WAAR HET SCHUURT

Uithuisplaatsing
is nog altijd een taboe
De samenwerking tussen hulpverleners en biologische ouders van uit huis geplaatste pubers loopt
in de praktijk niet altijd even constructief. Want al wil iedereen het beste voor het kind, toch kan het
flink schuren volgens Martine Noordegraaf, lector Jeugd & Gezin aan de CHE.

meer biedt, moet het kind vertrekken.
De nieuwe Jeugdwet bepaalt dat dan
eerst moet worden gezocht in het eigen
netwerk van het kind. Wanneer daar geen
mogelijkheden zijn, wordt gezocht naar
een ander pleeggezin of kan gekozen
worden voor een gezinshuis. Die laatste

‘Door ouders niet bij hulp
verlening te betrekken,
stellen we de problemen uit’

optie gaat spelen wanneer een puberend
kind ernstige gedragsproblemen heeft.

Betrek biologische ouders erbij
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te ondersteunen bij de verwerking van wat

Noordegraaf: “Het verschil tussen gezins-

professioneel is opgeleid voor jeugdhulp

ze meemaken en bij het vinden van hun

huisouders en pleegouders is dat uit die

verlening.” Niettemin maken ook

nieuwe rol na uithuisplaatsing van hun kind.

professionele opvoeders fouten, zo blijkt.

Helaas vormt dus vooral de economische

“Een kernprobleem dat in onze onderzoeken

prikkel in de hulpverlening de belemmering
om meer relationeel te werken.”
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ze het liever weer thuis willen hebben, er
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houden ouders soms te veel op afstand of
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ontstaat. Het brengt hen in een serieus
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pleegouders en biologische ouders.
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ontwikkeling. Door ouders niet bij de
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gaven dat ook duidelijk terug tijdens de

Uithuisplaatsing blijkt dus nog een flink

IN 2014 WERD ZE DOOR

nog zoveel als mogelijk een plek te geven

te begrijpen en kunnen ze vooruit.”

gesprekken die we met hen voerden.

taboe te zijn. En dat is tragisch, zeker als

ISO EN SCIENCE GUIDE

in het leven van hun kind. Belangrijk is dat

Een opbouwende sfeer, waarin vertrouwen

je bedenkt dat het vertrek van hun kind

UITGEROEPEN TOT

(professionele) opvoeders streven naar een

heerst en ruimte is voor ontspanning
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hulp binnen het gezin geen soelaas

voor relationele jeugdhulp waarin je niet
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alleen in het kind investeert, maar óók in

‘In de praktijk schuurt het
nogal eens tussen ouders en
professionele opvoeders’
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het gezin waaruit het kind komt. Want
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alleen dán kan het belang van het kind

Naar aanleiding van de coronacrisis,

optimaal gediend worden.”

gaat het symposium op 15 mei
niet door. Een nieuwe datum is
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nog niet bekend.

Waarom gebeurt dat dan nog niet?
Noordegraaf: “Omdat jeugdhulpverlening

Kijk op CHE.nl voor het

puur op het kind is gericht. Er zijn dus geen

laatste nieuws hierover.
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