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1. Rechten voor ouders.
DENKOEFENING:

‘rechten van ouders’
(zoals omschreven in het Burgerlijk Wetboek)
hoe ziet dat er uit als er hulpverlening tussenkomt?

Op basis van wat e onden in he B ge lijk We boek

oe den e e chillende ge p ekken me

ouders. Zij vulden deze rechten, die iedere ouder geniet, in vanuit hun ervaring met jeugdhulp.

TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG - artikelen 371 - 387
1. Een kind en zijn ouders zijn op elke leeftijd aan elkaar respect
verschuldigd.

Wat kan dit betekenen?
Dat een begeleider, die van een jongere hoort dat hij contact met een ouder weigert, dit ernstig in
vraag stelt, en nagaat op welke manier daar verandering in kan gebracht worden.

Een ouder belt naar de voorziening en il ijn kind aan de lijn

De jongere reageer

ik moe hem

nie hebben en kom nie naar de elefoon
Een jongere die weigert (op vraag van de hulpverlener) iets te bespreken met de ouder, en als uitleg
geef

e as eer aan

agen en daarbij

ijn haar aken nie

Thuis zou je als ouder een bepaalde reactie geven. In jeugdhulp zit hier een hulpverlener tussen die
door zijn reactie meebepalend is hoe dit verder loopt.

Als o der o je er ach en da de h lp erlener er oor org da de jongere respec opbreng oor
het fei da de o der ie s il eggen

Er is vaak geen tijd voor gesprek tussen ouder en jongere, er

moet niet samen gezocht worden naar een manier om rekening te houden met elkaar. Dit is heel
anders dan in andere ge innen Op die manier knip h lp erlening de draad door

ij beslissen In

gewone gezinnen wordt er toch ook al eens gebo s en gedisc eerd Zeker me p bers Hier moe
elk ge in door desnoods me s e n an h lp erleners maar men moe

el de kans krijgen om di

proces mee e maken
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TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG - artikelen 371 387
2. Een kind blijft onder het gezag van zijn ouders tot aan zijn
meerderjarigheid of zijn ontvoogding.

Een kind beslis

ik ga nie meer naar school de h lp erleners

s ellen een al erna ie e dagbes eding oor

ouders denken er

anders o er
Thuis mag de jongere niet roken, rookt hij ook niet. In de
ins elling mag he

el anaf een bepaalde leef ijd

En hoe zit dat met piercing? Wie beslist of de jongere dat mag
hebben of niet? En tattoos of ander ij er erk

TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG - artikelen 371 - 387
3. Wanneer de ouders het gezag over de persoon van het kind gezamenlijk
uitoefenen, beheren zij ook gezamenlijk zijn goederen en treden zij
gezamenlijk als zijn vertegenwoordiger op. Ten opzichte van derden die te
goeder trouw zijn, wordt elke ouder geacht te handelen met instemming
van de andere ouder wanneer hij, alleen, een daad van beheer van de
goederen van het kind stelt, behoudens de bij de wet bepaalde
uitzonderingen.

Hoe ga je om met ouders die niet dezelfde mening hebben over roken, piercing, tattoo
Krijgen zij, net als andere ouders, de tijd om hierover de discuteren met elkaar, en met de jongere,
tijd om te groeien in oude chap

Krijgen zij de kans om een andere mening (hun eigen standpunt) op te leggen aan de jongere?
Zoal in ge one ge innen ook gebe

Krijgen ouders in de jeugdhulp ook de kans hun kind iets te verbieden ongeacht wat de
hulpverlener/de jongere er van denkt?
Zit dit ingebakken in de aanpak?
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TITEL IX. - OUDERLIJK GEZAG - artikelen 371 387
. …..de organisatie van de huisvesting van het kind, over de belangrijke
beslissingen betreffende zijn gezondheid, zijn opvoeding, zijn opleiding en
zijn ontspanning en over de godsdienstige of levensbeschouwelijke
keuzes…. bij derden alle nuttige informatie hieromtrent inwinnen…

Dit is een plicht én een recht van de ouders tegelijk. Ouders gaan er van uit dat de tussenkomst van
jeugdhulp, zeker als het vrijwillig is, niets verandert aan hun rechten, zoals iedere ouder die heeft. Ze
melden tevens dat de plichten en bijkomende verantwoordelijkheden (financieel en juridisch) ook
blijven gelden. Toch worden belangrijke beslissingen op een andere manier genomen. Er is een derde
persoon die meepraat en doorslaggevend kan zijn bij beslissingen.

Wa als de jongere op kamer raining il en de o ders inden di e roeg

jaar is e jong

eggen e
Op he ogenblik da een jongere e ol eer naar elfs andigheid

ie beslis of hij di al aankan

Ouders vragen daarom:
Organiseer meer normaal contact, ook buiten de besprekingen van het dossier. Wacht niet
tot iemand een been breekt om de ouders uit te nodigen.
Praat over het kind, niet enkel over problemen. Ook om goede dingen te zeggen.
Bespreek de gehele evolutie zodat ouders mee kunnen denken in het licht van belangrijke
beslissingen.
Spreek meningsverschillen uit en vertel waarom iets anders beter kan zijn.
Denk er aan: wàt als de hulpverlening wegvalt?
Of als de jongere 18 wordt, dan moet die toch op iemand kunnen terugvallen?
Ook als het kind niet wil, zoek een manier om op afstand contact te behouden.
Ouders melden dat als de jongere geen rechtstreeks gesprek met hen wil, er geen contact is.
Hulpverleners leggen zich daar bij neer, ouders worden niet meer uitgenodigd in de dienst.
Op die manier neemt hulpverlening een standpunt in tegenover de ouders en beïnvloedt zo ook de
mening van de jongere.
Ouders zien het als een taak van hulpverleners om hen te blijven uitnodigen, en dit ook te melden
aan de jongere.
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Verantwoordelijkheid »« aansprakelijkheid »« betrokkenheid

Bij de veronderstelling van blijvende zorg, moet er ook blijvend recht op informatie en inspraak zijn.
Zeker wanneer men juridisch verantwoordelijk blijft.

Dit recht op inspraak en informatie moet een aanbod zijn dat uitgaat van hulpverleners.
Men moe er nie naar moe en ragen
Indien de opleiding nie ol ooid is loop de erplich ing door na de meerderjarigheid an he kind

Graag een recht op echte inspraak op verschillende manieren: mail,
telefoon, of na de vergadering, vermits op het moment zelf bepaalde
spanningen kunnen meespelen. Ouders kunnen niet altijd direct reageren,
zijn soms overmand door aanwezige professionelen, de voorbereiding die
ij al deden

Ouders vragen:
Recht op eigen informatie en betrokkenheid, los van de leeftijd van de jongere.
Nu leeft vaak het gevoel te moeten steunen op goodwill van jongere daar deze vanaf 12 jaar de
ouders afzijdig kan houden via de hulpverlener.
Duidelijkheid rond inspraak. Vooral wanneer er nog een pleeggezin tussen zit.
Als vader word je vaak vergeten wanneer je gescheiden bent van de moeder. Steun en informatie
gaat naar de moeder. Welke rechten heb je?
Denk er ook aan dat ouders, als het kind naar huis komt, verder moeten gaan met
beslissingen die in een dienst genomen zijn.
Bv. een bepaalde school die gekozen werd in een instelling moet ook realistisch zijn als ze thuis zijn
be eikbaa heid be aalbaa heid
Kind zijn van een ouder, stopt voor ouders niet op 12 jaar, zelfs niet op18 jaar.
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2. Rechten van ouders in de Jeugdhulp cfr website jeugdhulpVlaanderen

Het feit dat ouders rechten hebben moet zijn concrete vertaling krijgen in de omgang tussen de
diensten en de ouders. Zoniet blijft het enkel een theoretisch nobel streven.
Veel is misschien bij wet geregeld, dat is goed. De manier waarop rechten hun toepassing krijgen
moet zichtbaar gemaakt worden voor gebruikers.
Jongeren moeten ook weten dat hun ouders rechten hebben.
Rechten afdwingbaar maken is een andere zaak. Daarvoor kiezen ouders niet. Hulpverlening moet
immers steunen op vertrouwen. De relatie met hulpverleners is daarom van groot belang.
Hoe meer ouders betrokken worden, hoe minder de behoefte om rechten af te dwingen.
Het is daarom belangrijk dat voorzieningen het respecteren van cliëntrechten zo aantoonbaar
mogelijk maken.

Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het volgende:
Ook al o de

an een kind of jonge e in de je gdh lp heb je bepaalde ech en He Internationaal

Kinderrechtenverdrag erkent onder meer een recht op opvoedingsondersteuning voor ouders. Zij zijn
de hoofdverantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen en de overheid moet hen daarin
onde

e nen

Verder vinden we concretere informatie over:
Informatie en inspraak
Instemmen en weigeren
Privacy en persoonlijke levenssfeer
Klachtrecht
Inzage
Bijstand
Hulp is vertrouwelijk
Regelmatig opvolgen
In wat volgt willen we de link leggen tussen vragen en verwachtingen van ouders en deze rechten.
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Maar niet zonder er eerst op te wijzen dat ouders zich zeer bewust zijn van de prioriteit van het
belang van het kind in de jeugdhulp.
Zo stellen ouders dat bij zware conflicten hulpverleners een gemotiveerde beslissing mogen nemen
tegen de wens van ouders. Daarbij is het belangrijk voldoende inzicht te geven in achterliggende
redenen bv. veiligheid van het opgroeiende kind; bv. conflicten bij gescheiden ouders die nefaste
gevolgen kunnen hebben op het kind.

Op de vraag wat belangrijk is in verband met het contact met ouders in (v)echtscheidingen
reageerden de aanwezige ouders unaniem. Het was heel duidelijk dat aan de ouders ondubbelzinnig
kan gesteld worden dat de bijeenkomsten en het overleg in het belang van het kind moeten zijn.
Vandaar dat ruziënde ouders in het bijzijn van het kind te vermijden zijn.

Het recht op participatie.
Het decreet Integrale jeugdhulp van 2013 verduidelijkt en versterkt de positie van ouders en
opvoedingsverantwoordelijken van kinderen in de jeugdhulp.
Participatie moet zich omzetten in een participatieve basishouding. Maar ook alle processen,
procedures, de aanpak, methodieken, dossiervorming, kunnen uitnodigen tot samenwerking met
ouders. Gebruikte tools en methodieken zo uitwerken dat de betrokkenheid van ouders
gegarandeerd wordt, maakt het eenvoudiger om ouders hun rechtmatige positie te geven.

Vragen van ouders:
De vraag naar respect voor het gezinsleven,
hangt samen met de vraag van ouders naar permanente betrokkenheid,
duidelijkheid en respect voor hun positie in de jeugdhulp.
Omdat de rechten van ouders te algemeen zijn en veel interpretatie toe laten, is het belangrijk dat
ouders van bij de start weten waar ze staan. Niet wachten tot het botst!

Rechten van ouders met een jongere in hulpverlening moeten dezelfde zijn als rechten van alle
ouders. Tenzij er anders moet gehandeld worden ter bescherming van het kind.
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3. Informatie en inspraak.
De manier aarop de h lp erlener de o ders behandel beïn loed ook hoe de jongere ijn ouders
ziet. Als er geen informatie naar de ouders gaat, als ze niet meepraten als evenwaardige partners,
hoe ord di ge ien door de jongeren Zijn de e o ders he dan nie

aard

Is he misschien

omdat de hulpverlener hen ook niet serieus neemt? Omdat ze in de fout zijn? De jongere merkt dit
ook en kan er een eigen erklaring aan ge en

Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het volgende:
Je hebt recht op begrijpelijke informatie.
Je kan dus steeds uitleg vragen over:
de jeugdhulp die jouw kind krijgt;
de verschillende mogelijkheden die er zijn;
wat van jou wordt verwacht.
Je blijft betrokken bij alle stappen in de hulpverlening. Niet één
iemand beslist over de hulpverlening en voert die uit, maar alle betrokkenen samen: jij, je kind,
andere gezinsleden, de hulpverlener of consulent, de jeugdrechter en eventuele andere personen of
diensten. Daarbij mag iedereen steeds zijn mening geven.

Tips van ouders:
Werk samen met ouders, hou rekening met hun ervaringskennis.
Beluister de (hulp)vraag en verwachtingen van ouders zorgvuldig en neem deze als
uitgangspunt mee.
Wees duidelijk over hun rol en positie tijdens de hulp en maak dit concreet.
Geef correcte, overzichtelijke en to the point informatie over de mogelijke hulpverlening.
Wees open over het opmaken van een dossier.
Vertel wat er in het dossier komt en wanneer en hoe het kan worden ingekeken.
Informeer ouders steeds over welke informatie je deelt en met wie.
Schets van bij de start de rechten van zowel ouders als jongeren.
Bevraag iede be o gdheid o e oa do ie o e leg aanpak
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Dat informatie en openheid belangrijk is, wordt door volgende vragen van ouders nogmaals duidelijk:
O ders ragen meer en d idelijke informa ie o er
- waarom er een tussenkomst van jeugdhulp/rechtbank gebeurt
- waarom gekozen wordt voor een bepaald soort hulpverlening, vooral bij een uithuisplaatsing
- hoe men die plaats waar hun kinderen verblijven, kan bereiken
- bij wie ze terecht kunnen voor verdere informatie
- hoe lang een plaatsing zal duren
Deze informatie is ook belangrijk omdat ouders het vaak moeten gaan i leggen aan anderen de
vorige school de b ren de familie

Ouders voelen zich soms buiten spel gezet en gaan dan alleen op zoek naar wat hun rechten zijn.
Zeker bij het eerste contact met jeugdhulp. Als men niet weet wat de normale gang van zaken is
binnen de jeugdhulp, waar ouders terecht kunnen met hun bedenkingen en bezorgdheden. Als ze
vragen hebben over hoe de problemen zullen aangepakt worden, en wat hun rol hierin is

Ouders melden ook dat het gesprek ouder/kind anders verloopt bij tussenkomst van jeugdhulp.
In tegenstelling tot vóór de tussenkomst, of tot de situatie in andere gezinnen, waar discussie
normaal is bij meningsverschillen tussen ouders en pubers, gebeurt het in de hulpverlening te vaak
dat ouders hun kant inbrengen, de jongere het zijne inbrengt, en de hulpverlening (het team) beslist.
Men krijgt niet de kans mee te groeien met de jongere, men leert niet samen beide bezorgdheden in
beeld te brengen en om te gaan met meningsverschillen en bezorgdheden van de ander. In dit soort
situaties wordt soms gekozen voor het één tegenover het ander, of hakt het team de knoop door.
Met als gevolg dat één van de twee wordt gevolgd zonder dat het debat gevoerd is.
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4. Instemmen en weigeren.

Wanneer ouders of opvoedingsverantwoordelijken samen met bekwame kinderen, of in de plaats
van onbekwame kinderen, moeten beslissen, moeten zij altijd het belang van het kind voor ogen
houden. Alvorens ze instemmen met de hulp, moeten zij dan ook alle informatie krijgen die ze nodig
hebben om een keuze te maken.

1

Tips van ouders:
Overspoel mensen niet met alle informatie die men moet geven, maar vertel het eerst nodige en
bouw van bij de start aan een positieve relatie.
Van bij het eerste gesprek moet men al blijk geven van openheid en een participatieve
basishouding.
Investeer in het zoeken naar wat beiden, jongeren en ouders, zien zitten.
Weeg samen af welke hulp best aan de vraag van ouders en die van de jongere.
tegemoetkomt en blijf dit doen gedurende de hele begeleiding.
Geef keuzemogelijkheden.
Geef ook aan waar extra informatie kan gehaald worden indien nodig.
O de moe en ook e en a de i p aak je mag e

i

appen al je il juist betekent.

Als ouder moet je op voorhand weten dat de hulpverlening niet zo vrijblijvend is als dit
tijdens het eerste contact lijkt.
Ouders vertellen dat telkens er een evaluatiegesprek plaatsvindt, de hulpverleners er toch op
drukken om nog verder te doen. Op die manier voelt men zich verplicht het aanbod verder te zetten.
Als je als hulpverlener vindt dat hulp nodig blijft, of eventueel meer ingrijpende hulp nodig is,
bespreek dit dan openlijk met de ouders.
Benoem je bezorgdheden en motiveer.
Ook in gedwongen hulpsituaties is samenwerken en zo veel mogelijk toewerken naar
instemming met hulp de verwachting van ouders.

1

Uit: De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp, een brochure voor ouders en volwassenen die instaan
voor de opvoeding van minderjarigen. Kinderrechtswinkel vzw, Gent, 2014
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Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het volgende:
Voor de meeste vormen van vrijwillige
jeugdhulp is jouw toestemming nodig.
Is jouw kind 12 jaar of ouder? Dan is
ook zijn akkoord vereist.
Is jouw kind jonger dan 12 jaar? Ook
dan wordt geprobeerd zijn akkoord te
k ijgen maa he i nie

e plich Daa bij o d bekeken in hoe e e jo

kind bek aam

is, en dus zelf al kan inschatten wat goed is voor hem en beseft wat de gevolgen van zijn
beslissingen kunnen zijn.
Zowel jij als je kind hebben het recht om te weigeren. Vindt de hulpverlener dat hulp toch
noodzakelijk is? Dan kan hij de stap zetten naar een gemandateerde voorziening

Vragen van ouders:
Als jongeren weigeren, laat ouders niet los!
Werken aan herstel van de relatie ouders-jongere is voor de meeste ouders van cruciaal
belang, ook bij al dan niet instemmen met hulp.
Ouders willen jongeren onder 12 ook aan het woord, net als broers en zussen
Ouders vragen respect voor de autonomie van de jongere en hun kijk op de zaak. Uiteindelijk
willen ook zij het beste voor hun kind.

Een weigering door een jongere en de eventuele gevolgen daarvan…moet onderwerp van overleg
zijn tussen alle betrokkenen (jongeren, ouders, diensten).
Als de jongere weigert, blijven de ouders in de kou staan….ook de ouders hebben recht op steun,
recht op hulpverlening.

Tenslotte:
He is een bee je c nisch om e le en da je rech op weigeren van hulp
heb

er ijl je rech om el h lp e krijgen nie gegarandeerd is
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5. Privacy en persoonlijke levenssfeer.
Recht op respect voor het gezinsleven betekent ook dat u als ouder recht hebt op ondersteuning en
begeleiding. Dat geldt ook als uw kind geplaatst wordt. U blijft immers de eerste verantwoordelijke
voor de opvoeding van uw kind. Ook opvoedingsverantwoordelijken hebben natuurlijk recht op
ondersteuning en begeleiding. Ze hebben hierbij o.a. recht op respect van hun eigen waarden en hun
eigen opvoedingsstijl.

Ook ouders en opvoedingsverantwoordelijken hebben natuurlijk recht op

privacy. Het decreet Integrale jeugdhulp stelt op dat vlak uitdrukkelijk dat de jeugdhulp op elk
moment rekening moet houden met de godsdienstige, de ideologische en de wijsgerige overtuiging
an de minde ja ige ijn o de of op oeding e an

oo delijken

2

Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het volgende:
Een hulpverlener of consulent moet steeds rekening houden met jouw
cultuur, socio-economische situatie en eventuele handicap. Ook moet
hij jo

poli ieke ideologi che god dien ige

o e

igingen en

seksuele geaardheid respecteren.

Er is een verandering in de positie van ouders wanneer ze in de hulpverlening terecht komen.
Ouders, het gezin, moeten zich inpassen in de hulpverlening (niet omgekeerd) dat bepaald wordt
door de aanbodszijde: regelgeving, opdracht, doelstellingen geformuleerd door mensen die de
jongere via een professionele relatie kennen.
Ouders beslissen niet meer alleen over vele regels/gewoonten die in andere gezinnen spontaan
groeien bv. rond uur van slapengaan, voedingsgewoontes, met welke vrienden omgegaan wordt of
wie men meeneemt naar ijn kame

Het is daarom erg belangrijk het gesprek over de gewoontes in het gezin, de bezorgdheden van
ouders steeds te bevragen.

2

Uit: De rechten van kinderen in de integrale jeugdhulp, een brochure voor ouders en volwassenen die instaan
voor de opvoeding van minderjarigen. Kinderrechtswinkel vzw, Gent, 2014
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Tips van ouders:
Respecteer het recht op een gezinsleven.
Hou rekening met emoties en neem tijd.
Herhaal en geef tijd om over de zaken na te denken.
Engageer je om met de ouders te bekijken wat voor hen belangrijk is mbt hun kind.

Ouders melden dat ze zich soms ongemakkelijk voelen bij de vragen die gesteld worden, het feit
dat alles onder een vergrootglas bekeken wordt door de aanpak in de jeugdhulp.

Als ouder heb je soms het gevoel dat je je heel ver bloot
moet geven. Hulpverleners bevragen zeer veel, ook privéaken Kinderen orden soms i ge raagd o er aken
die

ssen o der en kind ijn

Hoe jij was als kind, hoe de familieleden waren.
Dit gaat te ver, want het gaat over de relatie
tussen de ouder en het kind.

De hulpverlener begint dan met een stamboom op te maken en dan begint
he

Sommige o ders inden di goed anderen nie

Waarom vragen ze naar alle ziektes voor wegloopgedrag? Je wordt helemaal
uitgekleed. De hulpverlener ken ik niet als hij voor de eers e keer o er de loer kom
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6. Klachtrecht.
Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het
volgende:
Heb je een klacht over de jeugdhulp, een hulpverlener of
consulent? Dan kan je de teamverantwoordelijke van de
consulent of de directie van de voorziening contacteren.
Deze zoekt dan de best passende oplossing. Kan je ook
daar niet terecht met je klacht of vraag? Dan is er JO-lijn, de luisterlijn van Opgroeien voor de
jeugdhulp.

Tips van ouders:
Bij voorkeur wordt een klacht of ongenoegen met de betrokken persoon zelf besproken.
Het is daarom van belang dat de dienst een klimaat schept dat dit zo veel mogelijk toelaat.

Een belangrijk punt voor ouders is de keuzemogelijkheid om een klacht in te brengen.
met wie men in gesprek gaat
in gesprek, via mail of schriftelijk
anoniem of niet
bij een interne of externe persoon of dienst

Op die manier kunnen ouders zich vrij en veilig voelen om een klacht in te dienen.
Op die manier merkt men ook dat de dienst dit ernstig neemt.

Als interne mogelijkheden dacht men aan:
de directie, omdat deze persoon tenminste het mandaat heeft om zaken aan te
kaarten naar zijn personeel
een administratief bediende, omdat deze een zekere afstand heeft ten opzichte van
het begeleidende team en het dossier.
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Bijna alle ouders reageerden

dat men bij voorkeur een klacht zou zien behandeld worden via een

externe dienst. Zij zelf zouden hun klacht liefst formuleren bij een externe, onafhankelijke
dienst/persoon. Er leeft een zeker wantrouwen over de correcte afhandeling als men enkel interne
klachtenbehandeling voorziet, vermits interne betrokkenen tot eenzelfde dienst behoren en loyaal zijn
tegenover elkaar. Ouders zouden ook liever het gevoel hebben dat de informatie niet zomaar
rondgaat in de dienst, en zeker geen gevolgen heeft voor hun kind dat in de dienst begeleid wordt. Als
de klacht daarna besproken moet worden met de betrokken dienst/persoon, kan deze externe
persoon de nodige stappen zetten, zelfs wanneer de ouder/jongere anoniem wil blijven bij de dienst.

Het zou goed zijn dat een klachtencommissie los staat van de diensten.
Het zou goed zijn dat een klachtencommissie gebruik kan maken van een
ervaringsdeskundige als schakel tussen de mensen en de leden van de commissie.
De termijnen rond de klachtafhandeling worden best kort gehouden.

We gaan er van uit dat bij sommige klachten de persoon waarbij men klacht indient, de correcte
afhandeling van deze klacht kan opvolgen zonder dat deze de informatie uit het dossier van de
betrokken jongere moet kennen.
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7. Inzage.
Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het volgende:
Als ouder heb je het recht om bepaalde gegevens in het jeugdhulpdossier van je kind in te kijken,
vooral jouw eigen gegevens. Hierbij gaat het over dossiers bij:
de gemandateerde voorzieningen (ondersteuningscentra jeugdzorg en vertrouwenscentra
kindermishandeling);
de intersectorale
toegangspoort;
de sociale dienst
jeugdrechtbank;
de voorzieningen.
Bepaalde informatie over jouw kind valt niet onder jouw inzagerecht als ouder. Je kan dus niet altijd
alles inkijken. Dat geldt bijvoorbeeld voor stukken die deel uitmaken van het gerechtelijk onderzoek.

Sommige ouders getuigen van een nauwe betrokkenheid, voor hen zijn vele zaken duidelijk.
Andere ouders merken op dat het er bij hen anders aan toe gaat.
Ook wordt gewezen op de verschillen of op zijn minst onduidelijkheden bij een overgang van
vrijwillige naar gedwongen hulp.
Het dossier is vrij belangrijk vermits het gezien wordt als de basis voor beslissingen. In die zin willen
ouders dat hierover geen onduidelijkheden bestaan.

Verschillende ouders stellen zich de volgende vragen:
Mag ik dit dossier inkijken, of moet ik daarvoor een advocaat nemen?
Wat staat er in dat dossier over mij?
Waarom is een tekst van een hulpverlener (iemand die ons slechts kort kent en niet
de hele situatie ziet) belangrijker dan onze inbreng?
Op welke manier kunnen we als ouders ons verhaal inbrengen, ook op de
jeugdrechtbank?
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8. Bijstand.
Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het
volgende:
Bij het inzien van het dossier van je kind bij:
de gemandateerde voorzieningen (ondersteuningscentra
jeugdzorg en vertrouwenscentra kindermishandeling);
de intersectorale toegangspoort;
de sociale dienst jeugdrechtbank
mag je steeds een vertrouwenspersoon meebrengen. Dat is
iemand die je kent, die je steunt en die je vertrouwt. Meer
informatie is te vinden bij het thema vertrouwenspersoon.
Sommige hulpverleners staan ook toe dat je een steunfiguur meebrengt bij gesprekken en
overlegmomenten, maar dat is geen recht. De hulpverlener kan het dus weigeren.

Ouders zijn voorstander van het toelaten van een vertrouwenspersoon voor jongeren en voor
henzelf. Zij verwachten dan ook dat hulpverleners hen daarover informeren.
Hiermee wordt best niet gewacht tot er zich een conflict voordoet. De vertrouwernspersoon moet
een e n ijn en mag nie enkel geb ik

o den al

e

e king annee he al mi loop

Dit zou

de relatie niet ten goede komen.
Het is goed dat hulpverleners altijd deze informatie doorgeven, op die manier horen ouders dat ze
extra steun kunnen inroepen indien zij het wensen.

De hulpverlener toont op die manier ook begrip voor de situatie en de positie van de ouders: iemand
komt op het terrein dat privé is en emotioneel beladen is.
Geef dan ook alle kansen aan de relatie en zie vertrouwenspersonen als een hulp. Informeer
ouders daarom ook, van bij de start over mogelijkheden tot bemiddeling en cliëntoverleg.
Als o der s a je egeno er eams an h lp erleners alleen Je oel je

ak an je heb problemen

in je leven en daarbij kom je in de hulpverlening nog in een zwakkere positie te staan tegenover de
professionelen
O ders komen naar de je gdh lp omda e ich mach eloos oelen en geen i

eg meer ien
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9. Hulp is vertrouwelijk.
Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het volgende:
De zaken die je vertelt, zijn vertrouwelijk. De consulent en hulpverlener
gaan er omzichtig mee om. Ook andere gegevens over jou, jouw kind
en jouw gezin die ter sprake komen, worden heel discreet behandeld.
Consulenten en hulpverleners zijn namelijk gebonden door
het beroepsgeheim.

Vertrouwen is ook voor ouders erg belangrijk
Niet enkel omdat de jeugdhulp hun gezin, hun kind, hun leven als onderwerp heeft.
Maar ook omdat helpende steun maar aangenomen wordt van iemand die te vertrouwen valt.
Openheid over alles wat de hulpverlener doet, over wie meekijkt, mee oordeelt, mee beslist, is een
eerste vereiste. Respect voor de ervaring, vragen en inbreng van ouders is minstens even belangrijk.

Daarnaast helpt het om bij elke stap die gezet wordt, duidelijk te zijn over:
Waarom dit belangrijk is.
Met wie zal gesproken worden.
Hoe de jongere en de ouder zich daarbij voelt.
Waar informatie vandaan komt, wat die informatie betekent.
Hoe men hiermee verder kan.
Heel vaak horen we ook van ouders dat ‘het moet klikken’.
Als dit niet zo is, kan hulpverlening een strijd worden.
Voorzie daarom ook de mogelijkheid om een andere professionele medewerker in te schakelen
wanneer de relatie met de eigen begeleider te negatief beladen is.

19

10. Regelmatig opvolgen
Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het
volgende:
Regelmatig heb je een gesprek met de hulpverlener of
consulent van jouw kind over de geboden hulp. Bij die
evaluatie kan ook jij steeds je mening geven.

Voor ouders is het belangrijk dat de opvolging gedurende heel het proces gebeurt.
Betrokkenheid is niet enkel van belang bij het evaluatiemoment.

Vanuit onze ondergroepen kwamen al vele tips en bezorgdheden over de manier waarop
betrokkenheid, participatief werken best gerealiseerd wordt.

We verwijzen dan ook graag naar de adviesbundels waarin we vanuit het perspectief van ouders
volgende zaken belichten:
18 jaar worden in de jeugdhulp
Contextbegeleiding, hoe vullen ouders dat in?
Gegevensdeling.
Goede praktijken.
Informeren. Het belang van genoeg op tijd en begrijpelijk.
Tevredenheidmeting en evaluatie door ouders.

Tip van ouders:
Onwikkel tools die participatie uitlokken. Instrumenten en documenten waarbij ruimte gelaten is
voor de invulling door ouders en jongeren zelf. Voorzie elke stap, elk document van de nodige
informatie over het waarom, wie betrokken is en eventueel ook over de rechten van cliënten.
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11. Plichten in de jeugdhulp.
Op de website van jeugdhulp Vlaanderen lezen we het volgende:
Plichten in de jeugdhulp
Deelname
Het is belangrijk dat jij net als je kind - goed meewerkt aan de
hulpverlening. Anders kunnen de jeugdhulpverleners jouw kind
niet echt helpen. Maar soms lukt het niet zo goed om mee te
werken. Als jullie er samen niet meer uitkomen en de
hulpverlener zich zorgen blijft maken over jouw kind, kan hij
naar een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentra
jeugdzorg en vertrouwenscentra kindermishandeling) stappen.
Bijdrage in de onderhoudskosten
Als je kind geplaatst is, kan je als ouder verplicht worden een bijdrage te leveren in de kosten van die
plaatsing. Zo gaat automatisch twee derde van het Groeipakket voor het geplaatste kind naar de
Vlaamse overheid. Dat geld dient om een deel van de kosten van de plaatsing te betalen. Bij
pleegzorg wordt de volledige gezinsbijslag aan het pleeggezin uitbetaald

Plichten zijn voor ouders evident maar vallen soms zwaar als het kind niet thuis woont.
En al zeker als er meningsverschillen zijn tussen ouders en hulpverlener/ ouders en jongere.
Ook hier is duidelijkheid en goede afspraken van bij de start noodzakelijk.

Problemen omtrent financies, die reeds gesignaleerd werden door ouders:
Bij flexibele opvang zou de gezinsbijslag ook evenredig moeten toegekend worden. Zeker bij
een plaatsing in een financieel sterker gezin. Daar worden soms ongewild verwachtingen
gecreëerd naar een gelijke behandeling in het eigen gezin van de jongere.
Zaken die tijdens een uithuisplaatsing door ouders aangekocht worden, moeten ook na de
plaatsing terug meegegeven worden met de jongere als die naar huis gaat.
Bij kosten/schadevergoeding met bv. een brommer die niet door de ouders gegeven werd, is
het lastig om hiervoor op te draaien.
Ook de verantwoordlijkheid voor schade aangericht door de jongere, terwijl ouders geen
toezicht konden uitoefenen wegens uithuisplaatsing, valt zwaar.
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12. Welke rechten vinden ouders zelf dat ze moeten hebben?
Ouders brachten al meermaals in dat rechten niet beklemtoond moeten worden als er een goede
verstandhouding leeft. Deze krijgt ook meer kansen bij duidelijkheid, goed geïnformeerde ouders en
een respectvolle, participatieve aanpak.

Informatie over hun rechten moet vanzelfsprekend zijn.
Ouders zijn emotioneel betrokken, denken er zelf niet aan, of hebben niet de moed/kracht om hun
positie en rechten te bewaken.

O ders ijn al er

ak door he fei da er een probleem is Daarbij komen

ouders dan nog eens tegenover teams, consulent+contextbegeleider;
jongere+individuele begeleider; een hele dienst van professionelen met ieder hun
i leg en isie
Dan worden deze rechten belangrijk, wanneer je je als ouder onmachtig,
onwetend, genegeerd oel

Bij de invoering van het decreet Rechtpositie Minderjaring werd dan ook het volgende gesteld:

Door he d idelijk formuleren en verspreiden van de rechten van de
minderjarige, hebben jongeren wel de kans om een duidelijk beeld te
krijgen van hun rechten in de jeugdhulp. Ze worden uitgebreid
geïnformeerd hierover en er gaat veel aandacht naartoe. Bovendien
versterkt het in sommige situaties hun positie ten opzichte van deze van
hun ouders. Waardoor ouders melden dat dit decreet misschien wel
positief is in opzet, maar naar hen hun positie nog onduidelijker, zwakker
maakt. Bovendien leggen ouders de klemtoon op het feit dat het nodig is
hun positie ten aanzien van de jongere te behouden en zo nodig te
verstevigen, zeker wanneer er zich problemen voordoen. De vraag naar
hulp is ook een vraag naar steun, op zijn minst behoud van en
versterking in hun rol als ouders. Een erkenning van deze positie als
ouder zou ook een duidelijke stellingname zijn, eg an de sch ld raag
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Naar aanleiding van een rondvraag bij ouders, over wat zij belangrijk vinden met betrekking tot
hun positie, hun rechten in de jeugdhulp, konden we de volgende oplijsting maken.
Recht op erkenning en respect voor je positie als ouder.
Recht op informatie, in eerste instantie permanente informatie over je rechten als ouder
doorheen heel het proces binnen de jeugdhulp.
Recht op informatie over: - waar je kind verblijft, - waar het school loopt - de aanpak gezondheid, medische zaken, emotionele toestand van je kind - over hoe je kind een
plaatsing verwerkt, de hulpverlening ervaart - over het verblijf van je kind.
Recht op informatie in het kader van inspraak, over de hele periode van het hulpaanbod. Van
bij de start tot het einde van de hulpverlening ook al is de jongere al 21 jaar.
Recht op inspraak en mee beslissen. Niet alleen recht op een stem, maar ook op een stem
die meetelt.
Recht op inzage in het dossier en recht op informatie over deze inzage.
Recht op betrokkenheid bij je kind (ongeacht welke leeftijd) van bij de start bv. degelijke
informatie om te beginnen over waarom een tussenkomst nodig is; voorbereiding van een
plaatsing; betrokkenheid bij ke e bij info me en an jonge e
Recht op omgang en contact met de jongere; ook als het kind niet wil; een manier vinden om
op afstand contact te behouden.
Recht op eigen schoolkeuze.
Recht om aanwezig te zijn en in de mogelijkheid gesteld te worden om aanwezig te zijn bij
overleg.
Recht op steun voor ouders, hulp in functie van de opvoeding; ook over de grens van 18 jaar.
Recht op aanwezigheid bij voorleiding en zitting in JRB, bij overleggesprekken hierover.
En tenslotte: recht op toepassing van de rechten van ouders. Dit moet ingebed zijn in de werking,
in procedures, in verslaggeving, in de houding van professionelen.

Belangrijkste redenen voor de vraag naar een betere omschrijving van hun positie/rechten.
o

Rechten bv. uit het burgerlijk wetboek niet kennen, of hoe zich dat vertaalt wanneer
een andere opvoedingsverantwoordelijke meespeelt (hulpverlener).

o

Belang zicht te hebben op hun (blijvende) rol als ouder.

o

Vermijden dat ouders op hun rechten moeten gaan staan; jongeren zijn gegeneerd
daarin.

o

Schrik bij ouders, dat rechten opeisen nadelige gevolgen heeft voor de jongere.

o

Sch ik oo imago al moeilijke o de
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Illustraties:
https://nl.dreamstime.com/stock-afbeelding
https://sarahkoller.nl/belang-kind-echtscheiding
https://www.bing.com/images
https://people-equation.com
https://globalinitiative.net
https://noordwijk.nieuws.nl
https://www.dailycms.com

https://www.emdr.nl
https://fellendansmediation.nl
https://datastories-research.com
https://www.wereldwinkel-webshop.nl
https://nl.freepik.com
https://www.topscheiding.nl

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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