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Voorwoord
Voor u ligt de module ‘Begeleiden van gezinshuisouders’. De module is gebaseerd op uitkomsten van het het onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn
Zorg?’ en is onderdeel van de ‘relationele route tot gedeeld opvoederschap’, de aanpak die de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders wil
bevorderen. In de module treft u verschillende onderdelen aan, deze zullen in dit document achtereenvolgend worden beschreven. In de bijlage
zijn alle documenten te vinden waar naar wordt verwezen in de tekst. De module start met een beschrijving van uitgangspunten en een overzicht
van de module.
Carina van Kregten
Josephine van Heusden
Annemieke de Vries
Ellen Schep
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Vooraf 1
Begeleiden van gezinshuisouders staat niet op zichzelf. In het hieronder gepresenteerde model (1) zijn de belangrijkste bestanddelen van
constructieve samenwerking en wat nodig is om die samenwerking te faciliteren gevisualiseerd. Samenwerking heeft haar vertrekpunt in een visie
op gedeeld opvoederschap en bestaat uit activiteiten op vier gebieden: 1). verbetering van de kwaliteit van het plaatsingsproces (de start) en het
begeleiden van 2.) ouders en 3.) gezinshuisouders en van 4.) de samenwerkingsrelatie als zodanig. Deze aanpak heeft via een betere relationele
houding en handelen van ouders en gezinshuisouders een positieve invloed op de interactie tussen ouders en gezinshuisouders. Wanneer de
samenwerking goed wordt gefaciliteerd en de kwaliteit van de relationele houding en handelingen op orde is heeft dit een verondersteld positief
effect op de constructiviteit van de samenwerkingsrelatie. Onze aanname is dat dit de duurzaamheid van de plaatsing van de jeugdige in een
gezinshuis bevordert.

Model 1: Werken aan samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders

Begeleiden van gezinshuisouders volgt na een zorgvuldig plaatsingsproces waarbij nadrukkelijk ook verkend is of, naast dat de jeugdige in het
gezinshuis past, ook de ouders en gezinshuisouders voldoende potentie hebben voor het komen tot een constructieve samenwerking. In deze
module wordt daarom afgestemd op de stappen zoals die zijn voorgesteld in het handboek methodisch matchen en wordt ook samengewerkt met
degene die de jeugdige in het gezinshuis plaatst (Spoelstra, De Baat, Ter Meulen & Vinke, 2017). In model 2 is die samenwerking gevisualiseerd:

1 De onder vooraf uitgewerkte informatie is deels overgenomen uit Noordegraaf et. al. (ter perse).
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Model 2 Een integrale aanpak rondom samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders

In deze module staat de begeleiding van gezinshuisouders centraal. Deze begeleiding is onderdeel van een relationele route tot gedeeld
opvoederschap waarin zowel ouders als gezinshuisouders en de samenwerking als dusdanig wordenbegeleid. De relationele route is hieronder
weer gegeven in model 3:
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Model 3: Een relationele route tot gedeeld opvoederschap
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Inleiding op de module
Gezinshuizen zijn een prachtige plek voor kinderen en jongeren om op te groeien wanneer het wonen thuis niet meer mogelijk is. Ondanks dat de
ouders van de jeugdige meer op afstand staan of komen te staan weten we dat de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders cruciaal is voor
het gezond kunnen opgroeien in een gezinshuis. Wanneer de samenwerking niet goed tot stand komt, loopt dit regelmatig uit op een breakdown van
kind (Van der Steege, 2012). Dat staat precies haaks op wat we vaak al beschadigde kinderen en jongeren willen bieden: een stabiel en warm thuis
waar hij of zij gezond kan opgroeien. Een positieve samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders bevordert juist de ontwikkeling van kinderen
en jongeren in een gezinshuis (Bartelink, Meuwissen & Eijgenraam, 2017; Nesmith, Patton, Christophersen & Smart, 2017).
Eén jongere uit een gezinshuis heeft dit mooi verwoord tijdens een interview in 2018. Ze koos een fotokaart van een weg, op de vraag hoe ze de
samenwerking tussen haar ouders en gezinshuisouders ziet.

In het interview vertelde waarom ze deze foto koos:
‘…omdat je als ouders en (gezinshuisouders) dezelfde weg moet volgen om het beste voor je kind te krijgen. (…)Ouders en (gezinshuisouders) (…)
moeten dezelfde weg volgen om het kind op het juiste pad te krijgen. Want als ze allebei verschillen kan het kind moeilijk op één pad komen. Zij
vormen die weg zodat jij daarover heen kan’.
Interviewer: ‘Wat gebeurt er als dat niet kan?’
Jongere: ‘Dan wordt het voor jezelf denk ik niet duidelijk, kan je moeilijk verder. Dan heb je een minder beeld van jouw toekomst’ (Uit: Hospes, Schep
& Noordegraaf, 2019: 5).
Deze jongere zegt hiermee dat om verder te kunnen en een beeld van de toekomst te vormen het nodig is dat alle volwassenen (ouders en
gezinshuisouders) ‘dezelfde weg volgen’. Deze samenwerking is niet eenvoudig. Allerlei factoren kunnen de samenwerking beïnvloeden aan de kant
van de ouder(s), de gezinshuisouders of de organisatie. De module die voor u ligt is onderdeel van ‘de relationele route’ (Noordegraaf et al., 2019)
en is ter ondersteuning van de gezinshuisouders in het samenwerken met ouders van een kind of jongere die in het gezinshuis woont. Vaak vindt
de samenwerking plaats in het spanningsveld van onvrijwillige hulpverlening voor ouders en kind. Dat vraagt van de gezinshuisouders specifieke
vaardigheden, professionaliteit en geschikte persoonlijkheidskenmerken. De module bestaat dan ook uit verschillende onderdelen die bijdragen
aan steun, kennis, vaardigheden en creativiteit in het samenwerken met ouders.
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Wie begeleidt de gezinshuisouders?
De begeleiding van de gezinshuisouder wordt vormgegeven door een HBO-geschoolde sociale professional, in afstemming met een
gedragsdeskundige. Het verdient de voorkeur om de begeleiding van ouders, van gezinshuisouders en de jongere zoveel als mogelijk door één
begeleider te laten plaatsvinden. De begeleider is ook de spin in het web in de afstemming tussen professionele begeleiding (bijv. gezinsvoogd) en
ouders en gezinshuisouders.
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Doel van de begeleiding van de gezinshuisouders
Begeleiding van de gezinshuisouders is bedoeld om de gezinshuisoudesr te ondersteunen in zijn rol en positie om het gedeeld opvoederschap
samen met ouders vorm te geven. Dit door op de juiste manier te starten, de samenwerking te bestendigen en deze samenwerking ook weer
zorgvuldig af te ronden.
Hierbij geldt:
• Gedeeld opvoederschap vormt altijd een unieke uitkomst van de afstemming tussen ouders, gezinshuisouders en jongere (Sen &
Broadhurst, 2011; Atwool, 2013).
• Begeleiding van de gezinshuisouder faciliteert ruimte voor de gezinshuisouder om gevoelens, ervaringen en tegenslagen te bespreken.
• Begeleiding van de gezinshuisouder draagt bij aan het ontwikkelen van een op relatie gebaseerde houding met daarbij passende
handelingen, waarbij het belang van het kind voorop staat (Larkins et al., 2015).
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Uitgangspunten begeleiding van gezinshuisouders
De gezinshuisouders en andere betrokkenen bij de plaatsing van het kind werken vanuit de visie dat de ouders van het kind een unieke plek
hebben in het leven van een jeugdige en dat erkenning en waar mogelijk actieve invulling van deze plek een voorwaarde is voor samenwerking. Het
bevordert het welzijn en de ontwikkeling van het kind als ouders de positie van de gezinshuisouders ten opzichte van hun kind actief steunen, zodat
de jeugdige zich aan de zorg van de gezinshuisouders kan toevertrouwen. Ouders en gezinshuisouders zijn op elkaar aangewezen in de zorg voor
de jeugdige en maken waar mogelijk alle beslissingen aangaande het kind gezamenlijk. Deze module voor de begeleiding van gezinshuisouders is
vormgegeven vanuit de volgende visie:

Gedeeld opvoederschap creëert ruimte
Wanneer ouders en gezinshuisouders constructief met elkaar samenwerken ontstaat ruimte voor de jeugdige om zich openlijk te verbinden met
zowel ouders als gezinshuisouders. Dit geeft de jeugdige ruimte om tot een eigen identiteit te komen waarin de eerder opgedane breuk(-en), maar
ook (correctieve) hechtingservaringen een plek kunnen krijgen.

Gedeeld opvoederschap beschermt
De investering in de samenwerkingsrelatie van gezinshuisouders met ouders bevordert de continuïteit van een plaatsing en voorkomt terugval in
functioneren van zowel ouders als jeugdigen.

Gedeeld opvoederschap is toekomstgericht
Ouders en gezinshuisouders werken met elkaar samen in het belang van het kind. Het doel van de samenwerking is om de jeugdige te begeleiden
in het opgroeien en op te voeden tot gezonde volwassene. Daarbij draagt een ieder bij wat mogelijk is en wordt waar nodig specialistische hulp
ingezet.

Gedeeld opvoederschap is wederkerig
De ideale samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders start met de overtuiging dat ouders een onvervangbare plek hebben in het leven van
een jeugdige en dat erkennen en waar mogelijk actieve invulling van deze plek een voorwaarde is voor samenwerking. Ouders moeten daarnaast
erkennen dat zij voor de opvoeding van hun kind zijn aangewezen op hulp en de positie van de gezinshuisouders ten opzichte van hun kind actief
steunen, zodat de jeugdige zich hieraan kan toevertrouwen. Ouders en gezinshuisouders zijn dus op elkaar aangewezen in de zorg voor de jeugdige
en maken waar mogelijk alle beslissingen aangaande het kind gezamenlijk.

Gedeeld opvoederschap wordt begeleid
De samenwerkingsrelatie tussen ouders en gezinshuisouders is onderdeel van de zorg en moet professioneel begeleid worden. Help gezinshuisouders
door hen te scholen, coachen en ondersteunen in het aangaan en onderhouden van het contact met ouders en in het delen van de zorg voor de
jeugdige met hen. Ouders moeten hulp krijgen bij het verwerken van de uithuisplaatsing en begeleid worden bij het (her-)vinden van hun plek, het
contact met de gezinshuisouders en het oppakken van zorg voor de jeugdige waar mogelijk.

Gedeeld opvoederschap vraagt om inspanning
Gezinshuisouders zetten zich in, en krijgen tijd, voor het bouwen van een samenwerkingsrelatie met ouders. Het is nodig dat ouders zich ook
inspannen voor een relatie met gezinshuisouders. Om dit te realiseren is actieve instemming met de plaatsing voorwaarde. Methodisch matchen is
de eerste stap naar goede samenwerking. Hierbij hoort een zorgvuldige monitoring van de samenwerkingsrelatie en zorgvuldige afronding van een
plaatsing waarbij de plek van ouders onderwerp van gesprek is.
(Uit: Noordegraaf et al, ter perse)
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Houding en vaardigheden
De begeleider en gedragsdeskundige moeten in de begeleiding van de gezinshuisouders tenminste bezitten over de volgende relationele kwaliteiten:
• Meerzijdig partijdig: in de begeleiding wordt geluisterd naar de stemmen van alle betrokkenen en wordt er naar gestreefd daar maximaal
recht aan te doen met oog op de ontwikkeling van het kind. De begeleiding is gericht op verbinding en wordt gekarakteriseerd door
empathie naar alle betrokkenen. (Boszormenyi-Nagy & Krashner, 1994; Van der Meiden, 2019).
• Dialogisch: Belangrijk aandachtspunt is om telkens de gezinshuisouders uit te nodigen om hun ervaringen en zienswijzen te delen en
ruimte te maken voor hun feedback over hoe zij de samenwerking met de ouders ervaren en waar zij teleurgesteld of ontevreden of
tevreden over zijn (Olson, Seikkula, & Ziedonis, 2014; Rober, 2017).
• Intermediërend: Aandacht voor gezinshuisouders kan voorkomen dat de relatie tussen ouders en gezinshuisouders zo onder druk komt
te staan dat dit van negatieve invloed op de plaatsing is. Wanneer er conflicten zijn of wanneer ouders of gezinshuisouders gebrekkige
relationele vaardigheden hebben kan worden ingezet op extra ondersteuning. Directe communicatie tussen ouders en gezinshuisouders
kan dan (tijdelijk) worden geminimaliseerd. De begeleider of gedragsdeskundige functioneert dan als intermediair en neemt taken van
gezinshuisouders over, bijvoorbeeld door alle aspecten rondom financien met de ouders te bespreken.
• Vraaggericht: de begeleiding sluit aan bij de vragen van gezinshuisouder; deze vragen zijn leidend voor de begeleiding.
• Flexibel: begeleiding op specifieke thema’s kan worden ingezet wanneer dat aan de orde is. De begeleider sluit maximaal aan bij de
gezinshuisouders en hun proces.
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Proces van begeleiding
De begeleiding van de gezinshuisouders is voor de gehele periode van plaatsing van een kind. Deze module is gericht op het opstarten, vormgeven
en afronden van één plaatsing, maar omdat gezinshuisouders voor meerdere kinderen en jongeren zorgen is dit de begeleiding een continu proces
en is bedoeld rond alle plaatsingen in het gezinshuis goede samenwerking met ouders vorm te geven.
Er zijn twee aspecten in de begeleiding te onderscheiden:
• Allereerst is er de begeleiding gedurende het gehele plaatsingstraject. Daarin ondersteunt de begeleider de gezinshuisouders gedurende
de verschillende fases van de begeleiding in het vormgeven aan het gedeeld opvoederschap.
• Daarnaast wordt thematische begeleiding geboden door de begeleider, aansluitend bij de specifieke vraag en behoefte van
gezinshuisouders rond samenwerken met ouders in het algemeen of specifiek rondom een plaatsing.
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Fasering van de begeleiding
In de begeleiding van de gezinshuisouder worden drie fases onderscheiden. In de eerste fase, de installatiefase, wordt een basis gelegd voor
het gedeeld opvoederschap. In de tweede fase, de stabilisatiefase, is de basis voor samenwerken gelegd en vindt afstemming plaats rondom de
ontwikkeling en opvoeding van de jeugdige. In deze fase wordt jaarlijks geëvalueerd met alle partijen of de samenwerking nog naar wens verloopt.
In de laatste fase, de evaluatiefase, wordt de samenwerking geëvalueerd en zorgvuldig afgesloten. Hieronder beschrijven we de module-onderdelen
per fase.
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Installatiefase
Tijdens de installatiefase moet de basis worden gelegd voor samenwerking. Dit is een fase waarin veel gevraagd wordt van alle partijen en die
tegelijkertijd heel belangrijk is voor het vervolg van de samenwerking. Daarom is het belangrijk dat de gezinshuisouder in deze fase zorgvuldig
begeleidt wordt en er met de gezinshuisouder gekeken wordt naar welke thematische begeleiding wenselijk is in het tot stand brengen en
onderhouden van de samenwerking. Deze fase bestaat uit een trainingsdag en een gesprek om de thematische begeleiding van de gezinshuisouder
vast te stellen.
Trainingsdag gedeeld opvoederschap
Elk jaar wordt er een organisatie-overstijgende trainingsdag gehouden over het samenwerken met ouders. Deze trainingsdag bestaat uit twee delen.
Het ochtendprogramma is voor alle gezinshuisouders, daarin worden actuele thema’s belicht en nieuwe kennis gedeeld. Het middagprogramma
is opgedeeld in een onderdeel voor ervaren gezinshuisouders en nieuwe gezinshuisouders. In het middagprogramma staat het trainen van
vaardigheden centraal. Zie bijlage 1 voor de trainershandleiding voor de uitvoering van deze trainingsdag. Hier staan ook de inhoud en de doelen
van de dag vermeld. Naast deze handleiding is ook een powerpoint gemaakt. Deze kan worden opgevraagd bij jeugdengezin@che.nl.
Gespreksleidraad: bepalen begeleidingsvraag gezinshuisouders
Bij de start van de plaatsing wordt zo gedetailleerd en zorgvuldig mogelijk afgestemd tussen ouders, gezinshuisouders, de jongere en eventuele
andere betrokkenen. Nadat het kind in het gezinshuis is gaan wonen is er een periode van wennen over en weer aangebroken. Na 6-8 weken na de
start van de plaatsing plant de begeleider van de gezinshuisouders een evaluatie met de gezinshuisouders over de samenwerking met de ouder(s).
Door verschillende thema’s te doorlopen inventariseert de begeleider welke ontwikkel-/begeleidingsvraag de gezinshuisouder heeft met het oog
op de samenwerking met de ouder(s). Op basis daarvan wordt een begeleidingsplan gemaakt door de gezinshuisbegeleider. De gespreksleidraad
in bijlage 2 wordt gebruikt om het gesprek vorm te geven en alle belangrijke agendapunten aan bod te laten komen. Ook kan er gelijk in dit format
gerapporteerd worden. Afhankelijk van het proces van de gezinshuisouders kan gelijk overgegaan worden naar het kiezen van een passende tool
uit de Toolkit (zie toelichting onder stabilisatiefase en bijlage 3).
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Stabilisatiefase
In deze fase is het doel om te komen tot stabilisatie van de plaatsing en de samenwerking. Als de samenwerking inderdaad stabiel genoeg is,
wordt de samenwerking eens per jaar besproken met alle partijen (zie daarvoor de module ‘Begeleiden van samenwerking) en eens per jaar wordt
met de gezinshuisouder geëvalueerd of de thematische begeleiding voldoende is (geweest) of dat andere of meer begeleiding wenselijk is. De
begeleider van de gezinshuisouder is verantwoordelijk om de juiste begeleiding te bieden bij de begeleidingsvraag van de gezinshuisouder. De
toolkit behorend bij deze fase is hier een hulpmiddel bij.
Thematische begeleiding van gezinshuisouders
Relationeel werken vraagt stilstaan, reflectie en soms bijscholing. Als gezinshuisbegeleider is het daarom belangrijk om in groepsverband of
op individueel niveau die begeleiding op maat te kunnen bieden. De toolkit in bijlage 3 bevat werkvormen die gebruikt kunnen worden voor de
verschillende fasen van de samenwerkingsrelatie tussen gezinshuisouders en ouders. Dit kan in algemene zin (samenwerken vraagt energie en
onderhoud) als in de momenten dat er strubbelingen in de relatie zijn ontstaan. Op basis van de begeleidingsvraag van gezinshuisouders wordt
met de gezinshuisouders een beknopt (jaarlijks) begeleidingsplan (zie onderdeel 2, na 6-8 weken na plaatsing van een kind in het gezinshuis)
gemaakt. Dit begeleidingsplan bevat doelen en een globale tijdsplanning en wordt toegevoegd aan het algemene persoonlijk ontwikkelingsplan van
de gezinshuisouder.
Toolkit begeleiden van gezinshuisouders
In de toolkit staan werkvormen die gebruikt kunnen worden tijdens: trainingsdagen, begeleide intervisie van gezinshuisouders, themabijeenkomsten
voor gezinshuisouders en bijeenkomsten met met zowel ouders als gezinshuisouders. Bij elke werkvorm is aangegeven wat het doel is, in welke fase
van de module dit kan worden ingezet en eventuele context. We gaan ervan uit dat de begeleider zelf een inschatting maakt of hij/zij over voldoende
trainersvaardigheden beschikt om een werkvorm te begeleiden. Een werkvorm toepassen die niet is ingebed in een kader, waar leerdoelen en
leeruitkomsten zijn geformuleerd, hebben weinig toegevoegde waarde. In de inhoudsopgave van de toolkit is bij elke “tool” opgenomen voor welke
doeleinden welke werkvorm geschikt is. Op deze manier kan de inhoudsopgave als een soort keuzeboom fungeren.
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Evaluatiefase
Wanneer een jongere toe is aan het verhuizen naar een nieuwe (zelfstandige) woonplek omdat hij/zij bijvoorbeeld 18 jaar is geworden, is het
moment aangebroken dat de samenwerkingsrelatie wordt afgerond. De gezinshuisouders en ouders werken niet meer op dagelijkse basis met elkaar
samen. Het is van belang om deze samenwerking zorgvuldig af te ronden door te evalueren en vooruit te kijken naar nieuwe samenwerkingsrelaties
met ouders. Deze fase bevat een afrondend gesprek met de gezinshuisouder.
Gespreksleidraad plaatsing afronden
Bij de afsluiting van de plaatsing (wanneer jongere 18 is of de plaatsing eerder stopt) vindt vaak veel overleg plaats: er moet een vervolgplek
worden geregeld en er moet veel afgesloten en overgedragen worden in praktische zin. Daarnaast is de afsluiting van een plaatsing ook een
moment van afronding van de dagelijkse zorg van de gezinshuisouder en de daarbij horende samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders. De
gespreksleidraad om terug te blikken op de samenwerkingsperiode en vooruit te kijken naar de periode na afsluiting van de plaatsing is te vinden
in bijlage 4. In het afrondende gesprek met de gezinshuisouders wordt stil gestaan bij wat de gezinshuisouders hebben ontdekt en geleerd over
samenwerking met ouders en worden de geleerde lessen meegenomen als voornemens voor andere en/of nieuwe plaatsingen.
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Bijlage 1: Trainershandleiding gedeeld opvoederschap
Deze handleiding is een hulpmiddel voor trainers om een groep gezinshuisouders te trainen op gedeeld opvoederschap. We delen nu eerst de
vertrekpunten van deze training. Deze zijn gebaseerd op ervaringen van de auteurs en hebben betrekking op de inhoud en vormgeving van
onderwijs aan gezinshuisouders:
1.
De verhalen van de direct betrokkenen zijn cruciaal in het overdragen van kennis
2.
Er is geen één juiste manier, omdat elke situatie uniek is (we geven richting)
3.
Samenwerken kan alleen vanuit een oprechte houding (voelen/ervaren)
4.
Reflectieruimte is belangrijk omdat de betrokkenen als persoon zich inzetten (kan persoonlijk raken)
5.
Gezinshuisouders hebben veel ideeën en bereidheid, maar niet altijd de mogelijkheden om dit te kunnen delen
6.
Iedereen wil het beste voor de jongere (moet startpunt zijn)
7.
Iedereen is anders, daarom aandacht voor verwachtingen/wensen/ideeën van iedereen
De training is gebaseerd op uitkomsten van het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ zoals hieronder kort samengevat.
Visie op gedeeld opvoederschap
De gezinshuisouders en andere betrokkenen bij de plaatsing van het kind werken vanuit de visie dat de ouders van het kind een unieke plek hebben
in het leven van een jeugdige en dat erkenning en waar mogelijk actieve invulling van deze plek een voorwaarde is voor samenwerking. Het bevordert
het welzijn en de ontwikkeling van het kind als ouders de positie van de gezinshuisouders ten opzichte van hun kind actief steunen, zodat de jeugdige
zich aan de zorg van de gezinshuisouders kan toevertrouwen. Ouders en gezinshuisouders zijn op elkaar aangewezen in de zorg voor de jeugdige
en maken waar mogelijk alle beslissingen aangaande het kind gezamenlijk. Een goede relatie en communicatie tussen ouders en gezinshuisouders
is een belangrijke factor in de samenwerking. Vaak vindt de samenwerking plaats in het spanningsveld van onvrijwillige hulpverlening voor ouders
en kind. Dat vraagt van de gezinshuisouders specifieke vaardigheden, professionaliteit en geschikte persoonlijkheidskenmerken. De organisatie
die de plaatsing begeleidt schept actief de voorwaarden waarin de relatie tussen ouders en gezinshuisouders tot stand kan komen en kan groeien.
Welke attitude vraagt dat van gezinshuisouders?
•
Een gastvrije houding van gezinshuisouders
•
Een geduldige houding van gezinshuisouders
•
Dat gezinshuisouders zorg verlenen vanuit oprechte intenties
•
Een geïnteresseerde houding van gezinshuisouders
•
Een harmonieuze verstandhouding tussen ouders en gezinshuisouders waarbij er ruimte is om het met elkaar oneens te zijn
•
Dat ouders en gezinshuisouders in het belang van het kind handelen
Wat vraagt het van ouders?
•
Dat ouders een open houding hebben en vertrouwen aan de gezinshuisouders geven
•
Dat ouders de uithuisplaatsing benutten om aan zichzelf te werken
•
Een harmonieuze verstandhouding tussen ouders en gezinshuisouders waarbij er ruimte is om het met elkaar oneens te zijn
•
Dat ouders en gezinshuisouders in het belang van het kind handelen
Wat vraagt het van de organisatie?
•
Visie uitdragen en implementeren
•
Een attitude waarin begrip en respect centraal staan voorleven en uitdragen
•
Faciliteren, organiseren en stimuleren van scholing, coaching en begeleiden van alle werkers die betrokken zijn in de samenwerking
•
Faciliteren en stimuleren van reflectie van werkers in de vorm van intervisie en supervisie
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Trainingsdag

Wat we beogen
• Overdragen van de visie op gedeeld opvoederschap binnen de gezinshuizen. Dit sluit aan bij de kwaliteitscriteria gezinshuizen en komt
ook naar voren in de richtlijnen jeugdhulp.
• Relationele route toelichten.
• op relatie gebaseerde houding: empathie/respect
• open communicatie: delen van informatie (telefoon, app, gesprekken) binnen verschillende contexten: thuis, school, gezinshuis,
vrije tijd, social media gebruik
• verantwoordelijkheid en zorg delen
• Vaardigheden oefenen (verbindende vragen kunnen stellen)
Leeruitkomsten
• Gezinshuisouders zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot gedeeld opvoederschap.
• Gezinshuisouders reflecteren op hun eigen houding ten aanzien van (de samenwerking met) biologische ouders.
• Gezinshuisouders voelen zich erkend in het feit dat samenwerken met ouders veel (professionaliteit) vraagt.
• Door te oefenen is de handelingsverlegenheid verminderd met betrekking tot het aangaan van contact met biologische ouders.

Gebruik
•

•

•
•
•
•
•

We gaan ervan uit dat een trainingsdag door een opgeleide trainer geboden wordt. Dit materiaal biedt handvatten om een dag invulling
te geven. We gaan er dus vanuit dat een trainer zelf invulling geeft aan de kennismaking, hoe je een veilige leeromgeving creëert en ook
hoe je afwisselt in theorie en praktijk en tenslotte hoe je evalueert aan het eind van de trainingsdag.
Bij deze training hoort ook een powerpoint. Deze kan worden opgevraagd bij jeugdengezin@che.nl. De presentatie kan zowel in een
grotere groep (tot 50 deelnemers) als in een kleinere groep (minimaal 6) gegeven worden. Nieuwe gezinshuisouders kunnen middels de
module begeleiding gezinshuisouders individueel geholpen worden om bovenstaande doelen te bereiken.
Tip: Vraag van tevoren aan de deelnemers welke vragen er leven
Wees helder welke voorbereiding verwacht wordt. Laat deelnemers eventueel de onderzoeksrapporten lezen uit het project ‘Jouw Gezin,
mijn Zorg?’.
Bekijk de leerdoelen en stel die indien nodig bij voordat je aan de slag gaat aan de hand van wat je bekend is vanuit de (voorkennis van
de) deelnemers.
Het middagprogramma kan naar behoefte ingevuld worden met behulp van zelf ingebrachte casuïstiek in combinatie met (oefeningen
uit) de toolkit.
Bespreek in het ochtendprogramma met de deelnemers welke vragen er leven, wat de eigen leervragen zijn en op basis daarvan kan er
uit de toolkit een of twee werkvormen gebruikt worden.
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Bijlage 2: Gespreksleidraad: bepalen begeleidingsvraag
gezinshuisouders
Datum en tijd:
Naam gezinshuisouder(s)
Naam gezinshuisbegeleider

1.Hoe is de samenwerking tussen jullie en de ouder(s) in de afgelopen twee maanden verlopen?
Levert (veel) zorgen of problemen/levert een beetje zorgen of problemen op/Verloopt goed
Toelichting:

2. De afspraken, rollen, taakverdeling, verwachtingen en grenzen zijn helder

3. Wij als gezinshuisouders en ouders begrijpen elkaar

4. Is er een mooi moment geweest in de samenwerking met de ouder(s) dat je het meeste is bijgebleven van de afgelopen weken?

5. Wat is een moment of situatie die je het lastigst hebt gevonden?

Richting de begeleiding

6. Waar zou je/zouden jullie graag hulp op begeleiding voor willen ontvangen.
Begeleidingsvraag omzetten in een concreet doel:
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Bijlage 3: Toolkit begeleiden van gezinshuisouders
Inleiding
Samenwerken rondom de ontwikkeling van een kind vraagt vooral maatwerk. Er is niet een eenduidend recept voor het bewerkstelligen van een
constructieve samenwerkingsrelatie. Ook is er geen Quick fix als er hobbels en bobbels in de samenwerking zijn.
In deze toolkit zijn werkvormen opgenomen die gebruikt kunnen worden in trainingsdagen, begeleide intervisie van gezinshuisouders,
themabijeenkomsten voor gezinshuisouders en in de bijeenkomsten die met zowel ouders als gezinshuisouders om de samenwerking bespreekbaar
te maken kunnen worden ingezet. Bij elke werkvorm is aangegeven wat het doel is, in welke fase van de module dit kan worden ingezet en wat de
eventuele context daar van is. Tenslotte zijn er nog allerlei bruikbare bestaande werkvormen waarnaar we verwijzen.
Vragen en aandachtspunten in de samenwerking
De conclusie van fase 1 van het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ is dat de kern van een constructieve samenwerking een op relatie gebaseerde
houding van zowel ouders als gezinshuisouder is. Daarin spelen empathie en respect een belangrijke rol. Dit blijkt uit het bestaan van open
communicatielijnen met ouders waarin informatie wordt gedeeld. Daarnaast is het cruciaal dat gezinshuisouders verantwoordelijkheid en zorg
willen delen met de ouders. Over ouders wordt genoemd dat het belangrijk is dat zij de plaatsing van hun kind in het gezinshuis (proberen te)
accepteren. Uit de interviews werd duidelijk dat daarbij het volgende van belang is:
• Een gastvrije houding van gezinshuisouders
• Een geduldige houding van gezinshuisouders
• Dat gezinshuisouders zorg verlenen vanuit oprechte intenties
• Een geïnteresseerde houding van gezinshuisouders
• Een harmonieuze verstandhouding tussen ouders en gezinshuisouders waarbij er ruimte is om het met elkaar oneens te zijn
• Dat ouders en gezinshuisouders in het belang van het kind handelen
• Dat ouders een open houding hebben en vertrouwen aan de gezinshuisouders geven
• Dat ouders de uithuisplaatsing benutten om aan zichzelf te werken (Van de Koot & Noordegraaf, 2018).
Deze houdingsaspecten zijn ook opgenomen in de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen onder de noemer van gezinsgericht werken.
Vertaald naar ‘tools’ zijn in deze toolkit werkvormen opgenomen, die bijdragen de relationele vaardigheden van gezinzhsuisouders. Met name:
empathie en respect en open communicatie: het delen van informatie.

Gebruik van de werkvormen in de toolkit
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Bij de keuze van een werkvorm, moet je eerst weten wat je wilt bereiken. Wat is het (leer-)doel? Verbind je ook met de context van de
deelnemers, wat zou passend zijn? Hoeveel tijd heb je ervoor? Kies dan eventueel een werkvorm uit de bijgaande toolkit en pas het aan
aan het aantal deelnemers.
We gaan ervan uit dat de professional zelf een inschatting maakt of hij/zij over voldoende trainersvaardigheden beschikt om een
werkvorm te begeleiden. Een werkvorm toepassen die niet is ingebed in een kader, waar leerdoelen en leeruitkomsten zijn geformuleerd
hebben weinig toegevoegde waarde.
Over het gebruik van casuistiek is een aparte pagina opgenomen.
In de inhoudsopgave is bij elke “tool” opgenomen voor welke doeleinden geschikte werkvorm is; zodat de inhoudsopgave als een soort
keuzeboom kan fungeren.
Een goede trainer is iemand die weinig spreekt. Als het werk is gedaan, het doel bereikt, zeggen alle deelnemers “we hebben het zelf
gedaan” – Lao Tzu, 500 voor Christus”
“Zonder de bijdrage en de kennis van iedereen in de groep wordt de mate waarin de groep zaken begrijpt kleiner. Elke deelnemer heeft
iets unieks en waardevols in te brengen. “
Een goede trainer is iemand die de kunst verstaat om geen ideeën in iemands hoofd te brengen, maar om ideeën uit de hoofden van de
deelnemers te laten komen.
Binnen een training kun je een groot aantal werkvormen inzetten om kennis en vaardigheden aan te leren. Welke je kiest heeft te maken
met wat je wilt overbrengen en welke werkvorm daar het best bij past. Het heeft ook te maken met de trainer die je bent. Iedereen heeft
een voorkeur voor bepaalde werkvormen, gerelateerd aan je eigen leerstijl, de manier waarop jouw groep het beste kennis opneemt, hun
leerstijlen, en de mate waarin jij je vrij en zeker voelt. Het heeft ook te maken met wie centraal staan tijdens de activiteiten. Durf je het
aan veel “leiding” en kennisoverdracht te leggen bij je deelnemers of houd je liever de touwtjes zelf in handen? Hoe interactiever, hoe
meer de groep leert: sociaal leren. De groep wisselt kennis uit en ontdekt door te doen.
In deze toolkit reiken we vooral interactieve werkvormen aan.
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Werkvormen
Zilveren Bal
De oorsprong van dit ritueel: De zilveren bal is bedacht als alternatief voor de Praatstok (Talking Stick), die gebruikt wordt in dialoogrondes en
oorspronkelijk voorkomt in de Indiaanse culturen.
De vragen zijn afgeleid van de theorie uit het Verbinden Communiceren, waar gevoelens en behoeften en gedrag aan elkaar worden verbonden in
de communicatie.
		
Doel: Gelijkwaardigheid bevorderen; open gespreksklimaat bewerkstelligen.
Wanneer: Als ijsbreker aan het begin van een trainingsdag of tijdens begeleide intervisie. Wanneer er meer dan 12 personen deelnemen kun je
ervoor kiezen om de groep in tweeën te splitsen. Als je niet voldoende tijd hebt, kies dan voor een andere werkvorm; dit moet je niet even snel
willen doen. Juist de aandacht voor elkaars verhaal heeft effect.
Beschrijving: met behulp van een spreeksymbool een gesprek starten of als afsluiter van een gesprek:
• Met alle aanwezigen wordt een dialoogcirkelgesprek gevoerd aan de hand van 1 of 2 vragen, die iedereen mag beantwoorden. Op tafel
ligt een zilveren bal, wie de bal neemt, mag iets zeggen en geeft daarna de bal door. Introduceer dit als een variatie op een kennismaking
of als een begin van een gesprek met een vraag die je nieuwsgierig maakt. Bereid dit voor!
• Neem de leiding door rustig te spreken, te vragen of iedereen stil wil zijn als de ander zijn of haar verhaal vertelt. Maak de afspraak dat
er geen vragen worden gesteld. Elke verhaal is goed. Afhankelijk van hoeveel tijd je hebt kun je 1 of 2 gespreksrondes doen.
• De eerste gespreksronde kan zijn “ Wat is er deze week in je gezinshuis gebeurd waar je heel blij of heel verdrietig van werd?” Of
zenuwachtig en vrolijk, of boos en blij. Met de variatie van gevoelens wordt gewisseld. Om de beurt vertelt ieder zijn of haar verhaal. Als
iedereen geweest is, wordt er wat gedronken en de gelegenheid om nog even te praten over wat er gezegd is. Met respect wordt erover
doorgepraat en met elkaar meegeleefd.
• Heb je tijd voor een 2e ronde dan kun je een volgende vraag stellen: “Wat is het meest voorliggende gevoel wanneer je denkt aan
samenwerking met de ouders in jouw gezinshuis?”
• Het onverwachte neveneffect is dat er aandacht is voor elkaars verhaal, er zijn vaak ook aannames wat iemand zal zeggen; er blijken
andere verhalen gedeeld te worden die indruk gemaakt hebben dan verwacht.
Spelregels:
• Iedereen, die aanwezig is doet mee.
• Zit bij voorkeur in een kring of om de tafel, zodat iedereen elkaar kan zien.
• Iedere aanwezige mag iets zeggen, maar het hoeft niet; je kunt ook de zilveren bal vasthouden en dan doorgeven.
• Wie de bal vast heeft, praat, de anderen luisteren.
• Iedereen mag zeggen, wat ie wil, als je niets wilt zeggen, is dat ook goed. Alles is okay.
Nodig: een spreeksymbool. Maak van een tennisbal of stuiterbal een zilveren bal door er aluminiumfolie omheen te wikkelen.
Tips:
• Ben je regelmatig in een vaste samenstelling, dan kun je dit herhalen en er een ritueel van maken. Je kunt je creativiteit gebruiken om je
eigen spreeksymbool te maken.
• Een startvraag kan ook zijn: wat betekent samenwerken voor jou? Welke ervaring met samenwerken heb jij?
• Zorg voor een neutrale vraag formulering. Laat je verrassen.
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Welke waarde geef ik mee?							
Doel: Bewustwording van waarden in de opvoeding; bewustwording op welke wijze je beïnvloed bent door je eigen opvoeding; bewust worden op
welke wijze ouders hun waarden bepalen, ook al zijn het niet de jouwe.
Wanneer: trainingsdag of workshop en aangepast ook bruikbaar in coaching en begeleiding.
Beschrijving:
• Maak 2-tallen: (niet je partner)
• Bedenk 3 dingen die je aan je (gezinshuis)kinderen mee wilt geven
• Vertel dat aan elkaar
• Bedenk dan in hoeverre dit zaken zijn die je in je eigen opvoeding door jouw ouders mee gegeven zijn of omdat het je juist ontbroken
heeft
• Probeer niet volledig te zijn, als je morgen deze oefening doet, komen er weer andere dingen uit.
• In de grote groep, de samenvatting van de waarden laten vertellen. Zodat je aan het eind van de ronde hebt: Ik wil mijn (gezinshuis)kind
meegeven:
• eerlijkheid
• dat ik er altijd voor ze ben
• dat etc etc.
• Wat valt op? Dat wat jouw ouders je gegeven hebben, hebben ze gedaan met de beste bedoelingen. Soms begreep je er niets van,
misschien neem je het ze wel kwalijk, maar je neemt het wel mee.
• Eventueel bespreek je nu de stap naar hoe deze waarden binnen je eigen huidige gezin een nieuwe samenstelling van opvoedingsideeën
zijn geworden door de keuze van je partner.
• Afhankelijk van het vervolg, kun je de stap maken naar ouders van de geplaatste kinderen: wat hebben zij zich voorgenomen toen ze
kinderen kregen…. en hoe kun je verschillen tussen jouw aanpak en de aanpak van ouders zien en daarmee omgaan?
Toepassing: Dit is een goeie introductie op het thema: welke boodschap geef ik de kinderen mee als het gaat over hun familie. Te gebruiken in
workshops en training van gezinshuisouders. Ook in een matchingsvoorbereiding kan deze oefening behulpzaam zijn.
Nodig: Goede voorbereiding. Eventueel papier en pennen voor de deelnemers.
Tips: Het thema ‘waarden’ kan ook abstract worden, zorg dat je goed voorbereid bent over het doel van wat je met het gesprek wilt bereiken. Wil je
dit als introductie op een groepsgesprek over de waarden die je mogelijk onbewust uit je eigen geschiedenis meeneemt? Of wil je vooral het gesprek
openen over hoe om te gaan met het verschil in waarden tussen ouders en gezinshuisouders?
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Wat denken we over en van elkaar?
						
Doel: Bewust worden van je oordelen; zoeken naar mogelijke beweegredenen van mensen om zich op een bepaalde manier te gedragen.
Wanneer: Deze werkvorm is toe te passen in een training of themabijeenkomst met meerdere gezinshuisouders. Ook toepasbaar in intervisie en
coachingsmomenten. Als je met deelnemers werkt, die vaker bij elkaar zijn, over weeg dan om casuïstiek aan te laten dragen door de deelnemers.
Variant: In een ‘live’bijeenkomst kun je in plaats van een papieren casus gebruik maken van een filmfragment. In plaats van vragen bespreken,
kun je de deelnemers vragen allen vanuit een bepaalde positie over deze situatie te spreken. 4 deelnemers: 1 vertegenwoordigt moeder; 1
vertegenwoordigt de gezinshuisouder; 1 vertegenwoordigt het kind; 1 vertegenwoordigt de begeleider. Als het gesprek vastloopt, laat iedereen de
plek rechts innemen met de rol die de persoon op die plek had en ga verder met het gesprek.
Beschrijving:
• Verdeel de groep in kleine groepjes, het beste werkt het met 3 of 4 personen. Denk van tevoren na hoe je de groepjes in wilt delen. Je
kunt ansichtkaarten in vieren knippen. Zorg dat je evenveel puzzelstukjes hebt als deelnemers. Zoek de personen met de andere delen
van jouw ansichtkaart. Ruil met iemand als je met je eigen partner in een groepje bent terecht gekomen.
• In het midden liggen papieren met casussen. De groepjes zoeken een plek in de ruimte en krijgen 20 minuten om de casus te bespreken
aan de hand van de vragen die bij de casus staan. Zijn ze klaar, kunnen ze een andere casus pakken. Het gaat er niet om om alles af te
hebben; het gaat om de uitwisseling van meningen en gedachten.
• Casussen:

Casus 1: een gezinshuisouder bespreekt met begeleider de contacten tussen het gezinshuis en de ouders. Ze vertelt dat ze een nieuwe fiets
heeft geregeld voor het nieuwste gezinshuiskind B. “Die ouwe heb ik meteen naar de stort gebracht, die was te vies om aan te pakken“.
B.van 8 jaar belt moeder en vertelt dat ze een nieuwe fiets heeft, ze mocht er al mee naar school morgen. Ze vraagt waar haar oude fiets is
gebleven en hoort dat die op de schroothoop is beland.
Moeder hoort dit van haar dochter en is boos, want haar jongere kind heeft ook een fiets nodig, ze had gedacht dat ze kon doorschuiven.
Gezinshuismoeder vertelt: “die moeder heeft altijd wat te zeuren, we hebben een mooie fiets voor B. geregeld, waar ze niks voor hoefde te
betalen, wat vind jij daar nou van? ”
De begeleider begrijpt van alle kanten de verschillende gevoelens. Ze blijft vooral haken op de manier waarop de gezinshuismoeder spreekt
over moeder als DIE moeder.
Wat denk je erover?
Wat zou het kind kunnen denken? Wat zou gezinshuismoeder denken? Wat zou moeder denken?

Casus 2: moeder van een geplaatste jongere C. komt steeds niet los van haar gewelddadige vriend / partner. Dat is de reden waarom de
kinderen niet thuis mogen logeren en dit is ook de reden dat de kinderen niet terug naar huis kunnen. C. mag naar het feestje van opa’s
verjaardag en wil blijven slapen bij moeder, “dat is toch veel gemakkelijker”. Je weet dat er vermoedelijk rijkelijk alcohol wordt genuttigd
op het feest, misschien ook wel door C. Jullie hebben zelf ook een feest in de familie, dus je kunt C. niet ophalen. De gezinsvoogd is met
zwangerschapsverlof, het feest is aankomende zaterdag.
Wat zeg je hierover tegen je partner?
Wat zeg je hierover tegen moeder?
Wat zeg je hierover tegen de begeleider van jullie gezinshuis?
Hoe kun je dit respectvol in gesprek brengen?
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Casus 3: een 12 jarig meisje van hindoestaanse afkomst woont sinds kort in het gezinshuis. Na school wil ze blijven knikkeren, ze vraagt of
dat goed is.
Gezinshuisouder is blij dat het meisje blijkbaar gevraagd is om te blijven spelen en geeft toestemming met een afgesproken tijd, waarop ze
thuis moet zijn.
Moeder hoort dit en is vreselijk boos. Ze heeft direct een klacht ingediend bij de voogd.
Wat is er aan de hand?
Hoe reageer je?
Extra informatie: moeder is onderdeel van een hindoestaanse gemeenschap, een van de buurvrouwen heeft het meisje zien knikkeren met
ook jongens en sprak daar schande van. Meisjes die al menstrueren worden beschouwd als vrouw en mogen niet zonder toezicht met jongens
spelen. Moeder zelf is niet zo streng in de leer, maar wel erg beïnvloedbaar en vindt het vreselijk om veroordeeld te worden in de buurt, ze
spreken er sowieso al schande van dat ze niet zelf voor haar kinderen zorgt.
En wat denk je nu?
En wat denkt het kind?
Welke keuze maak je?

•
•
•
•
•

Na 20 minuten komt iedereen weer in de centrale ruimte / groep.
Nabespreken door elk groepje even aan het woord te laten. Niet alles herhalen, maar vooral de vraag: wat vonden jullie opvallend aan
jullie gesprek; herkennen jullie het? Heb je zelf iets vergelijkbaars meegemaakt?
Zorg er voor dat je alle besproken casussen even terug laat komen.
Nodig: Uitgeschreven casussen op papier. De vragen op de flap of een powerpointslide.
Tips: Rond het gesprek af door naar positieve samenwerkingsverhalen te vragen. Eindig met positieve ervaringen.
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Oefening omgaan met emoties en conflicten
Doel: Herkennen en erkennen dat samenwerken ingewikkeld kan zijn, dat er emoties spelen en spanning kan zijn. Leren omgaan met emoties en
conflicten, zodat de samenwerking kan verbeteren. De gelegenheid geven aan de deelnemers om van elkaar te leren en hun eigen handelingstools
te verruimen.
Wanneer: Deze oefening kan gebruikt worden in een (verdiepings-)bijeenkomst, waarbij de deelnemers voldoende vertrouwdheid ervaren om
lastige situaties met elkaar te bespreken.
Beschrijving:
• Gebruik de gesprekskaartenset (uit de module begeleiden van samenwerking) als inspiratie. Maak vantevoren kopieën voor iedere
deelnemer van de blanco gesprekskaarten.
• Ga aan de hand van de eigen praktijk van de deelnemers in gesprek over situaties die in de samenwerking kunnen voorkomen. Maak een
voorbeeld casus met de hele groep. Of gebruik het voorbeeld van een casus hieronder.
• Iedere deelnemer schrijft een eigen citaat zoals op de gesprekskaarten zijn beschreven. Wat zou jouw citaat zijn als het gaat om
samenwerking met ouders? Doe dit zonder met elkaar te praten. Dit is een introductie op het thema, niet om verder te bespreken.
• Om zoveel mogelijk situaties te bespreken wordt de groep in viertallen verdeeld.
• De groepjes beschrijven kort en bondig een tweetal casussen, 1 waarbij het om emoties gaat en 2 om een conflictsituatie in de
samenwerking met ouders. De tekst wordt uitgeschreven op een blanco vel.
• De groepjes bespreken de casus van het groepje naast hen. Of het wordt meteen uitgeprobeerd in de vorm van een rollenspel. Met elkaar
bedenk je of speel je uit hoe een gezinshuisouder / ouder / begeleider het beste op de gegeven situatie kan reageren. Als het gesprek
klaar is pakken ze een andere kaart. Rouleer steeds de kaarten en de rollen Benadruk dat het erom gaat dat je deelt en niet perse
oplossingen aandraagt voor moeilijke situaties. Vertel wat jij zou doen, dit vergroot de opties in een lastige situatie.
• Gebruik hier ongeveer 20 minuten voor.
• Na 20 minuten bespreek gezamenlijk de situaties die de groep moeilijk vond of waar ze verschillend op zouden reageren.
• Het gesprek wordt afgesloten met een aantal conclusies die deelnemers voor zichzelf kunnen noteren.
• Een voorbeeld casus helpt de deelnemers om een duidelijke situatieschets te maken en uit de lange toelichtingen (die er niet toe doen)
te blijven:
Voorbeeld Casus van een conflict
In een gezinshuis wonen 4 opgenomen kinderen en 2 eigen kinderen. De kinderen gaan meestal in hetzelfde weekeind naar hun familie.
Een van de ouders komt standaard een half uur te laat de kinderen terug brengen. Hij vindt dat heel normaal, want over een half uur moet
je niet lopen zeiken. Je gaat de discussie daarover aan, maar die kapt hij al snel af met de mededeling dat hij de directeur van de instelling
persoonlijk kent en daar wel een klacht zal indienen over het gebrek aan flexibiliteit van de opvoeders die kennelijk het belang van de
opvoeders laten gaan boven het belang van de kinderen.
Hoe los je dit op?
• Denk ook aan een situatie waarbij er boze woorden vallen, waar het kind bij is.
• Casus over emoties zou kunnen gaan over een moeder die erg verdrietig is wanneer ze het kind na een bezoek terugbrengt.
Nodig: Gesprekskaartenset, blanco kaarten en pennen. Een goede ruimte waar ook voldoende gelegenheid is om een rollenspel te doen.
Tips: Bespreek niet alle kaarten! Waak goed over de valkuil van willen komen met oplossingen. Waak goed over het respectvol spreken over ouders.
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Oriëntatie op hulpbronnen
Doel: Bewust worden van hulpbronnen en de kracht van hulpbronnen voor kinderen. Bewust worden hoe ouders hulpbronnen kunnen zijn voor de
opgenomen kinderen.
Wanneer: Deze oefening is geschikt voor intervisie, coaching en training van gezinshuisouders.
Beschrijving:
• Uitgangspunt is dat men weet wat hulpbronnen zijn en waarom die zo belangrijk zijn om verbinding mee te hebben. Introduceer deze
oefening met de uitleg over en het belang van hulpbronnen. Vraag de deelnemers na te denken over eigen hulpbronnen.
• Leg uit dat hulpbronnen helpen bij:
• Verbinding (het gevoel erbij te horen)
• Versterken zelfvertrouwen
• Helpen te richten op mogelijkheden i.p.v op beperkingen
• Laat de groep zich indelen in tweetallen, denk vantevoren na hoe je dat wilt doen. Laat je het aan de groep over of kies je een manier om
de groep te husselen, bijvoorbeeld: loop door de ruimte en zeg na paar tellen ‘stop’; degene die het dichtst bij je staat, daar vorm je een
tweetal mee. Zoek een plekje en een stoel.
• Neem even in stilte de tijd om te bedenken over welk kind je deze oefening wilt doen. Het gaat over hulpbronnen. Neem een van de
kinderen die bij je wonen in gedachten:
• Over welke hulpbronnen (eigenschappen; talenten) beschikt dit kind?
• Welke kracht heeft dit kind meegenomen uit zijn gezin van oorsprong?
• Hoe kunnen “lastige gedragingen” ook hulpbronnen zijn?
• Bespreek om de beurt je gedachten en ideeën met elkaar. Bevraag elkaar, maak eventueel ook gebruik van de verbindende vragen.
• Geef hier 30 minuten voor. Vraag na een kwartier of er al gewisseld is.
• Bespreek het na in de gehele groep. Laat elke groepje iets zeggen wat hen het meest is opgevallen, wat hen verrast heeft of wat een
eye-opener was. Vat het samen en trek conclusies uit de activiteit.
Nodig: Een goede voorbereiding, zodat goed uitgelegd kan worden wat hulpbronnen zijn. Een plek waar rust is.
Tips: Geef in de inleiding wat voorbeelden.
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Hieronder een aantal tools die vrij beschikbaar zijn en in deze toolkit thuishoren.
1.
Video’s over samenwerking tussen ouders en pleegouders
Vijf films over gouden regels over de samenwerking tussen ouders en pleegouders
Hoe kun je als ouders en pleegouders een goede samenwerkingsrelatie opbouwen en wat heb je daarvoor nodig? In vijf korte films over de ‘Gouden
regels in de samenwerking tussen ouders en pleegouders’ delen vier ouder- en pleegouderkoppels hun verhalen en ervaringen over samenwerken.
De films zijn nu beschikbaar voor ouders, pleegouders, professionals en studenten. En ook inzetbaar voor de begeiding van gezinshuisouders.
Al het materiaal is hier te vinden:
https://www.denvp.nl/k/n485/news/view/19420/4878/vijf-films-over-gouden-regels-over-de-samenwerking-tussen-ouders-en-pleegouders.html
De gesprekskaartenset, die is ontwikkeld in het project ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’. De kaartenset is onderdeel van de module ‘Begeleiden van
samenwerking’ en is te bestellen via jeugdengezin@che.nl.
Andere gesprekskaarten zijn:
• https://www.dialogos-shop.nl/shop/
• Blikopeners voor betrokken opvoeders: https://pleegzorggedoe.nl/product/blikopeners-voor-betrokken-opvoeders/
• Set coaching- en intervisiekaarten voor opvoeders en de professionals die hen ondersteunen. Inhoud: 54 kaarten met blikverbredende
coachingsvragen en kleurrijke inspiratiefoto’s, 3 groepskaarten, boekje met toelichting van verschillende spelvormen en denkniveau’s.
Verpakt in een luxe organza meeneemzakje.
• Pleegzorg dialoogkaarten: Of https://pleegzorggedoe.nl/product/dialoogkaarten/ Dialoogkaarten voor ouders, pleegouders, jongeren en
professionals die meer van zichzelf willen laten zien en meer van de ander willen weten. Als je weet wat de ander drijft, wordt
samenwerken een stuk makkelijker. Deelnemers: 2-12 pleegzorgbetrokkenen. Inhoud: 30 vrolijk gekleurde kaarten met aan beide zijden
aanzetten voor verdiepingsvragen en vertellingen. Inclusief gebruikshandleiding. Verpakt in een transparante blisterverpakking.
2.
Sociale netwerkstrategie
https://www.trias-groep.nl/wp-content/uploads/2017/04/Rapportage-Sociale-Netwerk-Strategieen-2017.pdf
Via deze link is een rapportage te vinden van het project ‘samen de schouders eronder’. In de rapportage worden allerlei sociale
netwerk strategieën beschreven die die behulpzaam zijn om het sociale netwerk van een kind in een gezinshuis helder te krijgen. Zeer toepasselijk
in dit kader is het maken van een genogram van het kind. Dit kan letterlijk de ruimte openen voor de plek van het kind in de familie waar hij uitkomt
(genogram) en de familie waar hij opgroeit (ecogram).
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Bijlage 4: Gespreksleidraad evaluatie en afronding plaatsing jongere
met de gezinshuisouders
Datum en tijd:
Aanwezig:
Verslaglegging door:

Terugkijken
1. Hoe is het einde van de plaatsing van –naam jongere- voor jullie?

2. Hoe hebben jullie de periode ervaring waarin –naam jongere- bij jullie woonde?

3. Hoe hebben jullie de samenwerking met de ouder(s) van –naam jongere- ervaren?

4. Wat is een mooi moment dat je het meeste is bijgebleven?

5. Wat is een moment of situatie die je het lastigst hebt gevonden?

Richting de toekomst
6. Wat hebben jullie geleerd of ontdekt in de samenwerking met de ouders van –naam jongere-

Afsluiting

7. Is er nog iets wat gezegd moet worden?
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