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1.

Wat is het?

Participatie, een participatieve basishouding is geen doel op zich. Het is de manier waarop volgens
cliënten in de jeugdhulp, de begeleiding meer kans op slagen maakt.
Als ouders van jongeren in de jeugdhulp zich op een respectvolle, evenwaardige manier behandeld
e en kan e be e amenge e k

o den En amen e ken i heel de eg gaan met een open

houding, van bij de start tot men weer alleen op weg kan.
Het ultieme doel is daarbij: de best mogelijke ondersteuning bieden aan jongeren die hulp nodig
hebben bij het opgroeien. De contextbegeleiding die daarbij aangeboden wordt, betrekt ouders bij
dit proces. De manier waarop dit gebeurt bepaalt ook de slaagkansen.
Ouders en hupverleners verwijzen daarbij naar een manier van werken die participatief genoemd
wordt. Ouders voegen hier aan toe dat methodieken alleen niet genoeg zijn. Veel hangt ook af van
de basishouding van de hulpverlener.

Al

e p eken o e ech e pa icipa ie gaa di

over kansen bieden om heel het proces samen
met ouders aan te gaan. Op een manier waarbij
de betrokkenheid ook volledig is. De stappen die
hierbij van belang zijn, worden vaak voorgesteld
met de participatieladder. Al de treden moeten
doorlopen worden.
Het einddoel is: zonder steun verder kunnen.
Dan ligt de regie definitief terug in handen van
de cliënt. Evaluatie met en door alle
betrokkenen hoort hier dus ook bij. Niet alleen
over de uitkomst van het proces, ook over de
manier waarop de begeleiding verliep.
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Participatie is:
Elkaar informeren, begrijpen, rekening houden met verschillende
standpunten een ge p ek hie o e

oe en p o en con a

e noemen

meningsverschillen een plaats geven, advies vragen en advies geven,
afspraken maken waar iedereen zich goed bij voelt, ieders aandeel
scherp stellen, ieders verantwoordelijkheid duidelijk krijgen, ieders
e k e aan p eken iede

ak en onde kennen

samenwerken

en kijken of het goed was.

Methodieken gebruiken die cliënten betrekken bij het hulpverlenersproces.
Altijd luisterbereid zijn en uitleg geven bij elke stap.
Cliënten steeds respectvol benaderen, in gelijkwaardigheid.
Dé basisho ding oor iedere h lp erlener

Maar:
Is gelijkwaardigheid geen illusie als het gaat over een hulpverleningsrelatie?
Hebben professionelen dan niet méér de macht in handen?
Zij moeten immers hun doelen halen, zij kennen de regels van het spel.
Staan ouders niet altijd aan de kant van de vragende, on-machtige?
Spelen er niet méér gevoelens aan de kant van cliënten?
En: als we dat dan toch moeten doen, participatief werken, hoe doe je dat dan?
Schijnparticipatie ligt altijd op de loer.

Dit is wat ouders er over zeggen.
Vele ouders voelen zich niet voldoende geïnformeerd over wat ze kunnen verwachten.
De cliëntpositie en de relatie met de hulpverlening is steeds beladen met emoties.
Ouders en hulpverleners zijn beiden deel van het hulpverleningssysteem.
De uitnodiging tot betrokkenheid moet volgens ouders uitgaan van de professionelen, zij
staan immers aan de kant van de organisatie van de hulpverlening, de macht tot
uitnodigen ligt in hun handen.
Het is evident dat hulpverleners niet alle aspecten herkennen van het verhaal van ouders
die hulpvrager of hulpon anger ijn He i een er chil
de formele agenda

en he le en an ge innen en

an profe ionelen
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Het is belangrijk dat hulpverleners besef hebben van hun eigen acties, ook goede intenties
kunnen heel slechte gevolgen hebben. Het is steeds belangrijk stil te staan bij de effecten
van je handelen.
Soms kan de hulpverlening niet zien dat de context waarin de ouder zich bevindt, heel
bepalend kan zijn. Als je als ouder voor een jeugdrechter zit, kan je je heel klein voelen of
net heel boos gaan worden door de druk en de spanning. Hulpverleners denken dan soms
dat dit altijd zo is, onafhankelijk van de context.

2.

Wie bepaalt dat?

Ve mi p ofe ionelen de mach in handen hebben , is de aanpak in hulpverlening vaak door hen
bepaald. Door hen en de regelgeving. Op die manier zijn hulpverleners ook beperkt door hun kader,
hun opdracht, de verwachtingen van de overheid.
Dit duidelijk maken hoort ook bij participatief werken.
Maar ouders hebben ook een groot stuk in handen. Zij kennen het probleem, zij kennen hun kind, zij
weten hoe de problematiek ingrijpt in het leven van ieder gezinslid. Zij ondervinden ook wat
hulpverlening hierbij teweeg brengt. Zowel de positieve als de ontwrichtende effecten.

Participatief werken houdt dus ook in:
- ieder verhaal zijn plaats geven
- ieders taak en begrenzing aanvaarden.

Hindernissen die hier kunnen meespelen:
- professionelen hebben hun eigen jargon dat voor leken ongekend is
- vage termen helpen niemand en kunnen fout ingevuld worden
- cliënten moeten zich inpassen in de aanpak van de dienst maar verwachten misschien iets anders
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- hulpverleners worden geconfronteerd met de vele lagen die spelen in een gezin
- hulpverleners krijgen ook de emotie mee van de verschillende betrokkenen
- hulpverleners moeten aan de slag met uiteenlopende verhalen en verwachtingen
- cliënten en hulpverleners geven andere betekenissen aan feiten en woorden
- hulpverleners hanteren methodieken die een effect willen scoren, maar cliënten vragen aandacht
voor hen als mens, voor hun verhaal en hun hoop
- hulpverlenen is een job die gemanaged wordt en gezinnen leven met de hulpnood

O der

ijfelen en moe en om ri ico d r en nemen om oor i e

komen, dit is menselijk. Ook hulpverleners twijfelen en hoeven (en
kunnen) ne al o der nie alle e e en

Hulpverlening werkt op korte termijn, maar neemt beslissingen en komt tussen in een ouder-kind
relatie; wat voor het gezin gevolgen heeft op lange termijn. Dat is iets wat men heel goed moet
be effen Er i een groo

er chil

en hier en n al h lp erlener binnen he gege en kader je job

goed doen en be li ingen nemen aan de ene kan - en aan de andere het gezin dat in zijn
privésituatie en in de relatie ouders/kind de gevolgen draagt van de beslissingen. Een jaar zoeken
naar a he probleem i
jaar chool erlie Onder

an oooc naar h i en er g naar oooc of een andere in elling

i ook een

en i mijn kind een jaar ach er op chool chool er lieg ge oon

En wat zouden ouders anders doen?

Jeugdzorg zou Gezinszorg moeten worden.
Veel meer tijd en ruimte voor het gesprek met ouders. Echt praten en luisteren mogelijk
maken. Echt luisteren en betere informatie voor de start.
H lp e lene moe en il aan bij h n no male aanpak en elke ge oelen di op oep bij
cliënten (zowel bij ouders als bij jongeren).
Meer administratie invoeren om ouders te beschermen en duidelijkheid te geven. Afspraken
op papier krijgen, verslagen krijgen en mogen aanvullen.
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Zaken over de omgang met cliënten meer controleerbaar maken, meer vastleggen. Zodat
ouders meer vat krijgen op de situatie.
Begeleiders, consulenten verplichten om zich te verantwoorden. Uitleg geven bij de
motivatie voor het handelen, voor beslissingen.
Meer mensen inzetten op advies en steun aan ouders, nog voor de zaken uit de hand lopen.
Zorgen dat er meer inspraak is, maar niet cliënten alleen zetten tegenover een heel team van
professionelen.
Van begeleider mogen veranderen als het niet klikt.
De macht van het team in evenwicht brengen met de inbreng (macht) van cliënten.
Ouders betrekken bij teamoverleg, maar zorgen dat ze in een evenwaardige positie zitten.
Teams zouden hun handelen en denken in vraag mogen stellen. Soms zou het wel helpend
zijn een ouder mee aan tafel te zetten om een nieuwe blik in te brengen.
Zorgen dat er oprecht tijd en ruimte is voor gesprek tussen ouders en jongeren:
* gezellige ruimte voorzien (geen klein, kaal kotje dat op overschot was)
* waar je niet gezien wordt (door passerende pubers)
of ge oord ord door h lp erlener die binnen allen om e checken of he gaa - dit
gaf een ge oel da men geob er eerd erd al een proefdier
* de nodige tijd laten om echt iets uit te praten
* niet verwachten dat men op één uur (uit de agenda beschikbaar voor hulpverlener) én
je kind berispt voor een voorval; én daarbij nog eens begrip toont; én de gevoelens hoort;
én je elf al o der i preek hoe jij daar egeno er aa

di ijn aken die in een

normaal gezin ook de nodige tijd nemen (bv. puber die moet afkoelen op zijn kamer, de
rest van de middag, ouders die even overleggen samen en de dag daarna kan er weer
gepraat worden).

Testen laten invullen door hulpverleners zou misschien een manier zijn om

te laten voelen wat

het is aan de andere kant te staan. Een gevaar bij testen, checklijsten is dat vooroordelen meespelen
zonder dat hulpverleners er eigenlijk bij stilstaan dat men bezig is met vooroordelen. Het zou goed zijn
al men di oor in r men en een bekijk me een andere bril Pa een

on

eem oe op

elf je

eigen gezin, deze van familie en kennissen. Vraag je dan eens af of bepaalde conclusie dan wel
terecht zijn. Men bekeek de signaallijst van Integrale Jeugdhulp met deze bril en herschreef ze. Zulke
methodieken moeten gezien worden als hulpmiddel tot dialoog, niet als manier om zekerheid en
be ij

e inden oor een ijdige concl ie Laa h lp erlener de methoden die ze zelf gebruiken op

elkaar toepassen.
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Vraag aan ouders:
Zou je zelf graag het beroep van hulpverlener uitoefenen? waarom wel? niet?

He beroep an h lp erlener peel

erk op de ge oelen He gaa

steeds over problemen (niet één kind, maar alle kinderen die daar zijn)
en je moet je daarvan kunnen losmaken als je job gedaan is. De meeste
ouders menen dat dit het moeilijkste is: toch mens blijven en er niet
aan en onder gaan

3.

Rechten alleen zijn niet genoeg.

Met de rechten die cliënten in jeugdhulp hebben, wordt hun positie versterkt. Deze rechten moeten
echter wel gekend zijn, en professionelen moeten duidelijk maken wat dit concreet betekent.

Rechten van ouders die vermeld worden op de website van het Agentschap Opgroeien:
Informatie en inspraak
Instemmen en weigeren
Privacy en persoonlijke levenssfeer
Klachtrecht
Inzage
Bijstand
Hulp is vertrouwelijk
Regelmatig opvolgen
En naast deze rechten (specifiek opgesteld voor mensen die zich in de hulpverlening bevinden),
gelden natuurlijk ook de rechten waarvan iedereen geniet: zoals bv. recht op privacy en de
bescherming van de persoonlijke gegevens 1, het recht op een gezinsleven.
1

Hiervoor verwijzen we graag naar het adviesbundel Gege en deling - Gedeelde dossiers - Registratie Digitale informa ie i i eling
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Ouders melden echter dat het niet evident is om deze rechten af te dwingen. Zij verwachten dat
professionelen bij elke stap deze rechten respecteren. Dat alle procedures, documenten of andere
tools die men inzet, de rechten van cliënten garanderen.

Enkele tips:
Bouw systemen i op o n manie da e an pa an ie en pa icipa ie uitlokken.
Wanneer bijvoorbeeld elk verslag samen opgesteld wordt, zijn al 3 belangrijke rechten
voldaan: Informatie en inspraak Inzage - Regelmatig opvolgen
Laat bij digitale systemen regelmatig een update uitvoeren door cliënten. Deze methode is
ook gekend bij andere vormen van dienstverlening. Dit is zeker nodig in functie van
veranderende relaties in de context.
Werk bij formulieren, digitale systemen, met ingebouwde informatie die antwoorden biedt
op vragen rond rechten van cliënten.
Zorg er voor dat bij de start informatie op verschillende manieren meegeven wordt en
verwijs op een concrete manier, naar de rechten van cliënten bv. op websites van diensten.

Rechten hebben is één ding, ze krijgen is een ander.
Met rechten alleen kom je er niet.
Fo meel in o de ijn i nie genoeg
Cliënten moeten hun rechten kunnen uitoefenen.
De relatie, de inzet en houding van de hulpverlener bepaalt hier veel.
Op basis van de volgende ervaringen van ouders willen we hier meegeven dat rechten respecteren
steeds moet samengaan met een respectvolle, participatieve basishouding.
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Informatie en inspraak
Over belangrijke keuzes moet er in feite steeds een gesprek zijn met allen. Bij voorkeur samen aan
een tafel. Een probleem n i b

Er waren gesprekken met de begeleider voor de ouders, dat ging

vlot, men had het gevoel gehoord te zijn en tot een goede afspraak te komen. Hetzelfde gebeurde
tussen de jongere en zijn begeleider. Dit alles kwam samen in het team, waar een beslissing viel die
door niemand herkend werd. Bij de vraag van waar deze beslissing kwam, waarop die gebaseerd
erd k am geen an

oord he

a een eambe li ing Op die manier hadden ouders het gevoel

geen vat te hebben op wat er gebeurt en hoe het verder ging gaan.

Zaken die evident zijn voor andere ouders, daarover moeten hulpverleners eigenlijk niet in strijd
gaan: bv choolke e oor de kinderen

Instemmen en weigeren
Een veel gehoord knelp n i da men

rij illig om h lp kan ragen maar ich daarna ge angen

oel Men ee bij de ar b nie da men er de eer e e maanden nie meer anaf geraak Di
vinden ouders geen vrijwillige hulpverlening. Men heeft niet het gevoel dat er veel vrijwilligheid is

Ouders merken op dat indien de hulpverlening een fout maakt, dat de ganse organisatie zich achter
de hulpverleners gaat plaatsen en dat je als ouder op dat moment niets meer kan inbrengen. Er zou
een dienst moeten zijn waar je als ouder op dit moment ook terecht kan. Een dienst die de rechten
van de jongere en de rech en an de o der

erdedigen

Privacy en persoonlijke levenssfeer
Soms vraag je als ouder hulp maar heb je zelf niet meer in handen waar deze hulp stopt. Het is
belangrijk te beseffen dat deze hulp en de manier waarop het gegeven wordt, zoveel impact heeft op
ouders en kinderen. En dat ook kinderen in hun volwassen leven dit nog meedragen. Als ouder blijf je
ook twijfelen: had ik hulp moeten inschakelen, had ik dit misschien beter niet gedaan of misschien op
een andere manier? Ouders voelen zich dan ook heel vaak schuldig over wat er gebeurd is. Het is
essentieel dat hulpverleners luisteren naar wat de precieze vraag juist is en ook de nood aan hulp niet
in stand houden. De rechten en plichten van ouders moeten tijdens het ganse hulpverleningsproces
steeds blijven bewaakt worden.
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Door tussenkomst van de hulpverlening worden al gauw belangrijke figuren uit het leven van het
kind op afstand gezet. Afhankelijk van de aanpak en houding van hulpverleners komt er een grotere
afstand naar de ouders, broers en zussen. De context (waarmee in de hulpverlening gewerkt wordt in
kader van de begeleiding) is niet alleen belangrijk in het begeleidingsplan van de hulpverlening maar
is ook emotioneel belangrijk voor de jongere. Deze context moet gerespecteerd worden, en bevraagd.
Dit is soms een probleem bij gescheiden ouders (de ouder waarbij het kind woont wordt vaak meer
geïnformeerd), er moet mede-zeggenschap zijn; bij weder-samengestelde gezinnen (zorgouder wordt
niet altijd betrokken). Het is belangrijk dat hier van bij de start met zorg mee omgegaan wordt

Klachtrecht
Je moet als ouder ook de verantwoordelijke van een dienst kunnen aanspreken.

Inzage
Wanneer een dossier doorgeven wordt naar een dienst, weet men niet welke informatie deze bevat.
Indien ouders een recht tot aanvulling zouden hebben, is er meer garantie dat ook hun visie
opgenomen is in het dossier. Ouders moeten ook weten op welke manier hun situatie voorgesteld
wordt. Dit kan doordat de formulering nagevraagd wordt bij ouders of door een apart luik dat door
de ouders ingebracht wordt (zoals bij een politie PV)
olgende aken moe en d idelijk ijn doel en timing van het bijhouden en delen; manier van inzage,
updaten, corrigeren van de informatie

Bijstand
De in elling kan el een kind eigeren op ba i

an bij oorbeeld iek e Maar al o der heb je geen

keuze. Je hebt niet de keuze het leven me he kind e eigeren noch he le en me de iek e
Je moet als ouder ook het recht krijgen te kunnen veranderen van hulpverlener als de samenwerking
niet meer mogelijk is.
bv. mogelijkheid vertrouwenspersoon/steunfiguur bekend maken van bij de start, niet enkel als
het niet klikt

Hulp is vertrouwelijk
De meeste ouders hebben het gevoel dat je met kritiek of boosheid niet terecht kunt bij
hulpverleners. Toch is begeleiding

iets dat veel gevoelens oproept, dat is normaal, het gaat om je

kind! Op emotioneel vlak is het heel moeilijk om dragen dat je zoveel moet uit handen geven. Je moet
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je kind oe er ro

en aan reemden He la ig e i afge en - je kind afgeven aan een vreemde -

afstand nemen terwijl de bezorgdheid blijft (wakker liggen, angst, vragen) - je gevoelens moeten
inhouden (stoppen?) als moeder, dat kan toch niet? - eran

oordelijkheid afge en

- aanvaarden

dat men in de voorziening de zaken anders doet (minder goed opvolgt: bv. spijbelen, schoolresultaten,
inzet) Ouder zijn is niet kunnen afgeven!

Regelmatig opvolgen
Je krijgt brieven die je niet begrijpt (wegens taal of jargon) maar je voelt aan dat het belangrijk is dat
je er iets mee doet. Je weet niet waar je terecht kan voor uitleg en steun hierin. Je weet niet wat er
verwacht wordt, hoe je moet reageren. Je weet niet hoe je jezelf kan voorbereiden (infomeren over de
normale gang an aken do ier le en om ren de komende be li ing

He i al of je in ie

terecht gekomen bent dat je meesleurt en je kan niet inschatten welke gevolgen je gedrag (of wat je
zegt) kan hebben voor jezelf en voor je kind.

4.

Het is de relatie die telt.

De (volgens ouders) juiste participatieve houding omschrijven, of tips geven die een goede
pa icipa ie e ela ie ga ande en i nie e iden He gaa imme nie alleen o e
egel

an he pa icipa ie pel he gaa ook o e de manie

oldoen aan de

aarop. En bovendien zijn de noden

van ouders soms heel verschillend.

Er bestaat immers ook zoiets als het recht om niet te participeren….
Maar hoe meer men de andere kent en begrijpt, hoe meer men uitnodigt tot samenwerking, hoe
minder kans geeft men aan wantrouwen.
Hier wijzen we graag op onze adviesbundels 2die ond e chillende h lp e lene

hema een in ich

geven in wat ouders verwachten. Op die manier willen we wat voor professionelen soms een blinde

2

18 jaar worden in de jeugdhulp, Contextbegeleiding: hoe vullen ouders dat in? Doelstellingen in de jeugdhulp.
Gegevensdeling. Goede praktijken. Informeren, het belang van genoeg. Ouders over het decreet
Jeugddelinquentierecht. Ouderwerking in jeugdhulp. Rechten van ouders in de jeugdhulp. Tevredenheidmeting
en evaluatie door ouders.
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lek i d idelijke maken De kan

an o ders beter kunnen inschatten, biedt meer mogelijkheden

om bij de uitbouw van het aanbod hiermee rekening te houden. Wat dan weer bijdraagt tot een
participatieve hulpverlening.

Mogelijke valkuilen?
Men vreest soms da de

agen en e

ach ingen an o de

nie eali i ch on e ech of nie in

he belang an he kind k nnen ijn O de me ken hie bij op da men dan oo al denk aan
speciale situaties: bv. een ouder heeft contactverbod, in vechtscheidingen, situaties van
mi handeling

We gaan e echter van uit dat de verwachtingen van ouders in jeugdhulp dezelfde

zijn als van alle ouders, gelijk aan deze van ouders die niet in de hulpverlening zitten.

Par icipa ie e ba i ho ding geef je dan de kan om al ouder van een kind in deze positie te blijven.
Tenzij er ernstige redenen zijn om daar (tijdelijk) anders mee om te gaan.
De uitgangssituatie is deze van samenwerking met de ouder (die ouder blijft) in het belang van het
kind, tenzij er gemotiveerde redenen ijn aarom men hier an af ijk

Zaken waar ouders op wijzen met betrekking tot hun relatie met
hulpverlening / hulpverleners:
O der

er ach en anneer e h n kind aan een reemde oe er ro

en da de elfde be orgdheid

heer al in ge one ge innen en da di onder erp an ge prek en amen erking me o der i

dat als men binnen de kaders blijft, wel zijn job doet, maar voorbij kan gaan aan de gevoelens van
mensen. Hoe men op die manier ouders kan kwetsen ook al bedoel je he goed
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Dé belangrijkste klemtoon is: dat hulpverleners zeer goed moeten beseffen dat de kinderen die ze
onder hun hoede krijgen, dat dit niet hun kinderen zijn. Dit moet duidelijk zijn op verschillende
manieren

Het moet in alle aspecten (heel het proces door en in alle handelingen) duidelijk zijn dat het ouderlijk
gezag bij de ouders ligt, ook al heeft die ouder op dat moment steun vanuit de hulpverlening.
Aanvaarden dat de mening en ervaringen van ouders een evenwaardige inbreng is en deze laten
meetellen.

Niet de plaats van de ouder innemen, maar ouders steeds uitnodigen hun rol op te nemen, bv: laten
weten wanneer het oudercontact is.

Een ander ervaren knelpunt dat de samenwerking moeilijk maakt, is het gevoel dat de hulpverleners
zich opstellen als akbond mannen naa de jongere Op die manier ord de rela ie o der jongere
nog slechter. Er wordt niet meer gediscuteerd of gebotst tussen ouder en jongere (vooral bij pubers is
dit een evidentie in de ontwikkeling) maar hulpverleners praten met de jongeren, daarna met de
ouders en nemen een beslissing.

5.

Participatie van bij de start.

Het is heel moeilijk om ouders nog te motiveren tot samenwerking, wanneer men de boot gemist
heeft bij de start. Dat zeggen ouders zelf. Als hulpverlening al begint zonder eerst de ouders gehoord
te hebben, zonder hen eerst te erkennen als ouder, kan dit de relatie onder druk zetten.
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Wat zeggen ouders daar over?
Eerst luisteren dus, voorstellen en vragen van ouders niet van tafel vegen. En vooral ook beseffen dat
het kind in de instelling niet hetzelfde is als het kind thuis. Het feit dat er hulpverlening tussenkomt
brengt al mee dat je aan de situatie iets veranderd hebt. Dit heeft zijn gevolgen die niet eigen zijn aan
het probleem maar aan de tussenkomst van hulpverlening. Hier is het dus des te belangrijker om
goed te luisteren naar de vraag van ouders en jongere over hoe het thuis ging. Geen oordelen of
beslissingen zonder dat het hele prentje duidelijk is. Hele prentje is de inbreng van alle betrokkenen:
jongere en ouders. En niet via interpretatie maar door rechtstreekse inbreng.

Oefenen op vragen stellen opdat je zeker zou zijn dat je iets echt goed begrepen hebt. Soms denkt
men te vlug dat men het begrijpt. Men gaat voort op basis van hun kennis uit de opleiding, op basis
an er aring me di oor problema iek maar men ergee da men me mensen werkt. 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. Daarom is het heel belangrijk eerst de puzzel samen te leggen voor men een oordeel vastlegt.
Men moet eerst zoeken, dan ingrijpen. Stel u voor dat je in een ziekenhuis komt met een probleem en
ze zetten eerst uw arm af (voor de zekerheid) en daarna zoeken ze naar de oorzaak van het probleem.
Dat doen we in feite ook als men eerst ingrijpt (door te plaatsen) en daarna pas op zoek gaat naar de
be e aanpak amen me de be rokkenen

Ouders komen ook aan de start met bepaalde gevoelens.
Als ouders hulp nodig hebben komt hun gezin, hun aanpak onder het oog van buitenstaanders. Dit is
een moeilijke positie. Dit speelt van bij de start ook mee in de relatie met hulpverlening.

De manier aarop ommige aken in i ie ek en orden geform leerd, lijken och om

i de

hoog e e komen

In form leringen an bepaalde innen le en ouders dat al vóór de hulpvraag gesteld werd, de ouders
he nie goed begrepen en nie goed aanpak en Da e de h lp erlener nodig hebben om een
beter inzich en een be ere op oeding aan e leren
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De blik van de buitenwereld.
De relatie met hulpverlening wordt ook bepaald door de algemene indruk die men heeft over
je gdh lp Al he o e op oeding gaa peel al l g de ch ld aag mee Ouders stappen niet
graag naar deskundigen, niet alleen omdat men als ouder zolang mogelijk zijn best wil doen, ook daar
ij i ke en de ch ld an de fo

gelopen op oeding e k ijgen De

aag ellen a hie in

meespeelt is zeer belangrijk. De jeugdhulp (deze die opvoedingssituaties betreft) draagt een zekere
idee in ich da mi de j i e aanpak an de k ndigen de aak mi chien op e lo en al Di kan
de indruk geven aan ouders dat zij faalden. De informatieverspreiding rond jeugdhulp dient daarom
de-taboeërend te werken, zowel naar inhoud als naar vorm.
Dit om weg te groeien van het wij-zij-denken. Wij, die het wel kunnen, en zij, die faalden. Tevens
dient onderkend te worden dat de tussenkomst van jeugdhulp zelf ook onrust en veranderingen
meebrengt in een gezin.

Wat kan helpen?
Een par icipa ie e ba i ho ding ho d in da men ich be
anneer o der
enkel k e ie i

i

an de ge oelen die mee pelen

ragen om e n bij de op oeding problemen . Alleen al het gevoel dat het niet
an de j i e op oeding echnieken oepa en He fei da ele fac oren mee pelen

die de hulpverlener niet kan kennen, moet mee ingebracht worden op alle niveaus (in de relatie
hulpverlener-h lp rager in beleid

Doe niet alsof je als buitenstaander, even alles kan oplossen daar waar ouders en jongeren al zo lang
probeerden. Het is misschien goed om te trainen in de manier waarop men hierover vragen stelt aan
de ouders. Vragen rond wat ervoor gebeurde, hoe iedereen dit ervaart, hoe iedereen het probleem
ervaart en de mogelijke verklaringen en aanpak.

Niet te vlug met oplossingen komen. Het is misschien goed bedoeld, maar denk niet dat je na enkele
weken, na enkele gesprekken, weet hoe de vork in de steel zit. Ouders hebben zelf ook al veel
geprobeerd. Dit moet onderwerp van gesprek zijn. Respecteer deze ervaring.
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6.

Tools en aanpak helpen ook.

Ouders kwamen al vaker met voorstellen die volgens hen de hulpverlening beter zou maken.
Al deze ideeën zijn manieren om meer erkenning te geven aan de gelijkwaardige inbreng van ouders.
Waarbij het risico op wantrouwen kleiner wordt en de samenwerking meer kansen krijgt.

Dit zijn hun tips:
* Bekijk elke aanpak, elk formulier, elke stap die je zet, door de ogen van ouders en vraag je af hoe jij
je zou voelen als het over jouw kind zou gaan.
* Let bij overleg op de manier waarop men zit, weet dat dit een belangrijk effect heeft.
B een o der moch bij de be prekingen nie naa haar zoon gaan zitten maar werd verwezen naar
een plaats tegenover hem voor haar was dit symbolisch voor wat de tussenkomst veroorzaakt: dat
ij en haar oon egeno er elkaar ge e
hulpverlener, en de e an

orden B bij o dercon ac i

en o der en jongere de

oord en reageer ook eer op de ragen an de leerkrach

* Zoek actief naar manieren waarop ouders hun rol kunnen opnemen en maak hierover afspraken.
* Werk meer met ervaringsdeskundigen.
* Maak de mogelijkheid voor een vertrouwenspersoon/steunfiguur bekent van bij de start.
* Belangrijke vragen waar ouders een antwoord op willen: - waarom is een plaatsing nodig? - wat is
volgens hen het probleem? - hoe zal men ermee omgaan, wat is de aanpak? - waarom denkt men dat
die aanpak zal werken? - wat staat ons (jongere en ouders) te wachten nu? - hoe zit het systeem van
hulpverlening in elkaar?
Ouders zijn vaak boos of in de war omdat er zo weinig openheid is. Hiermee wordt zowel openheid
over het probleem bedoeld, als over de aanpak, als over waarom iets niet werkt of waarom men
geloof da ie

el o

erken
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* Zorg dat bij elk verslag duidelijk is naar wie het gericht is, wat er mee gebeurt (basis voor
beslissingen?), hoe lang dit bewaard wordt. Noteer dit bv. in de hoofding van een verslag.
* Werk met een geldigheidsdatum, laat nalezen en corrigeren indien gewenst, werk met een deel
waarin iedere betrokkene zijn visie apart geeft.
Ver lagge ing i een belangrijk onder erp Ver lagen leggen aken a

gaan om

oor op

interpretaties, worden elden inge ld of gecorrigeerd door de be rokkenen Ik herken me elf nie in
a in da er lag aa

ei mijn doch er Wij kregen elf nooi de kan om he e le en oor on i

het nog steeds een vraag waarop men zich gebaseerd heeft voor bepaalde be li ingen
* Neem ouders en jongeren mee in het team.
Maar le op he e en ich

e nfig ren oor de cliën en oor ien indien e di

ergadering aar h lp erlener

en en Lief geen

i en egeno er o der en jongere alleen

* Neem ouders en jongeren ook mee in het team voor besprekingen over het aanbod, het beleid van
de dienst. 3

Tips voor vorming:
Rollenspelen om de hulpverleners te verplichten in de schoenen te gaan staan van ouders.
Hulpverleners doen nadenken hoe zij zouden willen behandeld worden als het over hun kind zou
gaan. Hoe zij zich voelen als men over hen beslissingen zou nemen, oordelen zou opschrijven op
basis van een paar gesprekken.

En de e be li ingen ijn geen onbelangrijke
beslissingen! In geval van een plaatsing heeft
dit grote gevolgen die lang meespelen bv.
kinderen kunnen zich hier schuldig aan voelen
onder da di ooi

3 Meer ip hiero er ijn e inden in de ad ie b ndel Goede prak ijken
Tevredenheidmeting en evaluatie door ouders.

i ge proken ord

Ouderwerking in jeugdhulp.
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7.

Wat denken ouders over ‘dé
goede hulpverlener ?

Wanneer we aan ouders vroegen a een goede h lp e lene i k egen we volgende antwoorden:

* Ze doen moeite om ouders te leren kennen, op alle vlakken.
* Ze tonen belangstelling voor de kant van de ouders, voor wat de ouders bezighoudt.
* Ze vragen na of ze goed begrijpen wat de ouders zeggen.
* Ze eggen nie

an kinde en da e moeilijk of la ig

ijn ook al eggen de o de da mi chien

zelf van hun kinderen.
* Ze oeken naa he geen goed loop Ui handen ge en an de op oeding i een eken en einde
aad e ijn Daa om i he belang ijk e g po i ie e dingen e ien
* Ze geven voorstellen die aansluiten en passen bij de situatie van de ouders.
* Ze vragen aan de ouders wat die zelf al probeerden om de problemen op te lossen.
* Het gevoel krijgen dat je fouten mag maken, dat is heel belangrijk, want fouten maken is niet erg
als je er maar iets probeert uit te leren.
* H lp e lene hoe en nie al ijd ja e knikken e moe en conf on e en al he nodig i maa

el

met respect en de goede uitleg.

* H lp e lene moe en ged ld hebben en ich goed k nnen inle en Ged ld i de dingen
de nood

kee

i leggen o men eke

ee da o de

mee ijn Ged ld i blij en l i e en 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 het vormen zijn.
* Hulpverleners zijn mensen. Ze horen veel problemen. Ze kwetsen soms ongewild. Reden te meer
om het gesprek open te houden.
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* Hij ij moe

en e

o

en i

alen

* Hulpverleners zijn ook mensen. Ze maken fouten net zoals de ouders, maar ze moeten dat durven
toegeven en daarna met de ouders de draad weer opnemen en het vertrouwen herstellen.
* Ouders mogen respect verwachten maar ook omgekeerd verdienen hulpverleners een respectvolle
behandeling. Men kan niet zomaar alles verwachten.
* Het is belangrijk dat ouders weten wat de rol is van een hulpverlener. Vooral als de jeugdrechtbank
je kind plaatste. Hier moet men erg duidelijk zijn om te vermijden dat de ouders de hulpverleners als
vijand beschouwen.

Stel je bent directeur van een voorziening: Wat
zou voor jullie een reden zijn om een
hulpverlener aan te werven? Wat zou voor jullie
een reden zijn om een hulpverlener te ontslaan?

Belangrijke punten voor ouders:
Dat hulpverleners een open houding hebben naar ouders, maar ook
naar de aanpak die men hanteert binnen de dienst. Men mag niet
halsstarrig aan het eigen gelijk of aan een me hodiek a ho den
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8.

Participatief werken als het
moeilijk gaat.

Soms is het moeilijk om samen te blijven werken of om het contact te blijven houden tussen ouder
en jongere.
Al de o de bij oo beeld op i

e eel heef afge ien en de jonge e nie mee

il ien

* Wat als de jongere de ouder niet meer wil zien?
* Wat als ouders heftige ruzie hebben en dit de relatie verstoort?
* Wat als een ouder is opgenomen?
* Hoe omgaan met de afwezige mama/papa?
Wat kan de hulpverlener dan doen in deze situatie om de relatie te blijven behouden?

Wat verwachten ouders dan? Welke rol moet de hulpverlening opnemen?

Wanneer de jongere de ouder niet wil zien:
Men verwacht dat de voorziening hier een duidelijk standpunt inneemt en principieel de keuze
maakt om de ouders te blijven uitnodigen. Op die manier ziet de jongere dat de hulpverlening de
positie van de ouders respecteert.

Bijkomende tips van ouders:
nodig de ouders elke week uit op gesprek op een moment dat de jongere ook aanwezig is en
op een plaats waar de jongere de ouders kan zien
verwittig de jongere telkens dat de ouders er zijn en laat zonder details weten waarover jullie
het zullen hebben
nodig de jongere telkens opnieuw uit om erbij te komen zitten.
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Wanneer de ouder de jongere niet wil zien:
Re pec ee he fei da de o de op i e en eel k aad i en laa de af and be aan
Afstand is soms nodig uit zelfbescherming en uit bescherming naar de jongere.

Bij ruzie of conflict is het belangrijk om geen partij te kiezen:
Je kan duiden op het feit dat het tussen hen speelt, maar dat je de ruzie even buiten wil houden door
met iedereen apart te spreken. Het is belangrijk om manieren te zoeken om de afstand te
respecteren, maar daarvoor hoeft de informatiestroom niet verbroken te worden. Hier kan de
hulpverlening een rol in spelen.
Bovendien verwachten ouders dat hulpverleners op dat moment het initiatief nemen om een termijn
af e p eken een pe iode an

aarna de hulpverlener de ouders zal contacteren of de ouders

de hulpverlener zullen contacteren (spreek duidelijk af wie wie zal contacteren) om te checken of de
draad weer kan opgenomen worden.
Een goed idee, naar analogie van een ervaring van een ouder, is de ouder de gelegenheid te bieden
om op gesprek te gaan bij een onafhankelijke begeleider. Iemand die er voor de ouders is en waarbij
geen informatie doorgaat naar de anderen, zodat deze gesprekken geen invloed hebben op het
dossier. Op die manier blijft het contact met de dienst behouden en krijgt de ouder een eigen ruimte
zonder bang te moeten zijn voor eventuele gevolgen (van wat de ouder vertelt) voor de jongere. Het
voordeel hierbij is dat de inhoud niet geproblematiseerd wordt en dat er geen extra gewicht gelegd
wordt op het dossier van de jongere. Dit kan zeer helpend zijn bij het verwerkingsproces na een
zwaar conflict.

Bij ouders in een psychiatrie of gevangenis:
Het recht op informatie over je kind blijft, ook al ben je niet in staat om zelf contact te houden.
Hulpverleners kunnen ook zelf met het kind op bezoek gaan, of bezoek organiseren samen met een
ander familielid. Men verwacht wel dat dit goed voorbereid wordt. Bijvoorbeeld in de psychiatrie niet
op de kamer, maar eerder in de cafetaria op bezoek gaan.

Men kan eventueel het bezoek laten begeleiden door een Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of
het Justitieel Welzijnswerk (JWW). Er bestaan ook verschillende boekjes om kleine kinderen te
helpen bij het omgaan met ouders die in een psychiatrische voorziening verblijven. Meer informatie
is terug te vinden op www.koppvlaanderen.be of www.kopp.lotgenootje.nl. en
https://familieplatform.be/toolbox of www.ikmaakdeklik.be.
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De ouders wijzen er wel op om altijd na te gaan of het kind wel op bezoek wil gaan.
Daarbij kan regelmatig nagegaan worden onder welke omstandigheden het wel zou lukken.
Het is belangrijk het tempo van het kind hierbij te respecteren.
Als het gaat over informeren van het kind over de situatie van de ouder, wijst men erop om veel zorg
te besteden aan het aanvaardbaar maken van de informatie, maar toch de waarheid niet te
verzwijgen.

Bij (v)echtscheidingen:
Op de vraag wat belangrijk is rond het contact met ouders in (v)echtscheidingen reageerden de
ouders unaniem. Het is duidelijk dat aan de ouders ondubbelzinnig kan gesteld worden dat de
bijeenkomsten en het overleg in het belang van het kind moeten zijn. Vandaar dat ruziënde ouders in
het bijzijn van het kind vermeden moeten worden.
Enerzijds wordt dan gepleit voor aparte gesprekken waarbij moet worden gelet op het feit dat
informatie uit het contact met de ene partner niet zomaar naar de andere partner gaat. Anderzijds
kan aan deze partners gesteld worden dat hun scheiding niet prioritair is en kan hen het zwijgen
opgelegd worden wanneer hun ruzie de bovenhand krijgt in gesprekken rond het kind.
Belangrijk hierbij is dat de ouders zeer goed weten wat de redenen hiertoe zijn:
- hun ruzie brengt het kind in verwarring en legt extra druk
- men mag het kind niet in de positie plaatsen om kant te moeten kiezen
- men roept de ouders (als aparte vader en moeder, niet meer als koppel) op tot samenwerking rond
het kind
- kinderen kunnen geschillen tussen de ouders ook uitspelen als ze hiervan vaak getuige zijn

In al deze situaties gaan ouders ervan uit dat werken aan de problematiek die
er voor zorgt dat er een breuk is, werken aan verwerkingsprocessen bij
ouders, ook werken is aan het welzijn van het kind, de jongere.
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