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Wat verwacht de overheid? VERSUS Wat verwachten ouders?
In: bijlage 2
van het:
besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor
voorzieningen jeugdhulp 2019
lezen we het volgende:

de e al a ie gebe r me in praak an de gebr iker en de in erne par ner

Dit besluit handelt o.a. over:

k ali ei

org me be rekking o de proce en die ich naar gebr iker rich

Onder gebruikers worden ook de ouders gerekend.

In de bijlage zijn concrete suggesties opgenomen om na te gaan hoe een dienst er voor staat op vlak
van kwaliteitsvol werken. En waar verbeteracties kunnen helpen.
Niveau 5 is het hoogst bereikbare.
In beoordelingsniveau 4, op het onderdeel Kernprocessen wordt het evalueren samen met
gebruikers vernoemd. Hoog in de kwaliteitsladder dus.
Onder kernprocessen verstaat men:
de basisprocessen en -procedures volgens dewelke een organisatie haar hulpverlening vormgeeft:
a) onthaal van de gebruiker;
b) doelstellingen en handelingsplan;
c) afsluiting en nazorg;
d) pedagogisch profiel;
e) gebruikersdossier.
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Uit alle syntheseteksten die reeds uit de oudergroepen kwamen, wordt duidelijk dat de kwaliteit van
de hulp en de samenwerking met cliënten zeer belangrijk is.
Als we aan ouders vragen waar inspectie op zou moeten letten bij het evalueren van de werking van
een dienst, komen volgende aspecten sterk naar voor:
inspraak en erkenning van de inbreng van cliënten,
een goede communicatie en samenwerking,
respectvolle benadering, respect voor de eigenheid,
participatie aan het aanbod,
afstemming op de vraag van jongeren en van ouders.
Daarvoor moeten voldoende mogelijkheden, regelgeving, procedures voorzien zijn. De aanpak van
een dienst moet garanderen, uitlokken dat men op deze manier omgaat met cliënten.
Doch procedures en regelgeving alleen garanderen niet alles.
Vele zaken die ouders belangrijk vinden, handelen niet zozeer over wat in regels en procedures te
vatten is. Ouders hechten vooral belang aan menselijke factoren, de relatie, de manier waarop ze
behandeld worden. Regels en procedures zijn hier vooral hulpmiddelen.

Bijgedachten van ouders:

Is het nodig een enquête op te stellen om te weten hoe de begeleiding verloopt? Geef tijd en ruimte
en veiligheid aan ouders en praat open met ouders tijdens de begeleiding over hoe dit verloopt.

Soms is er ook wantrouwen: waarom wordt er een enquête opgesteld? Is er een dubbele agenda?

Jeugdzorg wordt soms geassocieerd met een jeugdrechter, dan is er wantrouwen, hier moet
voorzichtig mee omgesprongen worden.
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Tevredenheid meting en evaluatie. WAT ZEGGEN OUDERS HIEROVER?

He hema e redenheidme ing roep in ge prekken me o der

er chillende aken op

Er is de tevredenheidmeting die men kan beschouwen als een individuele vraag, die zich
beperkt tot de individuele ervaringen van die cliënt alleen.
Maar alle tevredenheidmetingen samen, afgenomen bij meerdere cliënten, kan men ook zien
als een evaluatie van de werking. Wanneer bepaalde zaken bij verschillende cliënten
terugkeren, kan men hieruit conclusies trekken over de werking van de dienst.
Tevredenheid kan men ook bevragen in groep. Bijvoorbeeld door bepaalde keuzes voor te
leggen aan de ouders.
Ook het klachtensysteem houdt een element van evaluatie en een uitnodiging tot
verandering in.
De ouders uit onze oudergroepen werden al vaker geconsulteerd over afspraken, regels,
gebruiken in diensten, dit om ze te bekijken vanuit de bril van ouders met ervaring in
jeugdhulp.
Verschillende ouders namen ook al deel aan focusgroepen, waarbij diensten een deel van
hun werking voorleggen aan (ex)cliënten met de bedoeling hieruit verbeteracties te starten.

Naargelang de bedoeling, naargelang welk resultaat men beoogt, het is goed
om na te denken over de meest gepaste methodiek voor dat doel.

Het is belangrijk op voorhand te bepalen waarover men de mening van ouders wil bevragen.
Gaat het over tevredenheid met de vooruitgang die geboekt werd in het eigen dossier?
Over de methodes die men gebruikt om te helpen of te ondersteunen?
Over de dienst zelf? Het personeel?
Verschillende aspecten kunnen belicht worden.
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Er moet veel aandacht besteed worden aan de manier waarop. Als voor de ouder niet duidelijk is
waar men naar vraagt, komen reacties misschien voort vanuit een ander gevoel.

Maak heel duidelijk waarover het gaat:
tevredenheid over de uitkomst van de begeleiding
niet te verwarren met
tevredenheid over de aanpak van de dienst
en al zeker niet met
tevredenheid over de Vlaamse regelgeving wat betreft jeugdhulp.

Dit aflijnen is alvast de eerste moeilijke oefening.

Daarnaast is het nodig na te denken over de manier waarop men de bevraging organiseert.
Door wie het uitgevoerd wordt, wie alles leest .
Ouders die nog in een lopend dossier zitten durven zich niet altijd eerlijk uitspreken.
Het is goed dat ze op voorhand weten wie allemaal betrokken is, wie het gesprek doet, wie de
vragenlijst leest, wie conclusies trekt.

Ook de fase waarin men zit in het begeleidingsproces, kan een rol spelen.
Iemand die pas gestart is, kan nog goed oordelen over het onthaal.
Iemand die de dienst al langer kent heeft dan weer een beter zicht op meerdere zaken.
Als men pas uit de jeugdhulp is zullen ook weer andere aspecten meespelen bij een oordeel.
Bevragen van het relationele, de begeleiderhouding en kwaliteit van de contacten.
Een participatieve basishouding omvat volgens ouders ook dat hulpverleners zich verantwoorden.
Dat ze zeggen waarom ze bepaalde keuzes maken, waarom men niet kan ingaan op vragen van
ouders enz

Vraag dus ook na of hiervoor voldoende aandacht was tijdens het proces.
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Bijgedachten van ouders:

Vaak is er schrik eerlijk te zijn omdat dit misschien gevolgen
kan hebben voor de kinderen en ouders in begeleiding.

Klachten bevragen, ook in de tevredenheidmeting, is interessant voor de
voorziening om te kunnen checken of dit ook overeenkomt met de klachten die
werkelijk werden aangegeven als klacht. Ouders interpreteren het woord klacht
soms anders, maar geven hierdoor wel aan wat voor hen van belang is.

Hulpverlening kan ook niet altijd het gedrag van jongeren wijzigen, doch als men als ouder lastige
jaren meemaakt met een jongeren, 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. Een ouder aan het woord: 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.

Het kan zijn dat ouders tevreden zijn over de steun voor henzelf, ook al zijn er bij
de jongere problemen bij gekomen…..

Er kan dan beter gepolst worden naar tevredenheid over de begeleiding inzet en houding in plaats
van tevredenheid direct te linken met al of niet verdwijnen van de problemen. Wanneer men wel
vraagt naar het mogelijks verdwijnen of verbeteren van problemen, moet men ook de mogelijkheid
geven om aan te duiden dat ouders vinden dat de problemen verergerd zijn.
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Wat?

Ouders hadden graag meer uniformiteit gezien en vaste
rubrieken die eenieder moet bevragen.
Hierbij moet vooral aandacht gaan naar vragen over de
kwaliteit van de contacten.

Ouders stellen voor een aantal rubrieken vast te leggen
vanuit de overheid, waarin ook de onderwerpen
voorkomen die ouders belangrijk vinden.
Dit vergemakkelijkt voor de dienst tevens de mogelijkheid tot een vergelijking doorheen de jaren. Als
blijkt dat bepaalde thema s voor ouders belangrijk zijn, dan moeten deze zeker, telkens opnieuw,
opgenomen worden in een tevredenheidmeting.

Verschillende diensten legden hun enquêtes, vragenlijsten, tevredenheidmetingen al voor aan onze
oudergroepen. Uit deze besprekingen kwam de volgende oplijsting van rubrieken en thema s die
ouders belangrijk vinden.

Kwaliteit van de contacten, zowel met de jongere als met de voorziening:
- de afspraken rond bezoek jongere-ouders
- afspraken rond huisbezoeken,
- gesprekken,
- contacten met personeel; of ouders zich op hun gemak voelen bij .
- eerlijkheid
- dienstencontact (onthaal, kennismaking, opstart), hoe vlot, hoe stijf het ging.
- wanneer en op welke manier er wordt samengewerkt met de ouders
- klachtmogelijkheid en wat daarmee gebeurt
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Of men zich begrepen voelt:
- of er rekening gehouden wordt met de ouders
- of er rekening gehouden wordt met de mening van de jongeren
- waarover men spreekt met ouders, met jongeren
- niet enkel over eten en activiteiten, ook over hoe zij de situatie ervaren
- of er een vertrouwenspersoon is waarbij men zijn hart eens kan luchten
- of de jongeren wanneer er nood is, contact kunnen opnemen met hun ouders
- of men goede gesprekken heeft met de jongere, zijn mening vraagt over de begeleiding en wat er
gebeurt als een jongere het niet eens is met de begeleiding

Rond informatie:
- duidelijkheid waar je naartoe moet als je informatie nodig hebt
- of je op tijd de nodige informatie gekregen hebt
- verstaanbare en bruikbare infobrochure
- zicht op het verloop van de begeleiding, welke stappen zet men, waarom, hoe zijn de cliënten
daarbij betrokken en hebben ze hier zicht op
- waar ouders terecht kunnen met hun noden en vragen

Over de begeleiding:
- effect van de begeleiding
- nagaan of de ouders de ruimte kregen om zelf hun vragen en informatie in te brengen
- vragen over luisteren, gehoord worden, participatie
- wordt er voldoende tijd en aandacht besteed aan de inbreng en betrokkenheid van cliënten

Over de dienst, het leven in een voorziening en de huisregels:
- bereikbaarheid van de dienst,
- veiligheid van de jongere
- duidelijkheid tegen de ouders over hoe het zit met zakgeld, kledij, wie betaalt wat,
- verzorging
- eten: variatie, rekening houden met moslims, vegetariërs (menu uithangen)
- slaapuur
- huiswerk opvolging, opvolging schoolcarrière

10

- hoe ziet de dagbesteding er uit
- wat zijn redenen tot straf en hoe pakt men dit aan

Hoe omgegaan wordt met verslaggeving en overleg:
- hoe ouders daarbij betrokken zijn: fouten corrigeren, hun versie van de feiten geven, het verslag
nalezen en aanvullen
- hoe ouders hun verhaal, ervaring inbrengen in overleg
- hoe men rekening houdt met wat ouders zelf al probeerden
- wie betrokken was bij overleg: bv noteren op ieder verslag bovenaan
- of ouders op de hoogte zijn naar wie informatie over hen doorgegeven wordt en op welke manier

Bijgedachten van ouders:

Het reilen en zeilen in de voorziening is een thema dat belangrijk is voor de ouders. Vermits het kind
niet bij hen woont is er veel bezorgdheid rond hoe het kind het maakt in het dagdagelijks leven waar
men als ouder geen kijk meer op heeft. Vragen die de ouders daarom zouden toevoegen aan de
tevredenheidmeting: - Was je goed op de hoogte rond de afspraken met de jongere? - Was je op de
hoogte of de jongere zich er aan hield? - Was je op de hoogte rond bepaalde vrijheden? - Waren de
regels en veranderingen, die eventueel doorgevoerd werden, in het voordeel van de jongeren? - Als
iets niet goed liep, heb je dan je mening kunnen zeggen?

Belangrijkst is de kwaliteit van de bespreking, de steun en het begrip die er van uitgaat.

11

… zaken die in het aanvoelen van de ouders ook een plaats zouden moeten krijgen op de
tevredenheidmeting: nagaan of de ouders de ruimte kregen om zelf hun vragen en informatie in te
brengen…

Een evaluatiegesprek is er in de eerste plaats om de hulpverleners te verbeteren (en niet om af te
rekenen bij de ouders , het is een moment om ruis en spanning te benoemen.

Als het gaat over het evalueren van een werking, zien ouders een belangrijke taak voor inspectie.
Suggesties voor inspectie uit de oudergroep:
-

Ga na of de voorziening goed werkt, ook wanneer geen inspectie verwacht wordt.

-

Onaangekondigd op inspectie komen.

-

Meedraaien in de dienst: in plaats van enkel dossiers en papier in te zien, of enkel met
directies en personeel te spreken; een poging doen om het geheel van de dienst in zijn
normale werking en al zijn aspecten mee te beleven.

-

Inlassen van observatiemomenten (zoals in klassen) zodat men de normale gang van
zaken ziet in de omgang met kinderen en ouders die langskomen; eerder een soort
doorlichting doen zoals men in het onderwijs doet.

-

Een systeem invoeren waarbij ouders ook kunnen gehoord worden. Bijvoorbeeld: de
dienst vraagt aan alle ouders of ze mogen hun gegevens doorgeven voor inspectie.
Inspectie kan dan naar deze ouders bellen. Ofwel kunnen de consulenten een vragenlijst
meegeven aan de ouders, die de ouders dan zelf naar Brussel versturen.

-

Een systeem invoeren waarbij ook met de jongeren kan gesproken worden.

-

De klachten die via de klachtenbus gekomen zijn opvragen en vragen wat er mee
gebeurde.

-

De tevredenheidmetingen opvragen en vragen wat met de conclusies hieruit gebeurde.

-

De suggesties die in een ideeënbus gestoken zijn opvragen en vragen wat er mee
gebeurde.
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Hoe?
Tevredenheidmeting over de individuele ervaringen,
over de aanpak van de dienst,
evaluatie van de werking of bevraging ifv verbeteracties,
het zijn verschillende zaken die allen de inbreng van ouders willen.

Belangrijk is heel goed af te lijnen wat het doel van de acties is.

Het is vooral van belang, bij al deze zaken, te vermelden dat niet de ouder het onderwerp van de
actie is, maar de dienst zelf. Dat het doel is om via tevredenheidmetingen iets bij de leren over de
werking van de dienst. Dat de inbreng van de ouders hiertoe de grondstof vormt.

Wanneer er voor gekozen wordt om van ouders in het individueel dossier te weten te komen of er
zaken dienen uitgeklaard te worden, kan dit beter bevraagd worden op een ander moment in de
individuele relatie tussen ouders en hulpverlener.

Naargelang het doel van de actie kan dan ook een andere aanpak beter zijn.

Tevredenheidmeting/evaluatie kan op verschillende manieren.
Vaak gaan we er van uit dat een vragenlijst voorgelegd wordt.
Deze wordt dan overlopen, ouders samen met de begeleider.

Ouders wijzen ook op andere mogelijkheden:

via een brief die anoniem ingevuld wordt met enveloppe met terugkeeradres en postzegel op
via interviews die door een buitenstaander afgenomen worden (stagiaire)
via de website, een elektronische vragenlijst
in een focusgesprek dat gemodereerd wordt door een buitenstaander
via anonieme vragenlijsten die verwerkt worden door een buitenstaander

Ouders pleiten er voor om een evaluatie van de werking of een tevredenheidmeting zo anoniem
mogelijk te laten doorgaan.
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Indien niet mogelijk, moet men zich goed bewust zijn van een aantal remmende factoren die de
antwoorden kunnen beïnvloeden.

Een goede aanpak kan deze proberen ondervangen.
Maak duidelijk dat wat gezegd wordt geen invloed heeft op het eigen dossier.
Dat de eigen problematiek niet het onderwerp van gesprek is, maar de aanpak van de dienst.
Laat op voorhand weten hoe men de informatie die men van ouders krijgt zal verwerken.
Vertel wie de reacties zal lezen en waarom.

Als er een groepsgesprek plaatsvindt, spelen nog andere zaken mee.
Ook hier spreekt men best op voorhand over.
Zorg er voor dat iedere aanwezig weet dat privé zaken niet moeten verteld worden.
Maak duidelijk dat wat gezegd wordt niet in het nadeel zal spelen van henzelf of hun kind.

Tips van ouders:
Betrek ouders in de opstelling van de enquête.
Laat de enquête anoniem invullen, het is moeilijk over slechte ervaringen te vertellen, zeker
als de begeleiding nog bezig is.
Degene die de enquête afneemt moet een vertrouwensband hebben met de ouders, dit is
best niet de begeleider bv. een ervaringsdeskundige?
Het is ook belangrijk na te denken op welk tijdstip je deze enquête afneemt, sta je als ouder
al ver in de begeleiding of zijn de emoties nog heel hoog?
Het gebruik van symbolen wordt in vraag gesteld, dit kan toegankelijk zijn maar ook
kinderachtig.
Negatieve feedback geef je als ouder soms liever in een gesprek dan op papier.
Een enquête moet persoonlijk en op maat opgesteld worden, in een toon van even
waardigheid en nederigheid.
Misschien moet je verschillende vormen van enquêtes aanbieden: anoniem, niet anoniem,
een gesprek, tijdens een oudergroep binnen een voorziening (wel niet te persoonlijk worden
in een groep).
Duidelijkheid ook over wat met de ingevulde formulieren zal gebeuren en hoe ouders
hierover feedback zullen krijgen. Dit kan ouders motiveren tot medewerking.
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Soms werken diensten in een bevraging met verschillende keuzemogelijkheden.

Ook hierover gaven ouders tips mee:

Geen te ruime keuzemogelijkheid; nuancering van zeer tevreden tot zeer ontevreden met
nog 5 variaties ertussen bv. valt te vermijden. Mensen zullen lang twijfelen tussen de
nuances en de invulling van deze woorden.
Als je inhoudelijke reacties wil, vermijd dan vragen die je enkel met ja/neen kan
beantwoorden.
Voeg er eventueel een mogelijkheid voor een score of een kwaliteitsquotering bij.
Antwoorden op open vragen kunnen soms de aanleiding zijn tot nieuwe inzichten: hoe
belangrijk is een item voor ouders?
Bij de antwoordkeuze 'akkoord/niet akkoord' kan men ook een soort prioriteitsvraag
invullen. is dit belangrijk?
Voorzie ook de mogelijkheid geen mening . Dit geeft ook zicht op hoeveel belang de cliënt
aan de vraag hecht.
Ouders willen ook dat de ondersteuning en de contacten serieus genomen worden.
Zij zouden volgende vragen zeker opnemen:
- Hoeveel maal namen begeleider contact op? 1 maal per week 1 maal per twee weken
1 maal per maand
- Wil je liever meer contacten? Ja neen Waarom?
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Bijgedachten van ouders:

Alvorens de inhoud te bepalen is het van belang zich als dienst af te vragen wat de bedoeling is. Het
is bv. nodig stil te staan bij de zaken die je als dienst niet kan/wil aanpassen. Dit moet ook duidelijk
zijn. Over deze punten kan je moeilijk een vraag tot verandering inlassen in een tevredenheidmeting.

Een valkuil is dat enkel tevreden ouders de enquête zullen invullen maar ook de slechte ervaringen
moeten aan bod kunnen komen. Iemand maakt de opmerking dat dit binnen de begeleiding eigenlijk
ook al duidelijk moet zijn of de ouder al dan niet tevreden is over het verloop.

Best wordt de keuze om de tevredenheidmeting al of niet anoniem in te
vullen aan de ouders zelf overgelaten. Duidelijkheid over de bedoeling en
hoe met de ingevulde lijsten omgegaan wordt, kan ouders ook meer
motiveren tot medewerking. Als dienst moet men evenwel eerst weten wat
men wil aanvangen met de resultaten. Bedenking: anonimiteit kan in feite
nooit gegarandeerd worden. Ouders moeten er maar op vertrouwen dat de
gesloten enveloppe niet stiekem gelezen wordt, dat een stagiaire (die de
tevredenheid afnam bv.) niet doorvertelt wat zij hen toevertrouwen.

Doe geen meting na kennismaking of na een jaar of bij afsluiting, maar kies een bepaald moment in
het jaar waarop alle ouders een bevraging krijgen. Op die manier kan je moeilijker achterhalen wie
wat schreef. Om toch te kunnen inschatten hoe lang een ouder die de vragen invult, de dienst al kent,
kan je onderaan laten invullen in welke fase men zit. Bv.: wij werken nog geen 6 maand samen met
…. wij werken al meer dan maand samen met ….
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En daarna?

Maak duidelijk aan ouders dat er iets zal gebeuren met de resultaten.
Vertel hen dat het belangrijk is dit in te vullen om de begeleidingen te
verbeteren. En spreek op voorhand af hoe dit zal verlopen.
Als ouders dit systeem kennen zijn ze misschien minder geremd.
En doe er dan ook iets mee!
Wanneer ouders het gevoel krijgen dat hun inspanning, hun mening er niet toe doet of slechts
beperkt meegenomen wordt, kan dit demotiverend werken.

Ga aan de slag met de resultaten van bevragingen van cliënten!
Laat de ingevulde tevredenheidmetingen in gesloten omslag toekomen bij iemand die niet
direct betrokken is bij de individuele dossiers.
Maak een synthese van alle bemerkingen, zonder namen van ouders of jongere.
Deel de resultaten met de ouders.
Geef de resultaten in synthesevorm door aan de gezinsbegeleiders. Op die manier krijgen de
hulpverleners een overzicht van de ingebrachte punten zonder dat ze de brieven zelf krijgen.
Bespreek de resultaten op team, zet om in verbeteracties, betrek ook daar ouders bij.

Tijdens een gesprek met ouders, over zin en onzin van tevredenheidmetingen, werd duidelijk dat
men vond dat niet alleen feedback belangrijk is, maar ook kwaliteitscontrole .
Deze ziet men als een garantie inbouwen dat men de resultaten niet fout interpreteert.
Ouders moeten daarom de kans krijgen om te reageren. Dit kan door de ouders als groep uit te
nodigen en dan de conclusies uit de bevraging voor te leggen. Dit kan ook door een infoblaadje
mee te geven met de resultaten; dat door de gezinsbegeleiders bij het volgende
huisbezoek verduidelijkt wordt.
Het is goed dat de ouders op voorhand weten op welke manier zij het resultaat van deze
bevraging te weten komen. Als de resultaten weer in groep aan de ouders voorgelegd worden, kan
dit weer aanleiding geven tot een verder gesprek over mogelijke verbeteracties
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Bijgedachten van ouders:
.

Men moet duidelijk zijn over het doel van de tevredenheidmeting: dit
is te weten komen wat volgens de ouders in de dienst goed loopt, wat
niet zo goed loopt, en daarover nagaan hoe men het kan aanpassen.
Wanneer men deze vraagstelling oprecht en duidelijk overbrengt, is
de nood aan anonimiteit misschien minder.

Verslagen van een oudergroep in voorzieningen moeten anoniem opgesteld worden, tips
mogen gefilterd en verspreid worden naar de hulpverleners.

Het is belangrijk terug te geven aan de ouders
wat er gebeurt met de feedback van ouders, zal er
echt iets veranderen? Maak dit heel concreet.

Feedback van cliënten zou standaard op elke
teamvergadering moeten besproken worden en met de
cliënten.
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Belangrijke aandachtspunten

Bij het werken met tevredenheidmetingen, veronderstelt men dat men hieruit leert.
Ook evaluaties, klachten zouden hiertoe moeten leiden.
Het is echter niet evident om ervaringen en standpunten vanuit een heel ander perspectief dan het
professionele om te zetten in verbeteracties.

Bevraging van cliënten.
De inbreng van cliënten houdt een aantal kenmerken in, waardoor deze soms té vlug opzij geschoven
of geminimaliseerd wordt.

Houd de volgende zaken dan ook altijd in het achterhoofd!
wat een ouder inbrengt is steeds een individuele mening
wat een cliënt inbrengt is altijd de andere kant en dus een blinde vlek voor de overkant
het gaat om ervaringen en niet om een overwogen, analytische mening
het is bijna per definitie emotioneel gekleurd (het gaat immers over hun leven! hun kind!)
dit past niet in het professioneel kader, het is geen gesneden koek
houdt ook geen rekening met de achtgronden van de dienst/professionelen
ouders zien niet de goede bedoelingen van professionelen die er achter zitten
houdt geen rekening met de regelgeving waar diensten zich naar moeten voegen
is vaker kritisch/negatief geformuleerd daar men vraagt naar veranderingen
en het denken vertrekt vaak van waarover men niet tevreden is
het kan niet zomaar vertaald worden naar actiepunten.

Er moet mee gewerkt worden!
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Een aantal aspecten kunnen ook verhinderen dat er bruikbare input komt:

de vragen bevatten te veel vakjargon
te ruime vage termen zoals bijvoorbeeld participatie die veel interpretatie laten
men gaat er van uit dat alle ouders de gebruikte termen op dezelfde wijze begrijpen
men vraagt naar zaken die ouders minder belangrijk vinden
men gaat voorbij aan zaken waar ouders wel aan tillen.

En last but not least!

Ouders moeten weten dat hun inbreng er toe doet.
Niet enkel dat deze gelezen en bijgehouden wordt,
maar dat deze even waardevol is als wanneer een evaluatie door professionelen zou gebeuren.

"De inbreng van cliënten moet naar waarde geschat worden en gezien als
basis voor verdere besprekingen. Omgaan met de inbreng van cliënten
vergt inzet van professionelen. Er is vertaalwerk nodig, een tussenstap om
vanuit de ervaringskennis over te gaan naar signalen voor de sector en het
beleid. Het veronderstelt bereidheid om evidenties in vraag te stellen, te
reflecteren over de eigen aanpak. Cliënten moeten ook het recht krijgen om
zaken negatief te formuleren, tekorten te signaleren. Daardoor wordt de
sector steeds weer uitgedaagd zich te verantwoorden voor gemaakte
keuzes."
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Bevraging in groep

Ouders hebben al meermaals gemeld dat een oudergroep (ongeacht het doel waarvoor die opgericht
werd) ondersteunend kan zijn. Vermits men daar ouders aan het woord hoort die gelijkaardige
ervaringen hebben.

Daarnaast kan men in groep, samen met de ouders, vanuit de individuele ervaringen werken aan een
ruimer gedragen en meer genuanceerd advies/standpunt.

Een oudergroep samenroepen ter bevraging van de aanpak van een dienst, is niet evident.
Ouders kunnen geremd zijn uit schrik voor gevolgen, om niet onsympathiek over te komen.
De mening wordt bepaald door wie meest of sterkst naar voor komt in het gesprek.
Emotioneel geladen bijdragen worden niet gezien als informatieve bijdragen.
Onbegrip wegens verschillende perspectieven kan leiden tot frustratie.
De moderator is een medewerker van de dienst en gaat in de verdediging.
Vanuit zeer uiteenlopende ervaringen een eenduidige mening moeten formuleren.
Er ontstaat verwarring tussen de meningen over wat voorligt en de gevoelens die men heeft
tegenover de begeleider/bij de begeleiding binnen het eigen dossier.

Een goede voorbereiding is in het licht van al deze valkuilen erg belangrijk.

Volgende overwegingen kunnen helpen.
Werk met een neutrale moderator:
iemand die niet redeneert vanuit overheids- of dienstenkaders
een ervaringsdeskundige
een medewerker van een andere dienst
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Nodig ouders uit tot een open en eerlijke inbreng:
spreek af dat wat daar gezegd wordt niet verder dan de groep gaat
spreek af dat men elkaar mag wijzen op belemmering of minimalisering van het ingebrachte
wees duidelijk wat je noteert en waarom
vertel wat met de notities zal gebeuren
noteer geen namen of herkenbare voorbeelden, herschrijf deze
leg de tekst voor en herschrijf alvorens er mee naar buiten te gaan

Noteer elke ongecensureerde mening:
opdat ouders zich zouden herkennen
als basis voor adviezen
men kan moeilijk op voorhand inschatten of iets bruikbaar wordt
spreek af dat in een tweede ronde deze notities de basis vormen tot verder gesprek

Geef de inbreng een ernstige kans:
schets het kader: achtergrondinformatie, onveranderbare beperkingen
bespreek wat de ouders hun verwachtingen zijn
schets welke weg de inbreng zal gaan
geef aan hoe de feedback zal volgen
Maar denk ook out of the box:
ga terug tot de essentie en herformuleer zo de vraag
trek het thema open, neem het huidige kader weg:
niet: bekijk onze intake procedure en geef tips tot verbetering
wel: als jij ergens de eerste keer komt, wat vind je belangrijk, wat wou je de eerste keer dat
je hier kwam weten/zeggen

Doe iets met het resultaat:
verwacht geen kant en klare adviezen maar werk daar samen naartoe
herformuleer de ingebrachte ervaringen tot hanteerbare adviezen
herschrijf de tekst tot die door de groep gedragen is
spreek af wanneer en hoe de feedback gegeven wordt
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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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