aan de problemen, een jaar waar we op verandering wachten,
verwachten dat de hulp iets oplevert…. niet per tussenstap maar dat iedere tussenstap een deel in
een geheel is. Maar we zien soms niet waar men naartoe wil… het komt over als willekeur in dat
geval, …….de rode draad is onduidelijk.”

“Er zijn meewerkende, afwachtende, tegenwerkende en afwezige ouders. En dat geldt ook voor de
jongeren. En allen hebben daar wellicht een goede reden voor, waarom men zich zo opstelt.
Het formuleren van doelen met al deze verschillende partijen is niet eenvoudig, maar er moet wel met
allen gewerkt worden. Anders geraak je als hulpverlener, en voor het kind, toch ook niet vooruit. Hier
is de zoektocht naar gemeenschappelijkheid wellicht erg moeilijk.”
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Samenwerken naar een plan voor de jongere.

Misschien vallen de verwachtingen van ouders best samen te vatten in de wens om samen te werken
naar een plan dat past bij de jongere.

“‘Samenwerken naar een plan voor de jongere’ is dan weer de hoop die
ouders hebben opdat voor een aantal jongeren, die overal uitvallen, toch
een plan kan opgesteld worden dat past en misschien werkt. Samenwerken
is voor de ouders ook samenwerken over de grenzen van diensten en
sectoren heen, in samenspraak mét de ouders en de jongere. Samenwerken
met als doel een plan uit te tekenen op basis van de eigenheid van de
jongere, niet op basis van de eigenheid van de dienst of de sector waar men
toevallig in terecht komt.”

Wanneer ouders hun hoop zetten op hulpverlening, blijven toekomstwensen voor de jongere
dezelfde. In de gesprekken met ouders komen ook verschillende bezorgdheden naar boven.

Zaken die eigen zijn aan de jeugdhulp en een valkuil kunnen zijn:

 iedere hulpverlener kijkt vanuit zijn expertise en ziet maar een beperkt deel van de jongere
“Het contact met de hulpverlening brengt mee dat verschillende professionele buitenstaanders
instappen in het gezin. Deze maken allen een deel uit van de puzzel die naar het aanvoelen van
ouders nooit samengelegd wordt.”
“In heel dit verhaal wordt de draagkracht van de ouders vaak overschat. Zij leven met de jongere, zij
verlangen naar steun in hun streven naar een aanvaardbaar en leefbaar toekomstperspectief voor de
jongere. Zij worden ook geconfronteerd met een variatie aan verklaringen die elk hun eigen weg gaan
en hun tijd nemen.”
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 het veelvuldig overleg, de testen, het zoeken naar oorzaken, zet hulp ‘on hold’
“Voor ouders lijkt het hulpaanbod te veel afhankelijk van de deskundigheid en beperktheden van een
dienst. De jongere en de ouders worden ingepast, of passen soms niet in het aanbod. Een aanbod
stopt wanneer gezien vanuit professionele hoek niets meer te bieden valt. Maar het leven van de
jongere en zijn gezin stopt niet. Ook de vraag naar ondersteuning stopt niet.”

 het te veel in hokjes redeneren zorgt voor vertragingen en beperkingen
“Enkel de jongere zelf en zijn ouders ervaren de grote lijn. Voor hen is de jeugdhulp geen tijdelijk
aanbod maar een deel van de levensloop van de jongere.”
“Vooral bij jongeren die een complexe problematiek vertonen is dit een groot probleem. Doorheen de
zoektocht naar de juiste diagnose verliest men soms de aandacht voor de nood van de jongere en zijn
gezin.”

Ouders hebben de vraag naar een samenhang die past in een plan voor de jongere.

“Ouders hebben het gevoel dat er soms te veel gedacht wordt vanuit ‘het probleem’. Welke diagnose
gesteld wordt, hoe hulpverleners naar de problematiek kijken, weegt te zwaar door. Dit heeft ook als
gevolg dat te weinig gekeken wordt naar de jongere zelf en wat die nodig heeft in functie van zijn
huidige en toekomstige leven. Een benadering die vertrekt vanuit de jongere met zijn eigenheid, in
overleg met de jongere en de ouders, kan andere klemtonen leggen.”

Een planning aangepast aan de eigenheid van de jongeren.

Ouders pleiten er voor om altijd te starten met doelen die jongeren en ouders belangrijk vinden.
Deze kunnen erg verschillend zijn, maar ieder wijst er op dat een begripvolle ondersteunende relatie
dé basis vormt voor de rest van het hulptraject.
“Een voorbeeld van een goed doel voor ons:
een aanzet geven om terug te praten met elkaar.
Rust voor het gezin, broers en zussen….
En dan zien we wel weer verder. Je bent tenslotte met mensen bezig.”

7

Daarnaast vragen ouders aandachtig te zijn voor wat de jongere nodig heeft om positieve
dagdagelijkse ervaringen op te doen. Rekening houdend met de eigenheid van de jongere, de
krachten van het gezin en zijn omgeving.

“Inschatten van de kansen op zelfstandigheid, bekijken hoe de jongere evolueert (bijvoorbeeld door
een toets met een zelfstandigheidschaal) is belangrijker dan de discussie tussen visies.”

“Hulpverleners moeten op zoek gaan naar de passie van de jongere.”

Tijdens deze fase is het werken aan de relatie ouders/jongere een doelstelling die men al doende kan
meenemen. Leren meedenken over wat een kind nodig heeft. Hoe ouders mits ondersteuning die
kunnen bieden. Wat zij daarvoor nodig hebben. Wat anderen kunnen opnemen.

Kijken naar de lange termijn, welke verwachtingen er leven, welke dromen ieder heeft/had. Het
gesprek openen over zaken die misschien niet passen in korte modules en efficiënte methodieken.
‘Een bijkomend probleem is ook dat men vanuit de professionele kant werkt
met korte modules, ieder zijn aanbod…, OCJ, OBC, OOOC, TB … ieder heeft
zijn eigen aandeel, zijn eigen einddoel. Maar in het leven van ouders en
jongere loopt het door; een jaar met verschillende modules en finaliteiten is
voor hen een jaar waarin men hoopt dat er gewerkt wordt aan de
problematiek en men vooruitgang verwacht, men verwacht dat de ingrepen
iets opleveren….niet per tussenstap maar dat iedere tussenstap een deel in
een geheel traject is dat doelgericht werkt….men ziet dit traject en deze
doelgerichtheid niet, men ziet eerder opeenvolging… en pogingen die elkaar
opvolgen…men heeft geen zicht op het geheel, het proces, men weet niet
waar men naartoe wil…het komt over als willekeur in dat geval, de rode
draad is onduidelijk.’
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Efficiëntie en effectiviteit:

Hulpverleners moeten efficiëntie en effectiviteit nastreven, … de aanpak moet efficiënt zijn …
hulpverleners moeten doelen bereiken … evalueren over termijnen van 6 maand….
We vroegen aan ouders hoe hulpverleners dan best hun doelstellingen formuleren.

Volgende aandachtspunten waren voor hen belangrijk:
Vergeet vooral niet dat ‘men met mensen’ bezig is!
Dat men rekening moet houden met verschillen:
 in verwachtingen
 in ambitie
 in tempo
 in vaardigheden
 in participatienood
 in draagkracht
……

Het stellen van vaag geformuleerde doelen, of doelen ‘achter de coulissen’, is niet efficiënt.

Soms wordt gesteld dat men ‘veiligheid’, ‘stabiliteit’ moet creëren. Wanneer deze termen niet geduid
worden, wanneer met de ouders het gesprek niet aangegaan wordt over wat dit inhoudt, mist de
hulpverlening zijn doel.

“Graag realistische doelen. En realistische tijd die je hebt om doelen haalbaar te maken. Er zijn enige
bedenkingen bij algemene doelen die geformuleerd worden voor een termijn van 6 maanden. De
verwachte evolutie is soms een te grote stap. Graag haalbare, concrete stappen.”

Ouders die niet geïnformeerd zijn over wat hen te wachten staat, kunnen ook niet efficiënt
meewerken.

“Maar we kennen het hele plan niet. Er is geen brochure die de procedures uitlegt, met stappen, wat
je kan verwachten als ouder en waarop de stappen gebaseerd worden. Vooral in de fase die vooraf
gaat aan een plaatsing is dit moeilijk.”
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De methodieken die hulpverleners hanteren moeten ingezet worden als een middel om samen te
werken met ouders.

Samen een aanvraagdocument invullen, samen de vraag formuleren, het handelingsplan
concretiseren, samen een evaluatiemoment voorbereiden…..

‘Om de 6 maand evalueren moet een werkmiddel zijn. Samen opmaken van de tussenstand met alle
betrokkenen. Het verslag is een momentopname van ieders stand van zaken. We bekijken nog eens
het totaalplaatje, en we herformuleren, samen. We checken of we elkaar nog verstaan, hoe de
verwachtingen evolueren.’

Doelen moeten ook aansluiten bij wat ouders op dat moment nodig hebben.
“Het is niet altijd gemakkelijk om bij sommige problemen de moed niet te verliezen. Hulpverleners
kunnen dan een steun zijn om je zelfbeeld en zelfwaarde-gevoel op te krikken. Jongeren met
problemen doen je meermaals twijfelen of je wel goed bezig bent. Als je eigen jeugd niet vlekkeloos
verliep, heb je het daarbij vaak nog extra moeilijk. Toch wil je je taak als moeder zo goed mogelijk
opnemen, ook al ben je soms ten einde raad.”
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Andere en veranderende doelen?

Bij de gesprekken over doelen in de jeugdhulp, hadden ouders de bedenking dat het bijna een
onmogelijke zaak is om doelen te formuleren. Mensen verschillen, noden verschillen, professionelen
baseren zich op een beperkte kennis van het gezin en de jongere, en de doelstellingen die vanuit ‘de
maatschappij’ geformuleerd worden, zijn vaak heel vaag en ruim.

“Zijn de doelen niet te veel algemeen, voor elke dossier redelijk gelijk? Terwijl gezinnen toch wel
allemaal verschillen? Wij hebben als ouders doelen, ook al weten we dat het jeugdzorg is. Wat zijn
verwachtingen van ouders en van het kind? Passen hulpverleners doelstellingen aan? Veranderen ze
doelstellingen? Zijn jullie doelen wel de onze? Zijn onze doelen die van jullie? Hoe ga je dat juist
inschatten bij al die verschillende gezinnen, in verschillende situaties, met een verschillende
geschiedenis?”

Ouders zien dan ook extra uitdagingen voor professionelen die werken in de jeugdhulp:
 Hoe komen we tot een gemeenschappelijk proces.
 De hulpverlening moet uiteindelijk werken aan het zoeken naar overeenstemming, de
partijen bij elkaar brengen in hun doel.
 Het is heel belangrijk eerst de puzzel samen te leggen voor men een oordeel vastlegt.
 De hulpverlener komt slechts eenmaal per week, maar ziet niet wat in de rest van de week
gebeurt.
 Hulpverleners interpreteren soms verkeerd wat ouders zeggen. Er worden soms conclusies
getrokken die verder gaan dan wat iemand zegt.
 Worden doelen die vastgelegd worden op basis van wat anderen (een derde persoon die iets
inbrengt over de ouders) zeggen ook afgecheckt bij de ouders?’

“Men gaat voort op basis van kennis uit de opleiding, op basis van ervaring met dit soort
‘problematiek’ maar ieder mens is anders (jongere en ouder) eenzelfde problematiek kan heel andere
spanningen meebrengen of naar een andere aanpak vragen in een ander gezin. Ieder gezin, iedere
jongere heeft ook een andere sterkte.”
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Van paternalisme tot participatie.

“Er worden doelen opgesteld, hulpverleners moeten documenten opstellen, noch de jongere noch de
ouders hebben er echt zicht op als men voor het eerst in de hulpverlening terecht komt, …
Er worden soorten doelen neergeschreven en gebruikt door verschillende mensen met verschillende
bedoelingen. Er worden oordelen gemaakt, er worden beslissingen op gebaseerd, die belangrijk zijn.”

Opdat ouders het hele proces mee kunnen volgen, verwachten ze van hulpverleners steeds de
uitnodiging tot samenwerking. De kans om informatie op te vragen, de kans tot overleg en gesprek.
Ongeacht of de ouders op dat moment vrij zijn om mee te denken, een geïnformeerde ouder is een
minder wantrouwige ouder.

Ook in verband met ‘doelstellingen’ in de jeugdhulp hebben ouders hiervoor enkele voorstellen.
 Kan er niet gewerkt worden met zaken op papier, zodat je een zicht hebt op wat de doelen
zijn, is er ook een soort kwaliteitscontrole…waar de doelen op gebaseerd zijn?
 Afspraken en doelstellingen graag op papier, het is van belang dat je als ouder iets in handen
hebt, niet alleen voor jezelf maar ook om het aan je kind te kunnen uitleggen, wat er gebeurt
en waarom…en aan de broers en zussen…
 Gesprek over welke doelen met de jongere gesteld zijn en hoe dit evolueert.

Dit in een open, participatief proces.

‘In het begin wou ik advies vragen, in een gesprek van volwassenen tot
volwassenen. Na een tijdje merkte ik dat dit niet zo vrijblijvend was. Ik sprak
in de hoop samen te kunnen nadenken en eens te horen hoe de hulpverlener
(consulent) daarmee zou omgaan. Maar ik kreeg fel de indruk dat alles wat
ik zei een gevolg had. Mijn vragen en woorden werden een bewijs van het
feit dat er moest ingegrepen worden. Terwijl het vaak ging over zaken die ik
hoor dat in elk gezin voorkomen. Ik ben daarna gestopt met over dergelijke
dingen te spreken, voelde me niet meer veilig om een gewoon gesprek aan
te gaan over opvoedingsvragen….zonder dat dit steeds vastgelegd wordt in
een verslag….’
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“Worden doelen aangepast, door de jongere? Door de ouders? Wanneer?
Of enkel door de hulpverlener? Waarom?”

“De acties die in een handelingsplan passen uitvoeren, is niet genoeg.
De manier waarop je met mensen omgaat helpt hen minstens evenveel.”

Doelstellingen moeten een jongere helpen groeien.

In de voorbereiding van de adviezen voor het nieuwe jeugddelinquentierecht, werd duidelijk dat
ouders ook als het erg misloopt, blijven kijken naar een toekomst.
De vraag naar hulpverlening is ook daar heel belangrijk.
Doelstellingen moeten zich volgens ouders ook richten naar een beter inzicht in gedrag en drijfveren.

De belangrijkste zaken die volgens ouders in het decreet jeugddelinquentierecht én in de
uitvoering van het decreet, de nodige aandacht moeten krijgen:

“1.

Duiden op de verantwoordelijkheid van de minderjarige : hier past de reactie, onder vorm van

maatregel/sanctie.

2. Permanent werken naar re-integratie: het feit dat de jongere zich kan herpakken en van daaruit
nieuwe kansen krijgt waarbij samen met hem wordt op weg gegaan.

3. Bij deze re-integratie horen 2 zaken: (1) de jongere moet beter inzicht krijgen in het eigen
functioneren en reageren, eigen aandeel; (2) het pedagogische, lerende aanbod.

13

4. Daarnaast moet de jongere weten dat door het gebeurde een aantal zaken geschonden zijn:
werken aan herstel, zowel materieel als relationeel, zowel naar het slachtoffer als naar zijn eigen
persoon en zijn eigen context (ouders en belangrijke relevante personen rond de jongere).

5. Wat een grote rol speelt bij de aanpak, en de beoordeling is volgens ouders de drijfveer bij de
jongere, dit moet onderwerp van gesprek zijn en meespelen bij de hulpverlening, om herval te
voorkomen.

6. Hier komt men ook bij motivatie/zingeving bij de jongere: in het lerende, herstellende aspect zijn
dit zaken die heel belangrijk zijn (een jongere die het gevoel heeft van 'niets te verliezen' zal zich ook
navenant gedragen).”

Hulp helpt niet altijd.

“Hulpverlening kan ook niet altijd het gedrag van jongeren wijzigen, doch als men als ouder lastige
jaren meemaakt met een jongere, kan hulpverlening een manier zijn om deze zware opdracht te
helpen dragen. Hulpverlening is ook belangrijk in het ondersteunen van ouders tijdens deze harde
periodes. Dat is dan het enige mogelijke doel maar heel belangrijk.”

Hulpverleners zijn vaak een steun voor ouders, en doen hun uiterste best, doch ze worden ook
belemmerd door het kader waarbinnen ze werken. De nadruk ligt vaak op aanpassing in de ‘gewone’
maatschappij, ook al houden ouders rekening met de mogelijkheid dat dit mislukt.
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Dit kan negatieve gevolgen hebben:

 Ieder hulpaanbod lijkt verder te werken in de richting waarvoor zij de deskundigen zijn. Met
als gevolg dat, naar het aanvoelen van de ouders, te lang gewacht wordt met de conclusie
dat het niet werkt.
 Wanneer dan toch duidelijk wordt dat het niet werkt, wordt een diagnose gebruikt om de
ouders weer terug te sturen met de boodschap dat de jongere niet past in het aanbod.

‘Als er een pleeggezin tussen zit worden de doelen strenger. Men vergelijkt met hoe het in het
pleegezin loopt en dat wordt de norm die jouw gezin dan ook opgelegd krijgt. De lat wordt hoger
gelegd daardoor. De maatschappelijke druk wordt ook alsmaar groter. Wanneer ben je als ouder
goed bezig?’
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Bronnen:
-Beveiligende opvang: eerste reacties uit de NOG oudergroep, 25/11/19 vzw Oudersparticipatie regio
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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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