Het verhaal van Ouderspunt
Meet the parent, met Ouderspunt

Ouderspunt is een erkende cliëntenorganisatie voor ouders met ervaring in de jeugdhulp.
Samen met ouders ijveren we voor een participatieve hulpverlening, in functie van sterkere hulp aan kinderen en jongeren.

Een reis door de geschiedenis °1999 - 2015
> 20 j geleden ontstaan:
• in Oost-Vlaanderen (Roppov)

Nieuwe provinciale
werkingen

• niet vanuit een behoefte van gebruikers

•
•

• wel vanuit een ervaren nood bij
professionelen om de stem van ouders
over de jeugdhulpverlening te horen:
➢ “Laat ons een neutrale plek maken waar ouders
kunnen vertellen wat ze over de hulpverlening
denken”

➢ Aanvankelijk 2 aandachtspunten ‘participatie en
ervaringsgericht werken’
➢ Vanaf 2000 exclusief ‘participatie van ouders in
de jeugdhulp’

• Erkenning in jeugdhulp
• Uitdragen van de kennis

•

Popant (A’pen)
Ouderswerking Vlaams
Brabant
JopLim (Limburg)

Een reis door de geschiedenis °2016 – 2020
2016: 1 organisatie ‘Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen’
• Expertise in:
✓Het luisteren en bevragen van ouders met ervaring in de Jeugdhulp
✓Dialoog met ouders, detecteren van noden bij hen
✓Signaleren van deze noden in verschillende beleidsniveau’s van de jeugdhulp
✓Organiseren van dialoog tussen ouders en vertegenwoordigers in de Jeugdhulp
• Kern van de werking:
✓Oudergroepen in de regio’s OVL, A’pen, Vl Brabant en Limburg

Eind 2020/2021: °Ouderspunt
• Erkende cliëntenorganisatie + beleidsplan 2021-2023

Groeipijnen! Simon Sinek als inspiratie
Groeipijnen in de fusie
•

Perceptie, regio’s naast elkaar (regionale acties)
✓ Te weinig één verhaal

•

Onvoldoende herkenbaar (1 organisatie) en zichtbaar (weinig online)
✓ Nieuwe organisatie/naam vs gekende provinciale werkingen

•

Organisatie ouderwerking
✓ Dubbel werk, alles bespreken in dezelfde oudergroepen
✓ Soms drempel voor nieuwe ouders (verschil in engagement)

•
•

Vele vragen overlegorganen + te weinig tijd uitwerking eigen thema’s
Feedback overheid

Op zoek naar een nieuw congruent verhaal,
met ervaring van de voorbije jaren,
in een nieuwe structuur.

Ouderspunt (Waarom?)
Waarom = we willen Impact realiseren op de Jeugdhulp = onze motivatie
Doel = Mee een betere jeugdhulp realiseren

Ouderspunt (Hoe?)
Hoe = unieke organisatie zijn, handelen vanuit ouderperspectief = proces
Middel = participatie ouders (leren van hun ervaringen in de jeugdhulp)
Organisatiestructuur (samen)

Functiedomeinen i.p.v. regiowerkingen
(deskundigheid + regie)

Concreet, wie wil Ouderspunt zijn?
•
•
•

Uniek als cliëntenorganisatie in Vlaanderen
Voor ouders die zich niet altijd gehoord, begrepen en erkend voelen in de JH
Kritisch, constructief en oplossingsgericht

Doen we:
• stem van ouders met kinderen in de
jeugdhulp horen en versterken
• beleid/voorzieningen adviseren en
beïnvloeden
• systeemfouten in de hulpverlening
aankaarten + meedenken
• inspireren én ondersteunen om
ouders meer te laten participeren
• dialoogmodel is uitgangspunt
(samenwerken)
• genuanceerde beeldvorming

Zijn/doen we NIET:
• een zelfhulporganisatie
• hulpverlening
• individuele casussen
• een belangenvereniging
• klachtenbehandeling
• enkel een aanklaagbeleid
voeren

Denkoefening met ouders over Jeugdhulp
Ervaringen ouders:
• Niet/onvoldoende gehoord als ouder
• Geen of te late (gepaste) hulp
• Tijd voor vertrouwensrelatie?
• Focus vnl op kind/jongere
• De macht van de expert
• Wat als jongere geen hulp wil en
ouder wel?
• …
• Als het wel lukt, met gepaste hulp,
ademruimte als ouder, perspectief

Gevolgen voor ouders:
• Probleem blijft of wordt erger
• Wachten op de wachtlijst(en)
• Niet meer kunnen functioneren als
ouder, wanhoop
• Vertrouwen in JH verdwijnt
• …
• Je kan als ouder terug het traject
in handen nemen, eigenaar
worden van je levensverhaal

Wat zien ouders als oorzaak:
• JH neemt de zaak over met te weinig overleg
• JH krijgt het ook niet opgelost, wat dan nadien thuis?
• Procedures verhinderen werken op maat en volgens
de noden/situatie
• …
• Plaatsing gaf ademruimte/rust en ontlasting in het
gezin, tijd voor andere belangrijke zaken

Wat zijn de redenen volgens ouders?
• Structuur hulpverlening, doolhof van aanbod, samenwerking?
• Te weinig tijd voor het unieke verhaal gezin?
• Schuldmodel is terug in opmars
• Te weinig samenwerking tussen hulpverlening en ouders
• Visie/beleid van bepaalde voorzieningen is nog onvoldoende
gericht op gezinsbenadering

Conclusie denkoefening, kernprobleem JH?
Kernprobleem in de Jeugdhulp volgens ouders:
• er is geen of onvoldoende erkenning/oog/oor voor de beleving van de
ouder in het HV proces
• de ouder wordt hierbij ook te weinig gezien/gehoord als
ervaringsdeskundige van zijn kind
• waardoor er geen of onvoldoende evenwaardige samenwerking is tussen
hulpverleners en ouders.

Wat wil Ouderspunt mee realiseren?
Acties/activiteiten
Maatschappelijke uitdagingen
• Erkenning voor de complexiteit van
ouderschap in de jeugdhulp
• Ouders ervaren geen drempels en
schaamte om tijdig hulp te vragen

•
•
•
•
•
•

Ouderwerking (verbreden)
Bereik ouders verhogen
Vorming vanuit cliëntenperspectief
Dialoog en samenwerking met HV
Informeren en adviseren beleid/HV’s
Zichtbaarder worden

Korte en middellange termijn effecten
Impact op lange termijn
• Regie in hulpverleningstraject in
handen van gezin, als basisprincipe
• Laagdrempelige, bereikbare en
betrouwbare hulp, die samenwerkt
over sectoren heen

• Ouders die meer en evenwaardig betrokken
worden bij de hulpverlening
• Hulpverleners hebben voldoende aandacht
voor de beleving van ouders in het HV’s
proces
• Ouders worden erkend als deskundige van
hun eigen kind

Acties/Activiteiten (wat?)
Ouderwerking (4)
(stem ouder horen + ondersteunen)

Impact(meting) + opvolging onderzoeken
(bevragen ouders/gerichte acties)

Vlaamse + regionale overlegfora
en deelname onderzoeken
(stem ouder inbrengen)

Laagdrempelige vorming
(vanuit ouderperspectief)

Acties/Zichtbaarheid, bereikbaarheid (Wat?)
Huisstijl en Folder

Website en sociale media

Verspreiden nieuwsbrieven (E/I),
kennis, producten

Partner in vzw cliëntenforum (2022)
Opdracht in 2021 (obv decreet 2018 erkende cl org en cliëntenforum in de integrale JH)
•

6 erkende cl organisaties (ouders voor inclusie, de ouders, gezin en handicap, cachet en pleegzorg Vlaanderen, OP)

•

Doelstelling, het CL forum realiseert mee

•

•

Een transparante en participatieve jeugdhulp, en zet zo de samenleving in beweging

•

om kinderen en jongeren maximaal kansrijk te laten opgroeien, in hun vertrouwde omgeving

Jaarplan (goedgekeurd), inzet op: (4 strat doelen)
•

Impact op JH sector

•

Verbinding tussen de verschillende stemmen van kinderen, jongeren en ouders (+versterken)

•

Versterken van cl organisaties en cl vertegenwoordigers

•

Communiceren (breed) van de stem kinderen, jongeren en ouders + genuanceerde beeldvorming

Start in januari 2022
•

Oprichting vzw

•

Samenstelling team, bestuur, AV

•

Implementeren jaarplan 2021

•

communicatie naar buitenwereld (in voorbereiding)

Knelpunten … en mogelijke oplossingen
• Vlaamse werking vs
relatie/aanwezigheid regio’s
• Niet (gelijk) actief/aanwezig in alle
provincies (ouderwerkingen)
• Vele uitnodigingen voor deelname
overleg Irojs, werkgroepen,

onderzoeken vs kleine organisatie (4,2
FTE), Toekomst 1G1P?
• Ondersteuning ouders deelname
overleg
• Bereik nieuwe ouders, de weg vinden

naar OP
• Ouders die zich nergens gehoord
voelen (nood aan zorg) vs aanbod OP

• Ondersteunende VW’s (oudergroepen, buddy’s, …)
• Verspreiden folder, nieuwsbrieven, linken sociale
media, website doorgeven
• Gerichte aanwezigheid op overleg fora, tijd efficiënt
gebruiken, gericht betrekken (beheersbaarheid)
• Samen zoeken hoe we anders kunnen
samenwerken (zelf ouders horen, vragenlijsten
doorgeven, digitaal werken….)
• Ondersteuning ouders voorzien in werkgroepen, …
• Als organisatie eigen oudergroepen organiseren
(input vanuit OP)

Tot slot, het is een groeiverhaal
2022 is nieuwe structuur stapsgewijs implementeren

2023 - … Ambities vs realistisch blijven (in verwachtingen), goed evenwicht zoeken

Einde
Dank voor uw aandacht
Volg Ouderspunt op Facebook en LinkedIn

De kracht van ouders in de jeugdhulp

