Goede praktijken
van intake tot nazorg.

Goedgekeurd door ouders met ervaring in de jeugdhulp.
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Als we aan ouders vragen wat kenmerkend is voor een goede hulpverlening,
een goede hulpverlener, komen vaak heel algemene termen naar boven:

Vertrouwen
Eerlijkheid
Openheid
Gelijkwaardigheid
Participatie
H l
agen i nie gelijk
aan je ouderschap
afgeven, je bent en blijft
de o de an je kind
Participatie kan je dus
ook nie fo ce en

De klik moe e ijn

He i OK da ook de begeleiding
grenzen stelt. Dat maakt juist de
gelijkwaardigheid: in de dialoog
kunnen alle betrokkenen ook hun
g en en d idelijk maken

Een o de die nie in ich i
blijft op de achtergrond in zicht.
Het minste dat men dan moet
doen is informeren.

Hoe mee i leg hoe
meer je iets verstaat. Hoe
meer je begrijpt, hoe
be e je kan mee e ken
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Praktijkvoorbeelden. Ervaringen. Adviezen.
In de oo bije ja en hebben o de in de o de g oe en e chillende hema be

oken

Thema die vaak voorliggen op tafels van hulpverleners.
Diensten vroegen advies aan ouders voor hun aanpak.
De intake, het verslag, begeleidingsmethodieken, tevredenheidmeting,
Uit deze teksten bundelen we hier een aantal richtlijnen voor diensten.

Het eerste contact.
Alle ouders melden dat in een hulpverleningsrelatie, het eerste contact erg belangrijk is.
Termen die een groot gewicht krijgen:
Vertrouwen
Luisteren
Eerlijkheid
Openheid
Onbevooroordeeld luisteren en spreken met/over ouders

In de praktijk vertaalt zich dat tot:
Overloop met de cliënten alle info die je als dienst al kreeg van andere diensten.
Meld van wie je welke info kreeg en waarom.
Ga na hoe ouders hierover denken.
Cliënten willen weten met wie verder samengewerkt wordt en waarom.
Respecteer de keuzes van cliënten: bv. als cliënt niet wil dat men de school betrekt.
Hou bij elk overleg rekening met de bezorgdheid van de cliënt.
Casusbesprekingen moeten anoniem. Enkel de informatie die nodig is wordt uitgewisseld.

Ideaal is dat overleg plaats vindt in aanwezigheid van de cliënten.
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Wat zeggen ouders?

Soms raag je als o der h lp maar heb je elf 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 blij en be aakt orden

In het begin an het traject kan het ijn dat je nog heel hard
met jezelf bezig bent en je niet klaar bent om de situatie goed
te begrijpen. Vaak moet je eerst in het reine komen met jezelf
vooraleer je het grotere erhaal kan ien

Een aanpak die duidelijk en eerlijk is, werkt.
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Waarover willen ouders beter geïnformeerd zijn?
informatie over de dienst,
wat de ouders al of niet kunnen verwachten,
wat van de ouders verwacht wordt,
wat de normale gang van zaken is.

Wees dan ook open in verslaggeving.
Probeer steeds documenten samen in te vullen. De voorbereiding neemt tijd in beslag, maar is een
belangrijke s ap in he bespreekbaar maken an hema s
De begeleider kan het op papier samen met de ouder(s) invullen.
De begeleider kan het zelf inbrengen en na het invullen afdrukken en een ingevuld
exemplaar meegeven met de ouder(s) en laten ondertekenen voor ontvangst.
Ter voorbereiding kan je het lege document uitprinten en al meegeven. samen invullen op
computer, uitprinten en laten nalezen thuis.
Laat de uitgeprinte versie steeds handtekenen door ouders.

Open verslaggeving is soms niet gelijk aan open verslaggeving.
Ui ge

ekken me o de

o d d idelijk da de manie

aa o men me o en e lagge ing om

wil gaan, soms afhangt van de samenwerkingsrelatie.
Verschillende ouders vullen dit anders in, niet iedereen verwacht hetzelfde.

Open verslaggeving

= niet letterlijk voorlezen maar overlopen wat in het verslag staat
= op voorhand met je cliënten doornemen waar de discussies, knelpunten kunnen zitten
= een verslag geven aan iedereen
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= niet elk verslag aan iedereen geven, wel het handelingsplan, getekend door iedereen
(probleem: je kan niet altijd voor akkoord laten tekenen, wel voor gezien
= het evolutieverslag ook laten tekenen voor gezien
= kunnen aantonen dat je de inhoud van het verslag besproken hebt met je cliënt
= toevoegingen van jongere in verslag steken: doelen en evolutie van doelen
een a a l ik oo o de

illen

jonge e il

= hulpverlener die toevoeging van jongere/ ouders invult
= het verslag samen met de ouders schrijven tijdens huisbezoek
= laptop meenemen en ouders zelf hun deel laten invullen of intypen waar ze bij zijn
= desnoods 3 maal teruggaan om de juiste invulling te checken
= met de jongeren het verslag doornemen vanaf 12 jaar (cfr. decreet rechtspositie)
= ouders betrekken bij het opstellen van het handelingsplan en formuleren van doelstellingen
= samen het verslag schrijven
= jongeren schrijven hun deel
= jongeren laten begeleider hun deel schrijven

Tijdens de begeleiding.

Ook in de loop van een begeleidingstraject blijft openheid en betrokkenheid van het grootste
belang. Ook al ijn o de

om o

ook al ijn e minde be eikbaa men e

ach de blij ende

uitnodiging tot gesprek van de hulpverlening.
Men verwacht dat de voorziening hierin een duidelijk standpunt neemt 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.
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Wat zeggen ouders?

Soms kan een tussenpersoon helpend zijn (als je er zelf nog
niet klaar voor bent), hij/zij kan je dan bijstaan of helpen op
een aanvaardbare manier je wensen en ongenoegen
duidelijk te maken.

Bij de bespreking an het stappenplan orden de afspraken
geformuleerd én de verwachtingen. Dit wordt minimum om
de 6 maand hernomen, vermits de context en de situatie
steeds kan veranderen. - Men kan een herstart aanvragen.
Dit wil niet zeggen dat men de gesprekken opnieuw moet
beginnen, wel dat men een fase teruggaat in het
stappenplan en de afspraken herbekijkt

Een positie e erkrelatie met je h lp erlener is heel erg
belangrijk. Je moet als ouder de mogelijkheid krijgen zelf ook
vragen te stellen aan de hulpverlener over wat je nodig
hebt

Over belangrijke keuzes moet er in feite steeds een gesprek zijn met allen.
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Maar let op het evenwicht,
voorzie steunfiguren voor de cliënten indien ze dit wensen.

Liefst geen vergadering waar 5 hulpverleners zitten tegenover 1 ouder en jongere alleen.
Let op de manier waarop men zit. Bv. een ouder mocht bij de besprekingen niet naast haar
zoon gaan zitten maar werd verwezen naar een plaats tegenover hem. Voor haar was dit
symbolisch voor wat de tussenkomst veroorzaakt: dat zij en haar zoon tegenover elkaar
ge et orden B bij o dercontact it t ssen o ders en jongere de h lp erlener en de e
antwoordt wanneer de leerkracht iets vraagt.
Be ek o de bij alle

a no maal o de cha inho d nodig hen e o

ijn min

oe i

Help ouders belangrijke besprekingen op voorhand voorbereiden: bv evaluaties.
Ouders en jongere meenemen in het team ipv teambesprekingen over hen.

Voor ouders is de hulpverleningsrelatie zeer doorslaggevend. Een professional die het vertrouwen
krijgt, mag bij wijze van spreken met de zotste 1 methodieken afkomen.
Investeren in openheid, in betrokkenheid, investeren in de relatie, is dan ook geen tijdverlies.

H lp erlening krijg meer kansen als he klik
Voorzien da nie klikken een eali ei kan zijn.
Hou dan niet rigide vast aan het feit dat dezelfde contextbegeleider in gesprek moet blijven
met iedere betrokkene.
Sommige actoren kunnen apart gezien worden, niet altijd samen met iedereen.
Hoeft ook niet altijd met dezelfde hulpverlener.

Maak volgende mogelijkheden bekend bij cliënten:

1

Sommige ouders vinden de duplo-pop methodiek iets om met kinderen te doen. Tip: vraag aan ouders wat ze
van de aanpak vinden, leg uit waarom je deze of gene methodiek graag wil gebruiken.
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Vertrouwenspersoon/ Steunfiguur.
Cliëntoverleg.
Bemiddeling.
Doe dit van bij de start.
Wacht niet tot iets misloopt.
Zie dit niet als een noodrem, maar als een mogelijkheid die helpend kan zijn.

Wanneer de jongere de ouder niet wil zien:

In de oudergroep werd dit al meermaals besproken. Ouders verwachten dat de voorziening hen blijft
uitnodigen, hen blijft respecteren in hun ouderrol. De manier waarop hulpverleners omgaan met
ouders heeft immers ook een invloed op hoe de jongere over hen denkt.
Als tip gaven de ouders het volgende mee:
Nodig de o ders elke eek it op gesprek op een moment dat de jongere ook aan e ig is en in een
plaats waar de jongere kan zien of weet dat de ouders er zijn. Verwittig telkens de jongere dat de
ouders er zijn en laat zonder details weten waarover jullie het zullen hebben. Nodig telkens opnieuw
de jongere it om er bij te komen itten

En bij (v)echtscheidingen?

Aan verschillende oudergroepen werden reeds adviezen gevraagd rond het betrekken van ouders in
een (v)echtscheiding. Hulpverleners zijn bezorgd dat samen aan tafel zitten nadelig kan uitdraaien
voor het kind. Ouders menen echter dat dit net kan leiden tot een betere houding tegenover elkaar.
Als ouders verplicht worden samen te gaan voor het beste voor hun kind, kan dit ook voor de
jongere een positieve ervaring worden.
Verschillende ouders melden dat de hulpverlening hen niet per definitie apart bleef uitnodigen
nadat ze zelf het voorstel deden om samen te komen.
Bij andere voorbeelden leek dit echter niet mogelijk.
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Op de vraag wat belangrijk is in verband met het contact met ouders in (v)echtscheidingen
reageerden de aanwezige ouders unaniem. Hun standpunt was dat aan de ouders ondubbelzinnig
kan gesteld worden dat de bijeenkomsten en het overleg in het belang van het kind moeten zijn.
Maar dat ruziënde ouders in het bijzijn van het kind te vermijden zijn. Enerzijds wordt dan gepleit
voor aparte gesprekken waarbij moet gelet worden op het feit dat info uit het contact met de éne
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 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 kant te moeten kiezen,
jeugdhulp roept ouders (als aparte vader en moeder, en niet meer als koppel) op tot
samenwerking rond het kind,
kinderen kunnen geschillen tussen de ouders ook uitspelen als ze hiervan vaak getuige zijn.
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Wat zeggen ouders?

Sommige diensten werken met verschillende begeleiders. Bij
ouders in conflict krijgen de ouders elk hun eigen begeleider.
Op die manier kan het gesprek ook gevoerd worden tussen
de twee begeleiders (liefst in aanwezigheid van de ouders).
Dit kan voorkomen dat het (ex)koppel gaat kibbelen.
Dit is ook een oplossing oor h lp erleners die anders t ssen
t ee ren itten Soms ordt oor de mama een ro
voorzien, voor de vader een man. Het doel moet dan
duidelijk gesteld worden: de gesprekken apart voeren om
dan alles samen te leggen in functie van de juiste beslissing
voor het kind.

Vechtende o ders k nnen misschien erplicht orden om
een soort ouderstage te volgen in het kader van het belang
van het kind. In deze ouderstage moeten ze leren praten in
functie van het kind. Andere aspecten die daarin aan bod
kunnen komen: - de angst en agressie die meespeelt bij de
partners en op welke manier dit hun gedrag bepaalt in
gesprekken rond het kind, - de strijd om het kind als een
strijd om het gelijk t ssen de partners en d s niet als een
strijd om het belang van het kind), - het verwerken van de
scheiding en alle gevoelens die dit meebracht (de strijd die
dan samenhangt met verwijten over de oorzaak en schuld
an de scheiding

In al deze situaties gaan ouders er van uit dat werken aan deze problematiek, werken aan
verwerkingsprocessen bij ouders, ook werken is aan het welzijn van het kind, de jongere.
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Bij een plaatsing.
Een uit huis plaatsing van een kind is erg ingrijpend. Ouders moeten dan ook tijdig en correct
geïnformeerd worden over:
de juiste datum: wanneer een kind zal geplaatst worden, dit is heel belangrijk opdat ouders
en kinderen de tijd krijgen zich voor te bereiden,
wat je rechten zijn als ouder,
op welke manier ze nog bij het opgroeien van hun kind betrokken kunnen blijven.
Vraag bij belangrijke (en minder belangrijke) beslissingen altijd even de mening van de ouders en
beslis zoveel mogelijk in overleg!

Wat zeggen ouders?
Schoolke e hobb s doktersbe oeken medicatie kapsel
kledij zijn zaken waar we graag mee over beslissen. Ook
roken is voor ouders een gevoelig thema. Ook al zijn er
wettelijke bepalingen, toch vragen we om samen met ons
een plan op te maken, zodat er thuis en in de voorziening op
de elfde manier kan gehandeld orden

Als o der blij end betrokken orden en de eindbeslissing
mogen nemen in alle belangrijke zaken betreffende je kind, is
fundamenteel bv. vakantieregeling van je kind tijdens de
zomer.
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Ouders vinden het zinvol om samen met hun kind activiteiten te doen. Bij een plaatsing groeien
ouders en kinderen vaak uit elkaar. Door het weinige contact dat er nog is, weten ze op de duur niet
meer hoe ze nog met elkaar moeten omgaan.

Organiseer als dienst regelmatig activiteiten om het contact tussen
de jongere en de ouders te herstellen / behouden /versterken.
Sommige ouders melden ook dat gewoon meedraaien bij feestjes, of in de leefgroep, niet voldoende
is. Op die manier is er geen één-op-één con ac

en o de en kind en blijf

aak de conc

en ie

met / loyauteit naar de opvoeders meespelen.

Wat zeggen ouders?

Bij oudere kinderen is het fijn als er activiteiten
georganiseerd worden. Bijv. zoektochten, bosspelen,..
Wanneer een kind geplaatst wordt, groeien ouder en kind
vaak uit elkaar doordat het contact beperkt wordt. Op de
duur weten ze niet meer hoe ze met elkaar moeten omgaan.
Door zulke activiteiten te doen (zonder begeleiding) zijn ze
even aangewezen op elkaar en vinden ze opnieuw manieren
om met elkaar om te gaan, ontdekken ze opnieuw elkaars
kwaliteiten.

De ouder op weg helpen naar een betere relatie met het kind is voor ouders hét begeleidingsdoel.
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Organiseer individuele momenten! Ouders zien hun kinderen al zeer weinig. Als ze naar de
voorziening komen, willen ze tijd en ruimte om met hun kind bezig te zijn. Als dit kan zonder dat er
andere ouders en kinderen en zelfs opvoeders aanwezig zijn, is dit voor hen veel aangenamer,
natuurlijker, ontspannend.

Een andere belangrijke tip: het moet niet altijd praten zijn!!!!!! Het moet niet altijd binnen zijn!!!!!

Denk hier vooral aan bij begeleidingsgesprekken of huisbezoeken. Eens gaan wandelen, samen
koken of afwassen, samen naar de winkel. Het praat veel makkelijker en natuurlijker. Bovendien kan
de begeleider op die manier ook zien hoe de ouder spontaan met zijn kind omgaat.

In de afronding.
De voorbereiding naar 18 jaar houdt ook in dat een jongere en zijn ouders voorbereid worden op het
feit dat de jongere hulp kan weigeren. Motivatie van de jongere zelf ligt moeilijk wanneer deze de
eigen situatie verkeerd inschat. Het is bijna evident dat de jongere zelf zijn meerderjarigheid (en dus
ook onafhankelijkheid van hulp) graag opneemt.
Doch ook de ouders hebben op dat moment nood aan steun. Ouders vragen in die zin hulp bij de
opvang van deze meerderjarigheid. Hulp om de jongere niet in de steek te laten.
Voor de jongere zelf wijzen ouders op het belang van een vertrouwenspersoon die de jongere reeds
kent. Deze persoon kan motiverend werken voor de start van gesprekken of een begeleiding ook na
18 jaar. De nodige stappen zetten, meegaan naar het aanbod binnen de vrijwillige volwassenen hulp,
ook al is de jongere reeds of bijna 18, is een zorg die soms te weinig benut wordt.

Voorbereiding op een zelfstandig leven.
Dit zou ingebakken moeten zijn bij alle vormen van jeugdhulp en niet alleen bij begeleid zelfstandig
wonen of kamertraining. In kleine groepen min of meer zelfstandig leven binnen een grotere
instelling, werd genoemd als een goede aanpak hiervoor.
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De eigenheid van de jongere, de mate waarin hij zelfstandigheid bereikt en de mogelijkheden die hij
daarvoor heeft, zijn volgens ouders een betere richtlijn dan de leeftijd. Inschatten van de kansen op
zelfstandigheid, bekijken hoe de jongere evolueert kan bijvoorbeeld door een toets met een
zelfstandigheidschaal.
Dit kan best ingeschat worden door een groep van mensen die elk vanuit hun ervaring en kennis van
de jongere meedenken op langere termijn. De puzzelstukken van verschillende soorten hulp moeten
lang voor de jongere 18 jaar wordt, samen gebracht worden.

Nazorg.
Nazorg dient niet om escalaties op te lossen, maar om deze te vermijden. Wanneer ouders of
jongeren zelf bellen is het vaak net te laat. Kan je zelf niets meer betekenen voor het gezin, verwijs
hen dan concreet door. Bel indien mogelijk zelf ter ondersteuning.
Er zou best iemand zijn, die met die jongeren blijft contact houden: blijven aanspreken en blijven
oo

ellen doen blij en onde handelen blij en

eken

vanuit jeugdhulp altijd de nazorg over 18

jaar blijven aanbieden, jongeren blijven uitnodigen, al was het voor een potje koffie.

Wat zeggen ouders?
Voorbereiding op jaar en d s ellicht op het beëindigen
van hulpverlening moet vroeger starten. Wanneer jongeren
slechts de laatste 6 maand informatie en training krijgen
naar zelfstandigheid, is het wellicht al te laat. Ouders denken
hierbij aan verschillende zaken die al vroeg aangeleerd
kunnen worden: - huishoudelijke werkjes: koken,
schoonmaken, was en strijk - informatie opzoeken in functie
van de meerderjarigheid - solliciteren, werk zoeken en zich
aanbieden - formele documenten leren kennen en bijhouden
- formele documenten leren invullen of weten waar men kan
helpen hierbij - omgaan met geld
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Laat mensen kennis maken met andere diensten, doe
samen een be oek pleeg samen een telefoontje Het
maken van een netwerkkaart kan een goed hulpmiddel zijn:
op die manier moeten ouders en jongeren geen hele
zoektocht ondernemen.

Adviezen aan hulpverleners:
- Ouders willen dat er nog vroeger gewerkt wordt naar
zelfstandigheid, zelfs lang voordat de jongeren geplaatst
worden. Laat jongeren vroeger en meer falen, zodat ze ervan
kunnen leren.
- Ouders vragen dat de jeugdhulpverleners met de jongere
een contract op maat maakt, door de jongere ondertekend
voordat hij 18 jaar wordt, waarin omschreven staat wat de
nazorg precies kan / zal inhouden voor hem.
- Ouders vragen ook nuttige info aan henzelf door te geven,
zodat ze hun jongvolwassen kind beter kunnen ondersteunen
bij terugkeer naar huis.
- Ouders willen dat hulpverleners al op voorhand nadenken
over nuttige info, contactgegevens van
volwassenhulpverleningsdiensten, alsook nadenkt over
helpende boodschappen bij het einde van de hulpverlening.
- Ouders vragen aandacht voor hun relatie met hun kind
bv. erkenning voor hun eigen mogelijke gevoelens van
gefaald te hebben b armoede eigen
je gdh lp erleden
- Ouders wijzen op het bestaan van vzw Cachet en vragen
hulpverleners om diensten zoals vzw Cachet in te schakelen
bij de overgang naar +18.
- Ouders vragen om op tijd vertrouwenspersonen toe te laten
en aandacht te hebben voor het uitwerken van een netwerk
rond de jongere
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Wat kan nog helpen? Wat zeggen ouders?

Het helpt als ouder om te leren (bv. door therapie te volgen)
verwoorden wat je noden en wensen zijn en wat je niet wilt.
Zo kan je leren op een rustige manier iets te vertellen. Je kan
een gesprek bv. voorbereiden via een brief. Het is belangrijk
als ouder aan jezelf te werken, leren je eigen aandeel te zien
in het ganse verhaal.

Als ouder moet je de ruimte krijgen je mening te kunnen
zeggen, soms moet je dit opeisen en moet je voldoende
mondig zijn om dit te kunnen. Dit is hard werken. Therapie
kan helpen je levensverhaal een andere betekenis te geven
om zo verder te kunnen met je leven.

Ook tijd en aandacht besteden aan de nazorg door de
hulpverlener, kan helpen. Een kind mag niet het gevoel
krijgen zomaar in de steek gelaten te worden. Ook is het
belangrijk dat je voor de hulp afrondt als ouder samen met
de hulpverlening op zoek gaat naar een netwerk waar je kan
op terugvallen, zowel binnen als buiten de professionele
hulp.

Bij het begin van het hulpverleningstraject is het belangrijk
dat de hulpverlener aan de ouder laat weten wat zijn/haar
verwachtingen zijn naar jou als ouder. Het helpt als de
hulpverlener duidelijk uitlegt waarom je dit traject start en
hoe de toekomst er mogelijk kan uitzien (de verschillende
mogelijke gevolgen).

Soms is het ok als de hulpverlening even overneemt, zolang
dit ook kan teruggedraaid worden en je betrokken blijft
tijdens het ganse proces. Bv. de hulpverlener belt regelmatig
zelf om de ouders op de hoogte te houden.

Transparantie tussen de ouder en de hulpverlener is langs
beide kanten heel essentieel.

De familiale, huiselijke sfeer in een leefgroep helpt om je
kind gelukkig te laten voelen.
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Bronnen:
Diverse teksten uit de ouderwerking van vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen:
-

-

Begin voor het einde, je zoektocht naar een nieuw begin! een realisatie van ouders met ervaring in de
Jeugdzorg in Limburg
Betrokkenheid van ouders in voorzieningen BJB 2006-2012 Een oplijsting van initiatieven in
voorzieningen BJB waarbij ouders betrokken worden.
Contextbegeleiding: invulling door ouders - 2014
Een kind opgeven kan niet. Samenwerken naar een plan voor de jongere na 18 jaar. Standpunten en
ervaringen van de ouders uit de Roppov-oudergroep Gent. September 2008
Het ABC voor hulpverleners. Wat ouders belangrijk vinden in de hulpverlening.
Het A-doc en M Standpunten en tips uit de gemengde werkgroepen. Themabundel November 2014
Het scharniermoment 18 jaar. Uit oudergroep Gent, 8 september 2016
Inspiratiedag Participatief werken in de jeugdhulp 13 maart 2018 Verslag werkgroepen, besluiten,
verslag workshop vzw Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen
Invulling vragenlijst op vraag van het project Pa ici a ie e ba i ho ding In eg ale Je gdh l OostVlaanderen. 2011
Ondersteuning voor ouders tijdens het hulpverleningstraject van hun kind(eren) 24/01/2019
Open verslaggeving, wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen? Maart 2012 Op basis van:
Syntheseteksten van de oudergroep Waasland-Dendermonde
O de o e de h l e lene
a il
Ouders over nazorg en +18 in de jeugdhulp. dialoog tussen ouders en hulpverleners op basis van een
aantal citaten uit vroeger bronmateriaal.
Participatie van ouders aan het hulpverleningstraject van hun kind. Wat? Hoe? Waarom? Een dialoog
tussen ouders en hulpverleners. 2017
Participatief werken als het moeilijk gaat. regionale werkgroep Gent-Meetjesland (2011-2012)
Succesfactoren voor samenwerking. Synthese van informatie uit vroegere gesprekken met ouders en
een recente bevraging bij 2 oudergroepen elementen die vanuit het perspectief van ouders cruciaal
zijn voor het doen slagen van een samenwerking binnen de hulpverlening. 2014
Tips van ouder tot ouder, tips van ouder tot hulpverlener 3/04/2019
Ui i eling De In ake S and n en i o de g oe en en egionale e kg oe en Ve ach ingen
van ouders betreffende de eerste contacten: op basis van verschillende syntheseteksten uit
oudergroepen. 2007

Illustraties: https://www.bing.com/images

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.

vzw oudersparticipatie - Goede Praktijken - april 2020

20

