Een punt maken van
participatie in de jeugdhulp
met ouders, voor ouders.

V.u.: Koen Clottens, vzw Ouderspunt, Auwersstraat 48, 2600 Berchem

Dat is Ouderspunt.

Contact

info@ouderspunt.be

Nieuwsgierig?

www.ouderspunt.be

Ouderspunt is een erkende cliëntenorganisatie voor ouders met ervaring in de jeugdhulp.

Volg ons

Ouderspunt

Ouderspunt, iets voor jou?

Ouderspunt, al van gehoord?
Als ouder hulp vragen of gedwongen hulp toelaten in je gezin, dat is niet eenvoudig.
Eens in de jeugdhulp, kom je in een nieuwe en vaak onbekende wereld terecht.
Veel informatie en vragen komen op je af en het is niet gemakkelijk om je weg te vinden.
Je voelt je soms eenzaam, onbegrepen, onvoldoende gehoord of te weinig betrokken
bij het hulpverleningsproces.

Herkenbaar? Welkom bij Ouderspunt.
Wij zijn een erkende cliëntenorganisatie voor ouders met ervaring in de jeugdhulp.
Samen ijveren we voor een participatieve hulpverlening in functie van sterkere hulp aan
kinderen en jongeren.
We ondersteunen ouders om hun stem te laten horen. We brengen noden, ervaringen
en belangen van ouders onder de aandacht, gaan in gesprek met hulpverleners en
geven advies aan beleidsmakers.

Ouders aan het woord.

• Vind je het fijn om andere ouders te ontmoeten?
• Wil je jouw ervaring rond jeugdhulp met hen delen?
• Heb je zin om samen met ons de stem van ouders
te laten horen bij het beleid?

Dan is
Ouderspunt
iets voor jou.

• Ga je graag in dialoog met hulpverleners?
• Wil je toekomstige hulpverleners inspireren?
• Heb je interesse in ontwikkelingen binnen de jeugdhulp
en wil je mee verandering realiseren in de sector?

Dan is
Ouderspunt
iets voor jou.

• Wil je af en toe je mening delen via een korte bevraging?
• Zin om vrijblijvend mee te denken, wanneer het jou past?
• Vind je het interessant om op de hoogte te blijven over
onze werking?

Dan is
Ouderspunt
iets voor jou.

“... respect,
veiligheid.”
“... samen werken,
samen denken,
samen doen.”

“... ieder zijn
waardigheid.”

“...”

“Ouderspunt
is voor mij ...”
“... erkenning
dat ik niet
alleen ben.”

“... terug
grond onder
mijn voeten.”

Stel je vraag: Lees meer:

“... gehoord
worden.”
“... mijn stem
uitbrengen.”

“...”

via info@ouderspunt.be in onze nieuwsbrief via
We nemen graag contact met je op. www.ouderspunt.be/nieuwsbrief

Ouderspunt, wat doen we?
Luisteren naar ouders.

We bieden ouders een plaats waar zij hun ervaringen in de jeugdhulp kunnen
delen en gaan met hen in dialoog. Samen werken we thema’s uit die ouders
belangrijk vinden om over te brengen naar hulpverleners, voorzieningen en
het beleid.

Inzetten op verandering.

We willen impact hebben op de jeugdhulp. We volgen onderzoeken op
rond ‘ouderschap en jeugdhulp’. We bekijken wat we eruit kunnen leren en
brengen ervaringen van ouders in. We zoeken samen met ouders naar onze
bijdrage aan een positieve verandering in de jeugdhulp.

Participeren aan beleid.

We bevragen ouders over beleidsthema’s en brengen hun perspectief en
beleving tot bij Vlaamse en regionale beleidsfora.
We ondersteunen ouders om hun stem te laten horen op overlegfora.

Samenwerken.

Samenwerken met ouders als ervaringsdeskundigen: dat is de kracht van
onze werking. We bouwen mee aan het cliëntenforum dat werkt aan een
transparante en participatieve jeugdhulp. We zetten in op samenwerkingen
met andere organisaties om onze doelen te bereiken.

Vorming aanbieden.

We ontwikkelen vorming op maat van ouders en professionelen, vanuit
getuigenissen van ouders en onze expertise rond participatief werken in de
jeugdhulp.

Communiceren.

Via diverse kanalen zoals de website, nieuwsbrieven en sociale media
informeren we over onze werking en brengen we onze bevindingen op een
toegankelijke manier naar buiten.

Maak kennis met het team
www.ouderspunt.be/contact

