EEN RELATIONELE ROUTE
TOT GEDEELD OPVOEDERSCHAP
OP WEG NAAR HET BEGELEIDEN VAN OUDERS
EN GEZINSHUISOUDERS IN HET SAMEN OPVOEDEN
VAN JONGEREN DIE IN EEN GEZINSHUIS WONEN

Jongeren die niet meer thuis kunnen
wonen worden steeds vaker geplaatst
in een gezinshuis. Dat is een vorm van
jeugdhulp waarbij meerdere kinderen in
het eigen gezin van de gezinshuisouders
worden opgenomen. Gezinshuisouders
zijn ervoor opgeleid en worden ervoor
betaald om de zorg voor de jongere
op zich te nemen. Daar hoort bij dat
zij ook met de ouders van de jongere
samenwerken.

In een grootschalig praktijkgericht
onderzoek Jouw Gezin, Mijn Zorg?
is de samenwerkingsrelatie tussen
gezinshuisouders en ouders onderzocht.
In dit beeldverhaal worden cijfers en
feiten over het onderzoek getoond,
gevolgd door de uitkomsten van de
verschillende fasen van het onderzoeken
en het centrale resultaat waarmee de
praktijk van plaatsingen van jeugdigen
in gezinshuizen verbeterd moet worden:
een relationele route tot gedeeld
opvoederschap.
Ondanks dat de ouders van de jongere
door de uithuisplaatsing meer op
afstand staan is de samenwerking
tussen gezinshuisouders en ouders
cruciaal voor het gezond kunnen
opgroeien in een gezinshuis. Wanneer
de samenwerking niet goed tot stand
komt, loopt dit regelmatig uit op een
voortijdige beëindiging van de plaatsing.
Dit is voor iedereen die erbij betrokken is
een ingrijpende gebeurtenis.

AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK
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WAT MAAKT EEN SAMENWERKINGSRELATIE
TUSSEN EEN GEZINSHUISOUDER EN OUDER
CONSTRUCTIEF EN ONDER WELKE VOORWAARDEN?

VERDIEPING
WAT ZIJN BELEMMERENDE EN BEVORDERENDE
FACTOREN IN HET HANDELEN VAN OUDERS EN
GEZINSHUISOUDERS IN CONCRETE SAMENWERKINGSSITUATIES?
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Een review van de wetenschappelijke internationale
literatuur.
Diepte-interviews met 21 ouders, 27 jongeren en
groepsgesprekken met 22 gezinshuisouders.
Een verkenning van de huidige werkwijze ten aanzien
van samenwerking door 5 diepte-interviews met
leidinggevenden van jeugdhulporganisaties en met 8
jeugdbeschermers.

Bestudering van 13 samenwerkingsrelaties door
middel van een vergelijkende casestudie.
Van die 13 cases zijn: dossiers, telefoon- ,
appgesprekken en evaluatiebesprekingen bekeken;
interviews gehouden met alle betrokken en is de
beleving van de samenwerking door gezinshuisouders
bijgehouden in een dagboek.

Ontwerpsessie om te komen tot een voorlopig ontwerp
van een model.
Dit voorlopig ontwerp is voorgelegd aan 6 experts, 7
ouders, 11 gezinshuisouders, en aan zes
behandelteams van organisaties die met gezinshuizen
werken.

VERIFICATIE
WAT HELPT DE SAMENWERKING VAN OUDERS
EN GEZINSHUISOUDERS VORMGEVEN? EN WAT
ALS SAMENWERKING NIET LUKT?

VALORISATIE
WELKE AANPAK OM TOT EEN CONSTRUCTIEVE
SAMENWERKINGSRELATIE TUSSEN OUDERS EN
GEZINSHUISOUDERS TE KOMEN KAN WORDEN
ONTLEEND AAN THEORIE EN PRAKTIJK?

OPZET VAN HET ONDERZOEK

•
•

Een review van de wetenschappelijke internationale
literatuur.
Ontwerpsessies waarin de uitkomsten uit fase 3 en
inzichten uit de literatuur zijn vertaald in een integrale
aanpak rondom samenwerking en in een relationele
route.
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ONDERZOEKSFASE

?

ONDERZOEKSVRAAG

Uit de eerste fase van het onderzoek kwam naar voren dat de kern
van een goede samenwerking bestaat uit een relationele houding
van zowel ouders als gezinshuisouders. Die houding wordt zichtbaar
door onderling respect, open en proactieve communicatie en het
willen delen van de verantwoordelijkheid en zorg voor de jongere.

Om de samenwerkingsrelatie te faciliteren wordt er ook iets gevraagd van
de betrokken organisaties. Er is een visie op gedeeld opvoederschap
nodig. Dit betekent dat professionals werken vanuit de overtuiging dat
ouders een belangrijke rol blijven spelen in de opvoeding van hun kind,
ook als die in een gezinshuis woont.

In de tweede fase is onderzocht welke factoren helpen in de
samenwerking. Het door de maanden en jaren heen bouwen aan
onderling vertrouwen blijkt helpend, net als begeleiding vanuit
betrokken organisaties, het hebben van een relationele houding, het
plaatsen van broertjes of zusjes in hetzelfde gezinshuis en duidelijke
afspraken over de samenwerking.

Er is ook onderzocht wat de samenwerking in de weg zit. Het doet
de relatie geen goed als er weinig onderling contact is of als
gezinshuisouders of ouders de vaardigheden missen om dat contact te
onderhouden. Soms gaan de doelen waaraan gewerkt wordt alleen over
het kind zelf. Dan is er te weinig aandacht voor de samenwerking.

Het gaat natuurlijk niet alleen om een relationele houding maar
ook om relationele vaardigheden. Dus wat gezinshuisouders en
ouders concreet doen. Zij ontmoeten elkaar, bellen of appen en zijn
samen bij besprekingen over de jongere. In de casestudie is gezien
dat ouders en gezinshuisouders die goed met elkaar samenwerken
het niet alleen over de jongere hebben maar dat zij ook hun eigen
samenwerkingsrelatie bespreken. Ze gaan goed om met spanning in
de relatie, vullen elkaar aan en reflecteren op situaties.

UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK

Om tot betere samenwerkingsrelaties te komen zijn ook de betrokken
professionals en organisaties aan zet. Zij kunnen veel betekenen voor
de samenwerkingsrelatie maar kunnen die ook in de weg zitten. Daar
is in fase drie in detail naar gekeken. Hier kwamen vier belangrijke
stappen uit voor organisaties en professionals.

De eerste stap voor organisaties is het verbeteren van het
plaatsingsproces, helemaal aan het begin. Waarbij het helpt als
de inschatting meeweegt of de gezinshuisouders en ouders tot een
goede samenwerkingsrelatie kunnen komen. Ook is het belangrijk
dat professionals helpen om duidelijke afspraken te maken en om de
overgang naar het gezinshuis soepeler te maken.

De inzichten uit het onderzoek hebben de onderzoekers in de vierde
fase van het onderzoek samen met de gezinshuisouders, ouders en
behandelaren vertaald naar een aantal praktische hulpmiddelen.

Er zijn modules geschreven over hoe de begeleiding van ouders,
gezinshuisouders en van de samenwerking er praktisch uit kan zien. De
modules vormen samen de relationele route. Een onderbouwd voorstel
voor een aanpak van plaatsingen van jeugdigen in gezinshuizen.

De andere drie stappen betreffen het begeleiden van ouders,
gezinshuisouders en de samenwerking tussen hen gedurende de
hele plaatsing. Ouders hebben begeleiding nodig in het verwerken
van de plaatsing en in het vinden van een nieuwe rol als opvoeder.
Gezinshuisouders hebben begeleiding nodig in het delen van de
opvoeding met de ouders en in het ontwikkelen van relationele
vaardigheden. Daarnaast is van groot belang dat er begeleiding
is bij de samenwerkingsrelatie zodat de kwaliteit hiervan met
regelmaat bekeken en besproken wordt. En dat er hulp is wanneer de
samenwerking dreigt vast te lopen.

De relationele route bestaat uit drie fases: een installatiefase waarin
de samenwerking wordt gestart, een stabilisatiefase waarin rust moet
komen in de samenwerking zodat de jongere gezond kan opgroeien en
een evaluatiefase waarin wordt teruggekeken op de samenwerking.
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INSTALLATIEFASE
De begeleider maakt kennis met
de ouders, luistert naar hun verhaal
en verkent waar zij begeleiding in
willen krijgen.

Begeleidingsplan voor samenwerking
gebaseerd op een inschatting van
de mate van constructiviteit van de
samenwerking. Waar nodig wordt
extra hulp ingezet.

Ouders

Kind

Begeleider
Selectie op- en training van
relationele grondhouding.

Gezinshuisouders
De begeleider maakt kennis met
de gezinshuisouders, spreekt met
hen over eerdere ervaringen met
samenwerking en verkent waar zij
begeleiding in willen krijgen.

Behandelaar

De behandelaar heeft een
kennismakinggesprek met
de ouders en gezinshuisouders. De begeleider is er
bij. Er worden zo concreet
mogelijke
afspraken
gemaakt en er wordt
wederzijds uitgesproken
te willen samenwerken. Er
wordt afgesproken waar
de begeleider bij helpt.

LEGENDA RELATIONELE ROUTE
Gesprek tussen begeleider
en de ouders

Route van de begeleider

Gesprek tussen ouders,
gezinshuisouders, begeleider en behandelaar
Gesprek tussen begeleider
en de gezinshuisouders

Route van de gezinshuisouders
Route van het kind

Doelen gesteld per fase

DE RELATIONELE ROUTE

Route van de ouders

Route van de behandelaar

Voorstel voor het
verbeteren van de praktijk

2

STABILISATIEFASE
Begeleiden van de ouders. Twee
keer per jaar heeft de begeleider
een gesprek met de ouders en
maakt waar nodig extra tijd om
aandacht te kunnen besteden
aan thema’s zoals verwerken van
het verlies van de uithuisplaatsing
of het leren omgaan met- en
begrijpen van het gedrag van het
kind.

Begeleidingsplan voor
gezinshuisouders
met
daarin aandacht voor
het kunnen delen van
de opvoeding met de
ouders en wat er nodig
is voor een goede omgang met hen.

Begeleidingsplan
voor ouders met
daarin
aandacht
voor het leren
verdragen van de
plaatsing en het
groeien in het delen
van de opvoeding.

De behandelaar monitort en
bespreekt de samenwerking
twee keer per jaar met
behulp van een vragenlijst
en gesprekskaarten. De
begeleider is hier bij. Op
onderdelen van de samenwerking kan de begeleider
extra gesprekken voeren
met ouders en gezinshuisouders samen.

Begeleiden van de gezinshuisouders.
Gezinshuisouders hebben twee
keer per jaar een gesprek met de
begeleider en begeleide intervisie
met andere gezinshuisouders.

Uitvoeren en eventueel bijstellen van begeleidingsplan.
De behandelaar en begeleider waken over de stabiliteit
van de samenwerking.
Waar nodig nemen zij delen
van de samenwerking over
of worden andere persoon
uit het netwerk van het kind
betrokken.

Uitvoeren
en
eventueel
bijstellen van begeleidingsplan. Ouders leren plaatsing
verdragen en vinden een rol
als opvoeder.
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Uitvoeren en eventueel bijstellen van
begeleidingsplan: goede omgang
met ouders, begrip voor en kennis
van problemen van ouders.

Uitvoeren en eventueel bijstellen van begeleidingsplan:
Gezinshuisouders
vergroten
hun relationele vaardigheden
richting ouders en kunnen naar
hun eigen deel van de samenwerkingsrelatie kijken.

EVALUATIEFASE
De begeleider heeft een afrondend gesprek
met de gezinshuisouders over de plaatsing en
samenwerking met ouders en reflecteert met hen
op de getoonde relationele grondhouding en
vaardigheden.

De begeleider heeft een afrondend
gesprek met ouders over de
plaatsing en samenwerking met
gezinshuisouders en blikt met hen
vooruit over hun rol als ouders in
het leven van hun volwassen kind
of bij een nieuwe plaatsing.

Afsluiten van de samenwerking
door gesprek met behandelaar
en begeleider met de ouders
en gezinshuisouder. Goede en
meer conflictueuze aspecten
van de samenwerking worden
besproken.

COLOFON
Samenwerking
afronden en
afscheid nemen.

Begeleiding afronden en
waar nodig overdragen

De tekst in dit beeldverhaal is gebaseerd op het
artikel: Noordegraaf, M., Schep, E., Andriessen, D.,
Bergenhenegouwen, H., Otten, R. & Van Nijnatten,
C., (ter perse). Een relationele route tot gedeeld
opvoederschap.
Resultaten van onderzoek
naar het samen opvoeden door ouders en
gezinshuisouders. Journal of Social Intervention:
Theory and Practice: 29. In dit artikel is verslag
gedaan van de resultaten van het onderzoek ‘Jouw
Gezin, Mijn Zorg?’
‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ (2017 – 2020) is
uitgevoerd door een consortium bestaande
uit de Christelijke Hogeschool Ede, Entrea
Lindenhout, Gezinshuis.com, Gezinshuis ’t
Zwaluwnest, Leger des Heils en Pluryn. Daarnaast
zijn Gezinspiratieplein, Universiteit Utrecht en
het Nederlands Jeugd Instituut betrokken. Dit
project is mogelijk gemaakt door een subsidie van
Stichting Innovatie Alliantie.
Als consortium is het ons voornemen dat
de samenwerkingsrelatie tussen ouders en
gezinshuisouders een belangrijke focus wordt
binnen de jeugdzorg. Dat daar meer in geïnvesteerd
gaat worden, door gezinshuisouders en ouders
zelf maar ook door gemeenten, organisaties,
managers, begeleiders, jeugdbeschermers en
behandelaren. We zullen de relationele route in
een pilot uitproberen in de praktijk zodat deze
verder wordt aangescherpt en na een bijstelling
kan gaan leiden tot het voorkomen van een
voortijdige beëindiging van plaatsingen als gevolg
van moeizame samenwerkingsrelaties.
Meer weten? Of ook volgens de relationele route
gaan werken?
Op de website www.gedeeldopvoederschap.nl
zijn alle rapportages, modules, artikelen, scripties,
filmpjes en een scholingsaanbod te vinden.

Begeleiding afronden
en lering trekken.
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