Ouderwerking in
Jeugdhulp

Mei 2020

Regelmatig komt (van diensten en voorzieningen in de jeugdhulp) de vraag naar tips voor de
uitbouw van een zinvolle ouderwerking.
Met deze bundel willen we hiervoor inspiratie meegeven.
We brengen zowel meningen van ouders als tips van professionelen samen.
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Ouderwerking

Wat bedoelen we daarmee?
We geloven dat de jeugdhulp gediend zou zijn met een duidelijkere inbreng
en aanwezigheid van ouders/het gezin.

In het verleden werd het aanbod te vaak enkel vorm gegeven vanuit een professionele,
academische, politieke hoek. Het leven en perspectief van hulpvragers bleef buiten beeld.
Op die manier kreeg men geen zicht op wat daar dan van belang is, hoe het is wanneer men zichzelf,
of iemand uit zijn gezin, toevertrouwt aan hulp of zorgverlening.

De gebruiker van zorg/hulp is de best geplaatste persoon om
te signaleren hoe de oorzaak van de hulpvraag gevolgen heeft
op zijn leven en hoe de aanpak om de nood te verhelpen ook
gevolgen heeft op zijn leven en dat van zijn gezin.

Daarnaast is het belangrijk om een jongere in de e samenle ing steeds te ien als een deel an een
geheel. Waarbij de ouders/het gezin, de eerste basis vormen.
Waarbij de jongere geen i -de-wereld-alleen- aa d i di id
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Wat zegt de overheid?
In het besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenningsvoorwaarden en de
subsidienormen voor voorzieningen jeugdhulp 2019 lezen we in artikel 1 - paragraaf 8°:

‘contextbegeleiding: de breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante
betrokkenen uit zijn gezins- en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen

3

Verder in dit besluit vinden we in paragraaf 36°:

‘ondersteunende begeleiding: de breedsporige ondersteuning die zich richt op specifieke
problematieken waarmee de minderjarige en zijn context in een lopend hulpverleningstraject te
maken krijgen

Ten slotte willen we hier ook artikel 3 van hetzelfde besluit in de kijker stellen.
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Art 3. Een organisatie voor bijzondere jeugdzorg organiseert, al dan niet op
beslissing van een jeugdrechter of een jeugdrechtbank, veranderings- en
krachtgerichte hulpverlening voor al dan niet gemotiveerde minderjarigen
en hun gezinnen met duidelijk gemanifesteerde problemen en noden.
De hulpverlening die wordt georganiseerd door een organisatie voor
bijzondere jeugdzorg heeft als finaliteit de ontwikkelings- en
ontplooiingskansen van de minderjarige te vrijwaren en te versterken, en
zijn maatschappelijke integratie te bevorderen. Daarbij worden zijn gezin
en zijn ruimer familiaal, sociaal en professioneel netwerk betrokken.

In al de e form leringen le en e een itnodiging om in alle aspecten an de je gdh lp ook
ouders mee te nemen op verschillende manieren.

Me de e m

de

e ki g

eke

e in deze bundel over:

alle acties die ouders dichter bij de jeugdhulp (aanbod/dienst) brengen,
via een gerichte en geplande aanpak met de bedoeling ouders meer te betrekken bij alle
aspecten van de jeugdhulp/dienst,
acties gericht naar ouders, die daarom niet persé deel uitmaken van het individueel
handelingsplan.

De laatste jaren zijn vele vormen van ouderwerking ontstaan, al dan niet dienst gebonden.

Deze acties dienen vaak ook verschillende doelen.

Acties met als doel ouders meer over de vloer te krijgen, drempelverlagende acties.
Acties in functie van doelen die door professionelen gesteld zijn.
Ondersteunende acties waarbij ouders de inhoud bepalen.
Acties in het kader van de (betere) uitbouw van het aanbod.
Acties in het kader van beleidsadviezen, zowel naar de dienst als naar de overheid.
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Wie het doel bepaalt, wie de inhoud bepaalt, welke verwachtingen er leven,
kan erg verschillend zijn.
Hierover moet er van bij de start duidelijkheid zijn.
Zowel voor wie de actie organiseert als voor de deelnemers.

In verschillende voorzieningen worden ouders op verschillende manieren betrokken bij de dienst:

ouders worden uitgenodigd naar aanleiding van speciale gelegenheden, feesten, uitstappen,
BBQ erjaardag an de jongere
er zijn georganiseerde ouderbijeenkomsten, zowel eenmalige infomomenten als regelmatige
ouderbijeenkomsten waar ouders zelf de inhoud van het gesprek bepalen,
ouders worden op verschillende manieren betrokken bij de werking van de dienst, ifv het
leven van de jongere, bij logistieke zaken, ter evaluatie van het aanbod.

Diensten/voorzieningen kunnen daarbij verschillende doelen nastreven.

De aanpak van de dienst kenbaar maken.
Ouders uitnodigen voor een ontspannende activiteit.
Informatief, educatief aanbod.
Opvoeding ondersteunend, educatief aanbod.
Bevraging van ouders ifv evaluatie, wijziging van de aanpak.
Bevraging van ouders ifv participatie.
Zelfzorg voor ouders, ondersteuning en erkenning bij aangevoelde noden.

Het is belangrijk om hierover naar de dienst én naar de ouders heel duidelijk
te zijn om geen valse verwachtingen te creëren.

Het heeft geen zin een algemene evaluatie van de werking te vragen van ouders, als men al de
grenzen kent van wat veranderbaar is en welke zaken niet ter discussie staan.
Daarnaast is het goed te weten wat je hoofddoel is. De mening van ouders vragen met als
bijbedoeling het eigen aanbod meer aanvaardbaar te maken lijkt een opzet met omweg.

We

ege aa

de

elke hema g ed

de
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ee i f ma ie e a

d

de aanpak van de dienst
het verloop van een hulpverleningsproces
rechten van jongeren maar ook van ouders
duidelijkheid over hun positie ten opzichte van de hulpverlening/hulpverleners
hoe ouders betrokken blijven bij hun kind, ook bij een plaatsing
hoe ouders hun inbreng kunnen doen bij de probleemstelling en het zoeken naar
oplossingen.

Ouders melden ook het grote belang van ontmoeting met ouders met gelijkaardige ervaringen.
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Verschillende voorzieningen hebben positieve ervaringen
doch wijzen ook op randvoorwaarden:

De frequentie van de

Voordelen waren:

ouderwerking ligt misschien
vrij laag (alles bij elkaar een

- plezierige momenten creëren

vijftal keren per jaar) maar

tussen ouders en kind,

heeft toch zijn belang. Ten

- op informele wijze de

eerste hebben we altijd een erg

communicatie tussen begeleiders

hoge opkomst, ten tweede

en ouders verbeteren,

merken we dat dit echt ten

- ontmoeting ouders onderling

goede komt aan de relatie
dagcentrum en ouders

De kostprijs is er vooral één van uren. Een avondbijeenkomst betekent
toch direct een investering van 40 uren (aanwezigheid en
voorbereiding=plannen, organiseren uitnodigen materieel

Randvoorwaarde is dat ouderwerking echt moet gedragen worden door het team en de
instelling, geen eilandje mag zijn in je missie je doelstellingen

Meer positieve acties ondernemen samen met ouders (buiten de problematiek
besprekingen). Dit is niet alleen ondersteunend voor de ouders, het leert je ook veel.
Er wordt een ander soort relatie gecreëerd wanneer je bijvoorbeeld samen met een
ouder een kamer van een jongere inricht
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Ouderwerking

Wat melden ouders?
Een ouderwerking die losstaat van het begeleidingsdossier, kan voor
ouders om verschillende redenen een meerwaarde zijn.
O ders komen o er de loer onder dat het o er h n problemen moet gaan
Ouders krijgen informatie over zaken die voor iedere ouder belangrijk zijn.
Ouders voelen zich gesteund en gehoord waardoor het vertrouwen groeit.
Ouders doen een positieve bijdrage bij de werking.

Vaak organiseren diensten een vaste oudergroep.
Gemeenschappelijk bij deze oudergroepen is de meerwaarde die ze inhouden. Ouders melden dat
de ontmoeting met mensen die elkaar begrijpen, omdat ze dezelfde situaties herkennen, een
emotionele opsteker is. Ouders kunnen elkaar vaak goede tips geven in het omgaan met de
hulpverlening, of met het feit dat ze in de hulpverlening terecht gekomen zijn.

Enkele initiatieven die ouders ons aanbrachten.
Open bijeenkomsten voor ouders met als doel elkaar te ontmoeten, te praten over
gemeenschappelijke acties (vb. feest voorbereiden), gemeenschappelijke vragen.

Ouders die samenkomen voor informatieve momenten, met inbreng van een externe spreker: over
drugs, over de werking an CLB s o er moeilijkheden bij het opgroeien

In vele diensten worden ook bijeenkomsten voor ouders gegeven in het kader van
opvoedingsondersteuning. Vaak wordt dit door een medewerker georganiseerd.
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He Babbelcafé , een voorbeeld uit een dienst. Een ouder vertelt:
Vroeger was er geen Babbelcafé

. Er werd een potje koffie gedronken in de leefgroep. Best

gezellig maar er werd soms teveel gepraat over dingen die kinderoortjes niet moeten horen.
Wellicht is van daaruit het idee gegroeid om een praatcafé op te richten. De opvoeders kunnen hun
werk verder doen, de ouders krijgen in het babbelcafé de kans om hun hart te luchten, stoom af te
blazen, gezellig samen te zijn,... Als je wil kan je ook een gezinswerker eens apart aanspreken.
Iedere maandagmorgen kunnen wij als ouders terecht in het babbelcafé, waar we vriendelijk
worden ontvangen door L.. Met een kopje koffie (een bakje troost), koekje en een deugddoend
gesprek kunnen we ons terug versterken. L. staat klaar met een luisterend oor. Zij is een enorme
steun voor ons. Vreugde en verdriet worden samen gedeeld, er worden oplossingen bedacht
waardoor je een beter gevoel krijgt, we wisselen van gedachten,... Met een gebroken hart worden
e opge angen door mama s die het elfde hebben meegemaakt. Je staat er niet alleen voor.

Goed of slecht eekend gehad de vraag
die over ieders lippen rolt. En ook al heb je
niet veel zin om te praten , het doet even
deugd om tussen de mensen te zitten die
perfect eten hoe jij je voelt

Andere ouders komen maandelijks samen in een oudergroep.
Om van elkaar te leren: het is goed met elkaar te praten, je kan ervaring uitwisselen, je leert je
eigen kijk relativeren en dat maakt de problemen draaglijk.
Hier krijgen we tips in verband met de kinderen, je zoekt samen oplossingen, je beseft dat je niet
alleen staat. Als de begeleiding stopt, sta je er weer alleen voor, toch mogen we nog naar de
oudergroep komen.

Dat is goed Als je er alleen voorstaat kun je die steun gebruiken - buiten
deze groep geloven anderen moeilijk wat je doormaakt - anderen geloven je
verhaal vaak niet. Als je het zelf niet meemaakt, kan je het moeilijk begrijpen.
Het is belangrijk dat je kan praten met mensen die dit begrijpen
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Hulpverleners zijn soms bang dat er tijdens o n o derbijeenkomsten ooral klachten en frustraties
zullen worden geuit. Dat zal in veel gevallen zo zijn, maar het is belangrijk dat hiervoor ruimte wordt
gelaten en dat dit niet wordt afgeblokt. Hulpverleners mogen de frustraties en klachten zeker niet
persoonlijk opnemen en in de tegenaanval te gaan.

Sommige voorzieningen vragen ouders hun mening over de aanpak in de dienst.
Voor ouders is het belangrijk dat de inbreng niet enkel beperkt wordt tot de keuze van voeding of
activiteiten. Ze willen graag betrokken worden bij belangrjke hema zoals de werking van de
voorziening, de hulpverlening in het algemeen, de opvoeding, het onderwijs, waarden en normen
die worden meegegeven.
De ouders uit de Antwerpse oudergroep wijzen hierbij op een belangrijk aandachtspunt.
Het zal niet gemakkelijk zijn om ouders hiervoor warm te krijgen, ze zitten immers nog midden in
een (hulpverlenings)proces en zijn dan nog erg kwetsbaar. Het is dan niet evident om constructief na
te denken over verbeteringen. Het eigen individuele stuk zit daarvoor nog dikwijls in de weg.
Daarnaast is het niet steeds veilig voor ouders om vrijuit te spreken over dingen waarvan zij vinden
dat het niet goed loopt. Ouders blijven immers heel afhankelijk van de voorziening. Ze zijn dikwijls
bang dat als ze negatieve dingen zeggen dat in het nadeel van hen en hun kinderen zal uitdraaien.
Het is enorm belangrijk om oog te hebben voor en zorg te dragen voor de kwetsbaarheid en
emotionaliteit van de ouders.
Een optie is om ook ouders toe te laten waarvan het hulpverleningstraject al is afgelopen. Bij hen is
de emotionalitet al wat minder. Daarnaast zijn deze ouders ook niet langer afhankelijk van de
voorziening. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen kan hier een steun betekenen.

Een oudergroep die niet aan de voorziening gebonden is kan helpen.
In deze oudergroepen is het gemakkelijker en veiliger om vrijuit te spreken omdat de bijeenkomsten
gebeuren op neutraal terrein en in een neutraal kader. Op die manier kan de drempel voor ouders
misschien wat verlaagd worden om deel te nemen aan een ouderwerking.
De oudergroepen van vzw Oudersparticipatie hebben een meer algemene insteek. Ouders
ontmoeten elkaar, steunen elkaar, maar denken ook na over het aanbod.

Op die manier dragen ze bij tot de uitbouw van een participatieve hulpverlening.
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Enkele getuigenissen:
Op o n moment hunker je naar ondersteuning en begrip En die
ondersteuning vond ik

in de groep. Het inspireerde mij om te zien hoe

andere mensen omgaan met bepaalde situaties. Het gaf mij voldoening om
elkaar te ondersteunen en je kunt daar telkens terecht met vragen en
bedenkingen. Ik raad het ook aan om mensen uit te nodigen die in dergelijke
situaties itten Het is een belangrijke ondersteuning voor hen
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Reeds bij aanvang heb ik deze samenwerking als nuttig ervaren. Enerzijds als een
indirecte, aanvullende bijdrage aan de hulpverlening met betrekking tot onze eigen context.
Anderzijds - en niet in mindere mate - in het doel van de denkoefening, zijnde deze eigen
ervaringen te delen met een ruimer publiek van ouders, hulpverleners en beleidmakers.
Via deze

willen we de beleidsmakers voorzien van de

informatie die hen in staat moet stellen om een beleid uit te
stippelen en te realiseren dat aansluit bij de reële noden.

Ik ben er bij gekomen, geraakt (na een zoektocht
van zeven jaar en per toeval via de media) omdat
ik ten eerste ook met mijn verhaal naar buiten wil
komen, de schrijnende toestanden ten gevolge van
de bureaucratie wil aanklagen. Men is tenslotte
met mensen be ig en niet met nummers

Daarom vind ik ouderparticipatie zo ontzettend belangrijk. In het begin als je hulpvrager bent heb je daar als ouder
uiteraard geen oog voor omdat je zo wordt opgeslorpt door je eigen problemen, dat je geen energie meer hebt
voor andere dingen. Maar vandaag wil ik vanuit mijn ervaring meehelpen aan een betere zorgverlening.

Het belang van onze oudergroepen
De o ders krijgen hier de kans om h n positie e maar ook negatie e er aring rond de h lp erlening
naar voor te brengen, zonder dat er onmiddellijk een uitleg of verantwoording op volgt. Ze kunnen
ge oon h n ei k ijt

met hen ordt er dan gekeken hoe h n bevindingen kunnen worden

geformuleerd en met een eensgezinde tekst of voorstel naar buiten te stappen en er de diensten, of
de o erheid mee te confronteren (een hulpverlener die meewerkte in ons netwerk)
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Doelen van ouders die zich nu inzetten in één van onze oudergroepen:
Meedenken, meepraten over de problematiek van jeugdhulp.
Formuleren van noden en adviezen naar hulpverlening en beleid. Iets doorgeven aan
diensten.
Beleidsmakers voorzien van de informatie nodig om een beleid uit te stippelen en te
realiseren dat aansluit bij de reële noden.
Meehelpen aan een betere zorgverlening. De hulpverlening voor andere jongeren
verbeteren. Meehelpen zodat diensten zich beter organiseren.
Onrechtvaardige zaken aanpakken. Tot oplossingen komen - ook naar de overheid.
Mijn kant van de zaak vertellen. Rechtuit kunnen spreken. Met mijn verhaal naar buiten
komen, toestanden aanklagen.
Inzet naar andere ouders en/of zichzelf: vormingsmomenten geven, ervaringen delen.
Onderling contact organiseren tussen ouders en hulpverleners.
Elkaar steunen. Ergens terecht kunnen, gehoord worden.

En nog méér:
We vertegenwoordigen de mening van ouders bij diensten
en op vraag van het de overheid.
Met standpunten van ouders stappen we (de medewerkers en ouders uit de oudergroep)
ook naar andere vergaderingen.
Op die manier zijn er al verschillende adviezen gegeven:
- over de folders die gebruikt worden (inhoud en uitzicht)
- over samenwerken met ouders in de jeugdhulp
- over de manier waarop verslagen geschreven worden

Ouderwerking

Wat vinden ouders belangrijk?
Als je ouders in groep uitnodigt, is dit bij de start ook voor hen een ongewone situatie.
Het is daarom erg belangrijk om aandacht te hebben voor een aantal zaken.
Zorg in eerste instantie voor een goede sfeer: koffie, een hapje, een gezellige ruimte, misschien
kinderopvang zodat ouders vrij kunnen spreken, er vlot geraken goede afspraken

Het is steeds belangrijk bij de opstart om ouders te bevragen waarover zij het willen hebben.
Daarnaast is het nodig om de contouren van de bijeenkomst te verduidelijken:
Is dit informatief.
Kan ik mijn mening geven en waarover juist?
Mag ik vrijuit spreken, gaat wat ik zeg niet verder dan deze tafel.
Wat wordt er gedaan met onze mening en wat niet?
Of is dit een gezellig samenzijn waar ouders beslissen waarover gepraat wordt.
Als er meerdere acties of bijeenkomsten gewenst zijn, vraag dan ook na wat best past: waar, hoe er
geraken

anneer de freq entie

Sommige diensten willen graag weten wat de verwachtingen van ouders zijn betreffende de aanpak
binnen de dienst. Als de actie past binnen

a ici a ief e ke

moet er duidelijk gemaakt worden

wat er met de inbreng van ouders zal gebeuren. Ouders willen graag resultaat zien van hun
participatie. En ook al volgt men de mening van ouders niet, motiveer dan waarom men er niet op in
kan gaan.
Geef in ieder geval steeds feedback.
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Uit alle syntheseteksten die reeds uit onze oudergroepen kwamen, wordt duidelijk dat de kwaliteit
van de zorg en de samenwerking met cliënten zeer belangrijk is. Onderwerpen die hierop inspelen
zijn dan ook een goed thema voor het bevragen van ouders, of ter bespreking in oudergroepen.

Als het gaat over de werking van de voorziening weten ouders graag waar zij in het prentje passen:
zowel op microniveau (binnen de relatie met de hulpverleners m.b.t. het eigen dossier),
op mesoniveau (omtrent de aanpak binnen de voorziening),
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op macroniveau (signaleren van knelpunten).

Ouders die binnen de bijzondere jeugdbijstand hulp krijgen, worden vaak geconfronteerd met
onbegrip. Onbegrip van de buitenwereld of de eigen familie. Tegelijk zijn ze soms ten einde raad
maar is het moeilijk stappen te zetten op zoek naar steun. En ook al zijn er geen pasklare
oplossingen voor de problemen met de jongere, ouders melden dat begrip en steun van groot
belang is voor hen. Ook daarvoor kan een oudergroep een belangrijk instrument zijn.

Enkele getuigenissen:

Deelnemen aan de oudergroep is belangrijk om te blijven volhouden, door het gevoel dat je niet de enige bent.
Dit vormt ook een goede opvang voor het schuldgevoel dat je als moeder hebt als er iets misloopt met je kind

Alleenstaande ouder zijn is zwaar. Opvoeden als alleenstaande ouder wordt niet aangeleerd.
Als ouder krijg je vaker voorbeelden van hoe het niet moet. Een oudergroep is belangrijk want je
kan overal iets uit leren en je merkt dat je er niet alleen voor staat

Een moeder heeft veel geleerd uit bijeenkomsten van een voor iening over
opvoedingsondersteuning. Ze heeft er concrete tips gekregen, kunnen uitproberen en van andere
ouders kunnen leren

Reacties van ouders over hun engagement in verschillende oudergroepen:

Gevoel van (h)erkenning.
Maakt deel uit van mijn verdere verwerkingsproces.
Je ondervindt dat het zin heeft.
Het motiveert om vol te houden.
Er wordt naar mij geluisterd.
Ik kan met mijn problemen ergens terecht, om erover te praten.
Een goede babbel.
- Steun en tips krijgen.
Hart luchten, stoom afblazen, gezellig samenzijn, een luisterend oor, begrip.
Motivatie om de week positief te starten.
Het is bemoedigend. De samenkomsten zijn waardevol.
- Er wordt geluisterd; ouders worden als volwaardige partners erkend.
Ondersteuning en begrip.
Inspireerde mij om te zien hoe anderen omgaan met bepaalde situaties.
Voldoening om elkaar te ondersteunen.
Je kan telkens terecht met vragen en bedenkingen.
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Ouderwerking

Wat melden hulpverleners?
16

In dit hoofdstuk maken we een overzicht van voorbeelden uit voorzieningen.

Een dienst of voorziening kan op verschillende manieren de ouders trachten te betrekken bij hun
werking. We merken dat velen activiteiten organiseren die feestelijk zijn, of ouders betrekken bij
activiteiten van de jongeren.
Andere zaken passen dan weer meer in begeleidersdoelen.
Maar ook de uitbouw van een participatieve werking wordt samen met ouders uitgestippeld.
Bij deze willen we ter inspiratie een oplijsting maken en voorbeelden meegeven van acties die
ouders dichter bij de jeugdhulp brengen.

Ontspanningsactiviteiten.
Speciale momenten in het jaar om de voorziening open te stellen voor het hele gezin:
feesten rond kerst, kerstmarkt, nieuwjaar of sinterklaas, lichtmis (wafelenbak),
kersttoneel, vader- en moederdag, communiefeesten,
open-deur dagen of vieringen x-jarig bestaan van de dienst,
afsluitende barbecue eind van het schooljaar,
bijeenkomst bij het begin van het schooljaar met foto s an het kamp
open feest waarbij iedereen welkom is: jongeren, gezin, rienden b ren personeel met
rommelmarkt, kinderanimatie, BBQ

Activiteiten die voor de gezinnen georganiseerd worden:
zoektocht, kookactiviteit, bingo-a ond

andeling opdrachtentocht

circusworkshop olksspelen zwemmoment, filmvoorstelling
Voetbalnamiddag jongeren/ouders/begeleiders samen met de thuisbegeleidingsdienst.
Familiefeest met BBQ en voorstelling van de werking van de voorziening.
Een mode-show van de kinderen met video-opname.
Jongerentoneel met dans en koffie in de leefgroepen.
In de vakantie een aantal activiteiten van het dagcentrum openstellen voor de ouders.
Gezinsuitstappen. We zorgen ervoor dat dit activiteiten zijn die gezinnen ook zelf kunnen
ondernemen en hopen hen zo wegwijs te maken in het vinden van een betaalbaar
vrijetijdsaanbod.

Gezinsmomenten
Ouders worden uitgenodigd op het verjaardagsfeestje van hun kind.
Conte tBBQ de jongere brengt à personen mee Ook het personeel is dan aan e ig
De eerste kampdag verloopt samen met de ouders (evt. grootouders, ...).

Tips
Werken met een kalender voor een gans jaar, zodat iedereen vroeg genoeg weet wanneer
er een activiteit gepland is.
Werken met een nieuwsbrief voor ouders.
Nieuwjaarsreceptie met ouders koppelen aan een ouderbevraging.
Belangrijk is dat het vervoer gepland word
Bussen inzetten om ouders van en naar het station te voeren.
Nieuwjaarsreceptie laten samengaan met uitleg over het decreet rechtspositie van jongeren.
Ouders konden individueel met de begeleider hierover verder spreken.
Ouders samenbrengen op een koffiemoment is laagdrempeliger. Dit kan de aanzet zijn tot
een ander soort ouderwerking.
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Positieve ervaringen:
Jaarlijks ouderfeest de mede erking van een ouder as een succes

aardoor men ouders

volgend jaar meer zou willen betrekken bij de installatie en het voorbereidend erk

Fietstocht voor jongeren en begeleiders. De terugkomst (fietstocht ging naar Parijs!) werd een
feestelijk gebeuren met bbq, waarop alle ouders uitgenodigd zijn, ook de ouders van andere
werkingen. Het werd een aangename gelegenheid: de aanleiding was iets positief namelijk de
over inning van de jongeren De betrokkenheid en het enthousiasme van ouders was groot.
wellicht wegens het feit dat men samen was rond een positief gebeuren. Het was een andere
manier om ouders, jongeren en begeleiders samen te zetten.

Het was een moment dat ook begeleiders leren van het contactmoment tussen ouders en kind. Het
was ook een moment om de band te versterken tussen begeleider en ouders

Momenteel is er drie jaar gezinswerking met uitstappen, zoals naar Planckendael. Men vindt het
belangrijk om samen iets gezellig te doen. Hierdoor is de stap ook kleiner om deze ouders te
motiveren om deel te nemen aan bijvoorbeeld de dialoogdag

Kookmomenten: ouders die willen, kunnen komen koken in het dagcentrum. Dit kan een warme
maaltijd zijn voor de jongeren of iets lekkers voor bij het koffiemoment. Ouders kunnen ook samen
koken en zo recepten uitwisselen. Zo hadden we bijvoorbeeld een Tunesische mama die graag soep
wilde leren maken van een Vlaamse papa.
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Voorziening gebonden ouderwerking en
opvoeding ondersteunend aanbod.
Verschillende voorzieningen bieden een opvoeding ondersteunend aanbod aan, dat zich richt naar
de ouders van de eigen voorziening. Voorzieningen die dicht bij elkaar gelegen zijn, bundelen soms
de krachten om een gezamenlijk aanbod te organiseren Thema s die hier aan bod komen orden
deels aangereikt door de voorziening, deels bepaald door de deelnemende ouders. Vaak wordt er
gewerkt met gastsprekers en volgt een nabespreking.

Enkele voorbeelden van thematisch aanbod:
Educatief aanbod voor ouders rond opvoeding o.a. Pattersontraining. O der orden en
o der ijn Helpen bij schooltaken .
Educatief aanbod bv. rond het drugsbeleid van de dienst, rond straffen en belonen.
Verschillende infoavonden, vormingsmomenten: rond schoolkeuze, de werking van het CLB,
het drugsbeleid van de dienst, opvoedingsvaardigheden.
Vormingsactiviteiten: een avond rond adhd, seksualiteit, hoe omgaan met pubers,

Positieve ervaringen:
Sinds kort hebben e een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting in huis Dit is
een moeder die vroeger zelf ervaren heeft hoe het is om in armoede te leven en een opleiding heeft
gevolgd om andere gezinnen hierin te ondersteunen. Samen met het team bekijkt ze hoe we ouders
meer kunnen betrekken bij de werking, welke activiteiten haalbaar zijn en welke niet, waarom
ouders soms de stap naar de activiteiten niet durven zetten en hoe we dit voor hen gemakkelijker
kunnen maken

We merken dat door de ouderwerking de ouders de werking beter kennen en meer contact hebben
met de groepsbegeleiders. Ze geven tips in verband met de omgang met hun kind of tips over hoe
we de werking kunnen verbeteren. Dat ouders onderling ervaringen en ideeën uitwisselen. Het is
een kans om nieuwe contacten te leggen en te weten dat ze niet alleen staan. Dat wij als
begeleiders de ouders en hun gezin beter leren kennen doordat andere gezinsleden mee komen naar
activiteiten. Als de jongeren zien dat hun ouders betrokken zijn bij de werking zijn ze hierdoor ook
meer betrokken bij hen zelf. Dat ouders nieuwe ervaringen opdoen en sommige ideeën ook
meenemen naar hun eigen gezin.
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Betrekken van ouders in de werking van de voorziening.
Dagdagelijkse werking:
Ouders die meehelpen bij werkzaamheden in de voorziening: bv opknapbeurt van
gebouwen, kleine herstellingen.
Er zijn ook ouders die mee de kamers inrichten en schilderen, samen met hun kinderen.
Ouders zetten zich in in de dagelijkse momenten in de leefgroepen: helpen tijdens
eetmomenten, bedtijd, badtijd, voorlezen van bedtijdverhaaltje, met de kinderen naar de
kapper gaan kledij aankopen naar de asserette
Ouder en jongere die in de pol st dio een eekend samen logeren
Ouder en jongere verblijven in een ruimte met een keuken waar ouders met hun kinderen
activiteiten kunnen doen, o.a. koken. Er is ook een woonkamer ter beschikking.
Deze betrokkenheid van ouders kan ingezet worden binnen het werken aan de relatie ouder/kind:
door de gelegenheid te geven aan de ouder om binnen de voorziening het eigen kind te helpen bij
h is erk bad koken e d

Positieve ervaringen:
In het weekend kookt een jongere en kan hij / zij anderen uitnodigen. In principe 2 personen per
jongere. Elk weekend is het een andere jongere die kookt. De jongeren kiezen zelf wie er kookt en
elke jongere moet minstens 1 keer gekookt hebben. Als beloning krijgt de jongere een kookbon van
6 Euro. Op die manier wordt het contact tussen ouders en kind gestimuleerd.

In een dagcentrum wordt een fotoalbum van het kind bijgehouden (waarin geen andere kinderen
in staan). Hierdoor worden ouders meer betrokken bij wat er allemaal gebeurt rond het kind in het
DC (het proces). Sommige dingen (hoe er gewerkt wordt met het kind) kunnen ouders ook
meepakken naar huis. Op het einde van het proces wordt een fotoboekje meegegeven.

Mama kreeg stapsgewijs meer en meer verantwoordelijkheden toegewezen. Ze haalde
bijvoorbeeld haar kind van school gaf het een bad

Stap voor stap werd deze manier van werken

uitgebreid. Men heeft er een positieve ervaring mee gehad, ondanks het feit dat het niet altijd
evident is voor het personeel van de leefgroep.
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Betrekken van ouders bij de begeleiding:
Werken met meerstemmige verslaggeving. Het verslag wordt geschreven met de visie van
de hulpverlener, de ouders, de jongere en de verwijzer.
Opstellen van gemeenschappelijke doelstellingen.
Het verslag als werkinstrument dat steeds wordt meegenomen naar de cliënten.
Doelen door de consulent beschreven, worden samen met de ouders geconcretiseerd,

21

omgezet in een strategie rond deze doelen.
Richt ragen bij het form leren an doelen samen met o ders

at moet er gebe ren opdat

hulpverlening zou kunnen stopgezet worden. Wat willen jullie dat er beter lukt, dat
erandert Vage form leringen als b

op oedings aardigheden ersterken worden dan

veel concreter besproken.

Positieve ervaringen:
Het werken met doelenkaarten is zeer interessant voor gezinsbegeleiders. Het is zeer praktisch om
doelen bespreekbaar te maken. Er bestaan 3 soorten kaarten / doelenkaartjes voor -12j, voor +12j
en voor ouders. Er zijn 3 grote groepen van kaarten, al naargelang het niveau van belangrijkheid.
Sommige zijn ruimer geformuleerd dan andere. Er wordt 2 keer 2 uur samen gezeten met de ouders
in functie van de doelen. De individueel begeleider doet hetzelfde met de jongere. In de tweede fase
worden er op basis van de eerste fase samen gemeenschappelijke doelen gesteld. Dit na de gekozen
doelen nog eens te checken en bij te sturen. De ervaring leert dat men (ouders en jongere) dikwijls
op hetzelfde spoor zit.

In een eerste fase worden de doelen met de ouders besproken bij de opname. Ouders kunnen dan
de kaarten met doelen, waar ze niet aan willen werken of die ze niet belangrijk genoeg vinden,
wegdoen. Op het einde blijven er enkele doelen over. Men probeert heel gericht enkele maanden
rond die enkele doelen te werken. Het voordeel hiervan is dat men minder in het ijle tast en meer
rond de concrete doelen werkt.

Soms kan het maanden duren vooraleer een jongere kan

verwoorden wat er in hem omgaat. Een voordeel van de kaarten kan ook zijn dat moeilijk
bespreekbare thema s onmiddellijk aan bod kunnen komen. De doelen worden in de letterlijke
bewoording van de cliënten in het handelingsplan opgenomen.

Werken met een

eekendlijst : een instrument dat ouders concreet betrekt bij de aanpak die de

dienst volgt voor de jongere. Ouders krijgen een lijst (die opgesteld werd in overleg met hen en
voorgelegd aan de jongere) mee ter observatie en beoordeling van het gedrag van de jongere
wanneer die thuis is. Deze aanpak heeft verschillende voordelen: ouders krijgen een concreet beeld
van waarmee de begeleiding bezig is, ze krijgen ook inspraak en een opdracht binnen het
begeleidingsplan, ze krijgen een hanteerbaar middel in handen in relatie tot de problemen die zich
stellen met hun kind om ook thuis hieraan verder te werken, er wordt een beloningssysteem aan
gekoppeld in overleg met de ouders.

Een gezinsondersteunend centrum voor ouders die hun kinderen niet thuis hebben. Doel is ouders
concrete dingen te laten doen samen met hun kind, in een aparte ruimte, los van de leefgroep, los
van de begeleiding in de residentie. Op die manier krijgen ouder de kans om samen met hun
kinderen concrete zaken te doen die ook in een gewone gezinssituatie doorgaan: koken, samen
eten, opruimen, spelen, TV kijken, in bed gaan steken (dat is dan weer in de residentie). De tijd in het
CIJG wordt door de ouders, samen met het kind, zelf ingevuld. Het kind verblijft er enkel met de
ouders, los van de andere kinderen uit de leefgroep. Zo kan de ouder werken aan zaken die anders
door de plaatsing onmogelijk gemaakt worden en een band opbouwen via het concreet opnemen
van de ouderrol.
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Bevragen van ouders rond de aanpak
binnen de voorziening
Verschillende diensten leggen een aantal zaken, eigen aan hun werking, voor aan ouders. Dit om ze
beter af te stemmen op voor wie het bedoeld is. Ouders melden hierover dat zoiets meer zou
moeten gebeuren.
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Toch zijn er soms ook remmingen om vrijuit te spreken als het gaat over de instelling die jouw kind
opvangt. Bevragingen, enquêtes, tevredenheidmetingen, waarbij men een eerlijke reactie verwacht,
kunnen dan ook beter anoniem gebeuren of uitgevoerd door iemand die niet betrokken is bij de
begeleiding, bv. een stagiair. De vraag kan ook steeds gesteld worden aan een oudergroep van onze
werking.

Voorbeelden waarbij ouders een inbreng deden:

het evolutieverslag hoe opstellen

ie betrekken laten tekenen

de onthaalbrochure, te redenheidmeting

van de dienst

actief bevragen van de ouders in het bijsturen van regels o er thema s als itgaan piercing
haren kleuren, tatoo, GSM-gebruik.
opmerkingen, tips, ideeën die ouders in de loop van de begeleiding geven over de werking
van de dienst (niet over het individueel proces) worden op een 'feedbackfiche' bijgehouden
die standaard deel uitmaakt van elk dossier. Telkens er een bepaald aspect van de werking
geëvalueerd wordt, kijken we of er ouders zijn die daarover iets gebracht hebben. Sowieso
wordt alle info gebundeld en teruggekoppeld op moment van de jaarlijkse verwerking van
de tevredenheids-vragenlijsten.
bevraging (door een stagiaire) van ouders omtrent inspraak.
focusgroepen opgezet om enkele belangrijke items te bediscussiëren in gemengde
werkgroepen: ouders, jongeren, stafmedewerkers en hulpverleners. Het resultaat uit deze
focusgroepen diende als basis voor verbeteracties.

Positieve ervaringen:
Koffietafel voor ouders op oensdagnamiddag Ouders kunnen op dat moment ook een kijkje
nemen bij de activiteit die dan doorgaat met de jongeren. Hier wordt de tevredenheidmeting ook
besproken in die zin dat hoofdzaken die eruit springen terug gekoppeld worden naar
de ouders

Aan ouders ordt gevraagd at e illen bespreken De oudergroep ordt door ouders eerder
be ien als een vriendengroep van ouders De combinatie van gezelligheid en praktische opdrachten
zoals het herwerken van de brochure maakt dat het succesvoller is. Ouders waren enthousiast dat er
met hun voorstel aan de slag gegaan werd en niet alleen beluisterd. Het programma kwam volledig
vanuit de ouders elf Ouders mogen tot een jaar na de afsluiting nog blijven komen
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