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Voorwoord
‘Gedeeld opvoederschap’ vormt de focus van de module ouderbegeleiding, die hier voor u ligt. Ons doel en onze ambitie is dat de ouderbegeleiding
ouders ondersteunt om hun plek in de samenwerking met gezinshuisouders in te nemen. Te lang zijn ouders als mede-opvoeders buiten beeld
geweest wanneer hun kind een plek in een gezinshuis kreeg en de opvoeding werd gedelegeerd naar de gezinshuisouders.
De begeleidingsmodule is gebaseerd op uitkomsten van het op het onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’. De module geeft structuur en inhoud
aan de ouderbegeleiding. De module is onderdeel van de ‘relationele route tot gedeeld opvoederschap’, de aanpak die de samenwerking tussen
ouders en gezinshuisouders wil bevorderen. We hopen dat deze route de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders in de opvoeding zal
ondersteunen; dat biedt ontwikkelingskansen voor de jongeren, die in gezinshuizen verblijven.
Linda Klomp
Emily Nap
Kees Verduijn
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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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Een brief van een ouder
Dag Allemaal,
Dit schrijven gaat over een complex gezin, namelijk ons gezin.
Toen onze oudste zoon geboren werd begon het eigenlijk al.
Ik raakte in een postnatale depressie.
Mijn man die een verstandelijke beperking heeft voelde zich ook erg machteloos.
Onze oudste zoon bleef maar huilen.
Er ging geen dag voorbij.
We hadden nooit een rust moment.
Alles draaide om hem.
Eigenlijk zaten we veel met hem op schoot.
Dan was hij rustig en voelde hij onze nabijheid.
Dit ging de eerste 9 maanden zo.
Toen was ik het zat
en legde hem gewoon in zijn ledikantje.
Bleef wel in de buurt.
Hij bleef de eerste dag een uur schreeuwen.
Daarna viel hij in slaap.
De dag erna 3 kwartier.
Een week later wist hij ‘als ik in mijn ledikantje gelegd word mag ik gaan slapen’.
Na twee en een half) kwamen we er achter dat hij het KISS-syndroom had.
Hij kwam op een medisch kinderdagverblijf toen.
Toen werd onze jongste zoon geboren.
Weer kreeg ik een postnatale depressie.
Alleen nu bleef ik depressief.
Ik kwam er niet meer uit. Onze oudste zoon die heel veel aandacht vroeg.
Onze jongste zoon die kwam hier ook onder te lijden
en raakte ondergesneeuwd.
En mijn man begreep het ook allemaal niet.
Toen onze oudste zoon 5.5 jaar was kwam er een soort van diagnose.
Maar nog geen echte want dat kon volgens het medisch kinderdagverblijf nog niet op zo’n jonge leeftijd.
Maar hij bleek een vorm van ADHD te hebben en een hechtingsprobleem.
Het probleem was dat ik met deze (nep)diagnose geen indicatie kon krijgen voor hulp thuis.
Die ik eigenlijk erg hard nodig had.
Ik heb ook meerdere malen destijds aangegeven, dat het zwaar was met de kinderen.
Vooral de combinatie met onze problematiek.
Hoe ik mezelf overeind heb gehouden is mij een groot raadsel.
Maar in 2008 kwam voor ons de grote mokerslag.
De kinderen werden uit huis geplaatst.
Wat waren wij boos, teleurgesteld, en vooral erg verdrietig.
We hadden zo ons best gedaan.
Maar gefaald.
Gefaald om goeie ouders te kunnen zijn.
Zo voelde dat op dat moment.
De bezoekregelingen die we met onze kinderen hadden waren erg moeilijk in het begin.
Meestal haalden wij ze op bij hun gastgezin.
En werden ze weer opgehaald bij ons.
Dat was nog het aller-moeilijkste, het weer laten gaan.
Je kind in de auto de hoek om zien gaan en uitzwaaien.
Dan kom je terug in je huis in je lege huis zonder kinderen.
Waar ze net nog hebben gespeeld of lekker hebben geknuffeld met je.
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Dan een aantal jaren later.
Je ziet dat het met de kinderen goed gaat en dat ze het super doen.
Dan komt het besef ‘misschien is het beter zo’.
Je probeerde jezelf hierin gerust te stellen.
Maar het afscheid nemen blijft lastig, want je houdt zo onwijs veel van je kinderen.
Je moederhart wordt elke keer verscheurd, zo voelt dat.
Maar elke keer weer bedenken ‘het is beter zo’.
En dan in het hier en nu: onze oudste zoon is nu bijna 19.
Woont onder begeleiding op zichzelf.
Heeft een baan en gaat naar de avondschool.
Hij vindt het moeilijk, maar wat ben ik trots op hem.
En onze jongste zoon.
Die is inmiddels 16 gaat naar de opleiding ICT.
Ook hij doet het super goed.
En natuurlijk zijn we ook onwijs trots op hem.
Natuurlijk denk je dan: ‘Had het allemaal niet anders gekund?’.
Ik denk nog steeds van wel.
Als men beter naar mij had geluisterd.
Maar als je dan nu kijkt hoe het met allemaal gaat, dan denk ik dat de uithuisplaatsing van onze kinderen het beste is wat ons had kunnen gebeuren.
Want we kwamen er gewoon niet meer uit samen.
En het allerbelangrijkste is toch dat het goed gaat met je kinderen.
En dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Wij beseffen ons nu ook maar al te goed dat we deze klus niet zelf hebben kunnen klaren.
Maakt dat ons slechte ouders?
Zeker niet.
Wij vinden dat het juist getuigd van kracht, moed en wijsheid als je in het belang van je kind kan denken.
Houden van betekent ook loslaten.
Wat ik wil bereiken met mijn schrijven is dat je soms geen keus hebt.
En te allen tijde in het belang van je kind moet/ mag denken.
Maar dat dat zeker niet hoeft te betekenen dat je minder van je kind(kinderen) houdt.
Ik wil met dit schrijven andere ouders helpen die in het zelfde schuitje zitten nu als wij toen.
Lieve groeten, Miranda
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Inleiding op de module
Wanneer een kind of jongere in een gezinshuis gaat wonen is dat een ingrijpende gebeurtenis voor het kind/ de jongere én ook voor de ouders. Voor
ouders betekent het een verlies van hun kind dat in een gezinshuis opgroeit. Bij een uithuisplaatsing raken ouders raken een groot deel van de
opvoeding en de omgang kwijt. Ook een overplaatsing naar een nieuw gezinshuis vraagt veel van ouders. Zij moeten zich dan opnieuw verhouden
tot de nieuwe opvoeders van hun kind.
De band tussen ouders en kinderen is een existentiële band en blijft bestaan - ook wanneer het kind niet meer bij de ouders verblijft en in
een gezinshuis is geplaatst (Boszormenyi-Nagy & Krashner, 1994; Onderwaater, 2009; Van der Meiden, 2019). Ouderschap is geworteld in deze
existentiële band tussen ouders en kinderen: je kunt nooit ‘ex-’ plaatsen voor het woord ‘ouder’ of voor het woord ‘kind’; kinderen en ouders blijven
zich levenslang tot elkaar verhouden, dikwijls zoekend en verlangend naar een betekenisvolle band met elkaar. Misschien komt dat het meest aan
de oppervlakte wanneer er een verstoring is in de relatie, bijvoorbeeld door de plaatsing in een gezinshuis.
Doordat ouders en kinderen dan niet meer bij elkaar wonen ontstaat er een onderscheid tussen het ouderschap – dat onvervreemdbaar is – en
het opvoederschap, dat voor een belangrijk deel bij de gezinshuisouders komt te liggen. De visie op het opvoederschap van ouders, waarvan een
kind in de pleegzorg of in een gezinshuis woont, is vanaf het begin van dit millennium gaandeweg verschoven van gedelegeerd opvoederschap
naar gedeeld opvoederschap: ouders blijven zoveel als mogelijk een rol spelen in de opvoeding van hun kind en dienen ondersteund te worden in
hun opvoederschap (Haans, Robbroeckx, Hoogeduin, & Van Beem-Kloppers, 2010; Haans, 2017; Van Zon, 2018; Noordegraaf, Schep, Andriessen,
Bergenhenegouwen, Otten, & Van Nijnatten; ter perse).
Deze roldifferentiatie van ouderschap en opvoederschap vormt de kern en focus van de ouderbegeleiding. Het gaat hier enerzijds om begeleiding bij de
stress, de pijnlijke emoties, die een verlies met zich meebrengen en anderzijds het praktisch invulling geven aan gedeeld opvoederschap. Vormgeven
aan gedeeld ouderschap is een proces van verliesverwerking en zoeken naar een nieuwe rol en betekenis in het ouderschap. De samenwerking
tussen ouders en gezinshuisouders vormt de spil in het gedeelde opvoederschap.
Begeleiding van ouders vormt een deel van de aanpak: “Samenwerken werkt! Een relationele route tot gedeeld opvoederschap”. De ouderbegeleiding
is nauw afgestemd op de zorg voor de jongere en haar/ zijn ontwikkeling. Begeleiding van de ouders mondt telkens weer uit in de afstemming
tussen ouders en gezinshuisouders met betrekking tot ontwikkeling van de jongere. Ouderbegeleiding faciliteert en stimuleert deze afstemming en
samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders.
Ouderbegeleiding is een vast onderdeel behorend bij de begeleiding van de plaatsing van de jongere. Dat betekent dat op sommige momenten de
schijnwerper niet alleen op de ontwikkeling van de jongere staat, maar er tijd en ruimte is voor reflectie op deze afstemming, die de ontwikkeling
van de jongere weer ten goede zal komen.
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Doel van de ouderbegeleiding
Ouderbegeleiding ondersteunt ouders om gedeeld opvoederschap met de gezinshuisouder (met oog op de ontwikkeling van het kind/ de jongere) te
ontwikkelen, te onderhouden en uiteindelijk 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)
• Ouderbegeleiding omvat psychosociale begeleiding van ouders met betrekking tot hun verlieservaringen. (De Baat & Berg- le Clercq,
2013; Haans, 2017; Daamen, 2017) en het begeleiden bij het komen tot een nieuwe invulling van het ouderschap.
• Ouderbegeleiding faciliteert en stimuleert de afstemming en samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders.
• Ouderbegeleiding draagt bij aan de begripsvorming over datgene wat het kind nodig heeft, de basis van waarover het gedeeld
opvoederschap gaat.
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Wie begeleidt de ouders?
De begeleiding van de ouders wordt vormgegeven door de 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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Uitgangspunten begeleiding van ouders
De door Noordegraaf et al (ter perse) geformuleerde uitgangspunten en toelichting voor de begeleiding van ouders in het ontwikkelen van gedeeld
ouderschap vormen de grondlegger van deze module en zijn de uitwerking van de visie op gedeeld opvoederschap:

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 begeleiding van ouders gaat uit van de visie op gedeeld opvoederschap, zoals hierboven geformuleerd. Deze begeleiding is:
•

•

•

•
•
•

Meerzijdig partijdig: in de begeleiding wordt geluisterd naar de stemmen van alle betrokkenen en wordt gestreefd om iedereen 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)
Krachtgericht: vanuit een visie van empowerment is de begeleiding gericht op het versterken van de reeds aanwezige (veer)kracht van
ouders en onderzoekt met ouders hoe zij grip (agency) kunnen krijgen op de nieuwe situatie van gedeeld opvoederschap/onderzoekt met
ouders hoe zij hun krachten en talenten in kunnen blijven zetten in hun ouderschap. (Van Regenmortel, 2012)
Traumasensitief: de begeleider heeft een antenne voor de beleving van het verlies en kan daar op een sensitieve en responsieve manier
ouders in begeleiden en werkt vanuit het besef dat (traumatische) stress invloed heeft op het werkgeheugen en opnamecapaciteit van
het brein. (Ogden, & Minton, 2000; Haans et al, 2010; Blaustein, & Kinniburgh, 2015).
Vraaggericht: de begeleiding sluit aan bij de vragen van ouders; 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
mogelijkheden van ouders en hun proces.
Toegankelijk: de communicatielijnen met de ouders zijn kort en staan open. De begeleider schept een sfeer van laagdrempeligheid in het
contact.
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Proces van begeleiding
Er zijn twee aspecten in de begeleiding te onderscheiden:
1. Allereerst is er de begeleiding gedurende het gehele plaatsingstraject. Daarin ondersteunt de begeleider de ouders gedurende de
verschillende fases van de begeleiding in het vormgeven aan het gedeelde opvoederschap, in de afstemming en samenwerking met de
gezinshuisouders.
2. Daarnaast kan er op specifieke thema’s (bijv. rond verliesverwerking) kortdurend, in ca. 5 gesprekken verdiepende begeleiding worden
geboden. Hierin worden drempels om tot het gedeeld opvoederschap te komen verkend en wordt hierin samen met ouders een weg
gezocht. Wanneer blijkt dat gespecialiseerde therapeutische hulp nodig is verwijst de begeleider door.
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Fasering in de begeleiding
In de ouderbegeleiding worden drie fases onderscheiden. Allereerst is er de startfase, waarin een basis wordt gelegd voor het gedeeld opvoederschap.
De tweede fase, waarin afstemming plaatsvindt over de ontwikkeling van de jongere en de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders
ondersteund wordt en daarna de derde fase, wanneer de plaatsing weer wordt afgebouwd en waarin het ouderschap en de samenwerking weer een
ander karakter krijgt. In het traject ouderbegeleiding dat hieronder beschreven wordt is er een vaste route bij aanvang van de plaatsing
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De installatiefase
Binnen de eerste fase van de begeleiding komen verschillende thema’s aan de orde:
•
De matching tussen jongere en gezinshuis.
•
Verwachtingen van ouders ten aanzien van het gezinshuis en het afstemmen van verwachtingen met gezinshuisouders.
•
Kennismaking met het gezinshuis, de gezinshuisouders.
•
Duidelijkheid over het perspectief van de plaatsing (in samenspraak met gecertificeerde instelling/gezagsdragers).
•
Instemming met de plaatsing door alle betrokkenen.
Deze thema’s staan vaak ook op de agenda van het plaatsingsgesprek, dat voor jongere, ouders en gezinshuisouders de start is van het verblijf
in het gezinshuis. De verandering is vers, het verlies soms ook; de samenwerking moet nog vorm krijgen in de communicatie van alledag en er
moet nog vertrouwen groeien in de samenwerking, zeker wanneer een eerdere plaatsing niet goed is verlopen. Na de daadwerkelijke start van de
plaatsing heeft de ouderbegeleider contact met ouders. Enkele weken na de start van de plaatsing heeft de begeleider een of enkele verdiepende
gesprekken met ouders. De begeleider inventariseert en taxeert met ouders mogelijkheden en moeiten om tot een vorm van gedeeld opvoederschap
te komen. Hierin verkent de begeleider met ouders hun context en de aanwezige relationele hulpbronnen, de betekenis van de plaatsing voor
ouders en wat elke ouder nodig heeft om het verlies te (ver)dragen en hoe samenwerking vorm kan krijgen en vertrouwen tussen ouders en
gezinshuisouders kan groeien. Zowel enerzijds zorgvuldige aandacht voor het verlies als het samen zoeken naar een andere invulling van de band
met hun kind, een andere betekenis geven aan ouderschap en afstemming/ samenwerking met de gezinshuisouders vormt een dynamisch proces
waarbij beide polen - verliesverwerking en roldifferentiatie - voortdurend beide aanwezig zijn.
Benoemen wat er gebeurt in dit proces, psycho-educatie en het ondertitelen van de processen die gaande zijn, helpt om woorden te vinden en
verhaal te maken bij de ingrijpende dingen die gebeuren. Dat draagt bij aan het begrijpen van wat gaande is, daarop een beetje grip krijgen en helpt
om gevoelens van schuld en tekortschieten bij iedereen te doen verminderen.
De startfase van de ouderbegeleiding wordt afgerond met een voor ieder herkenbaar verslag waarin beschreven wordt hoe ouders en gezinshuisouders
met oog op de ontwikkeling van hun kind samenwerken en wat er verder voor nodig is om tot deze samenwerking te komen/ die te bevorderen.
De Installatiefase kent de volgende stappen:
1: Begeleiding tijdens de matchingsprocedure en toewerken naar kennismaking
De begeleider neemt contact op met ouders zodra er een match lijkt te zijn tussen kind en gezinshuis. Bij voorkeur gaat de begeleider bij ouders op
huisbezoek. De begeleider geeft informatie over het betreffende gezinshuis en bereidt met ouders en kind de kennismaking voor.
2: Kennismaking met gezinshuisouders
Ouders bezoeken het gezinshuis in bijzijn van de begeleider; de begeleider stimuleert zoveel mogelijk het gesprek tussen ouders en gezinshuisouders.
De begeleider helpt alle vragen en wensen die ouders hebben aan bod te laten komen. Aan het eind van de kennismaking noemt de begeleider dat
een ieder deze kennismaking mag laten bezinken en spreekt af met zowel ouders als gezinshuisouders wanneer hij/zij contact met hen opneemt
om terug te blikken op de kennismaking.
3: Ondersteuning ouders tot aan de plaatsing
De begeleider blikt terug met ouders op de kennismaking. De begeleider bespreekt expliciet met ouders of zij er voorlopig vertrouwen in kunnen
hebben dat hun kind in dit gezinshuis kan gaan wonen en exploreert mogelijke negatieve redenen. De begeleider is beschikbaar voor eventuele
vragen en bespreekt mogelijke moeiten en zorgen van ouders met betrekking tot de plaatsing.
4: Startgesprek en plaatsing
Voor de plaatsing volgt er een startgesprek. Bij dit gesprek zijn aanwezig: gezinshuisouders, ouders, kind (indien van toepassing, afhankelijk
van een aantal factoren waarbij leeftijd een belangrijke is), betrokken gedragswetenschapper, de plaatsende instantie, evt andere betrokken
hulpverleners en de begeleider.
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In dit gesprek worden alle afspraken rondom de plaatsing en de periode daarna gemaakt. Onder andere gaat het over:
• Ontwikkeldoelen van het kind
• Afspraken rond de veiligheid van het kind
• Praktische afspraken tussen ouders en gezinshuisouders (zie bijlage 1: Praktische afstemming tussen ouders en gezinshuisouders bij de
start van de plaatsing)
• Samenwerkingswensen en -afspraken
• Samenwerking ouders-gezinshuisouders
• Samenwerking met de plaatsende instantie/voogd/gezinsvoogd
• Rol en positie van de ambulant werker
• Wederzijdse dialoog creëren en verschillen, tegenstellingen expliciet benoemen: Er zullen momenten komen waarin het lastig is, waarin
er verschillend gedacht wordt over bijvoorbeeld wat goed is voor het kind. De begeleider geeft expliciet aan dat het belangrijk is om naar
elkaar te luisteren, elkaar te bevragen en dat alles vanuit een basishouding dat iedereen wil dat het goed gaat met het kind.
• Concrete afspraken m.b.t. de plaatsingsdatum, inrichting kamer, etc.
• De begeleider maakt een afspraak met ouders voor vlak na de plaatsingsdatum, om met hen te kijken hoe de plaatsing is gegaan en hoe
het met hen gaat.
• De begeleider maakt een nieuwe afspraak met ouders, gezinshuisouders, ongeveer twee maanden na de plaatsing. In deze eerste
evaluatie komt aan de orde hoe het met het kind gaat en hoe de samenwerking verloopt. Eventuele verdere afspraken worden gemaakt of
bijgesteld.
5: Vlak na de plaatsing routebepaling inzet type ouderbegeleiding.
Nadat de plaatsing is gerealiseerd en het eerste stof is neergedaald - ca 6-8 weken na de plaatsing - evalueert de begeleider de eerste fase van
de plaatsing en onderzoekt de begeleider met de ouders hoe de samenwerking met de gezinshuisouders en daarmee het gedeeld opvoederschap
verder vorm kan krijgen. Onderzocht wordt welke krachten en kansen enerzijds én welke kwetsbaarheden en bedreigingen anderzijds aanwezig
zijn. Hiervoor kan het formulier “Inventarisatie factoren die kleur geven aan de ouderbegeleiding” (bijlage 2) worden gebruikt. De begeleider
maakt hiervan een verslag samen met de ouders, dat tevens een basis is voor de ouderbegeleiding in de 2e fase van de plaatsing. Hiervoor kan het
“Doelen- en -wensenformulier” worden gebruikt ( bijlage 3).
In de evaluatie van de daadwerkelijke plaatsing kijken ouders en begeleider samen terug naar de ervaringen rond de plaatsing. De kennismaking
en afstemming met de gezinshuisouders, het daadwerkelijke afscheid van de jongere, steun die ontvangen is vanuit het netwerk van ouders en ook
feedback voor de begeleider gedurende dit plaatsingsproces.
Met ouders wordt verder uitgediept:
• Wat zij belangrijk en waardevol vinden voor de ontwikkeling van hun kind
• Hoe ze betrokken willen en kunnen zijn op de opvoeding van hun kind in de samenwerking met de gezinshuisouder
• Wat hun krachten zijn én wat hun kwetsbaarheden zijn met betrekking tot de samenwerking met de gezinshuisouders
• Hoe zij omgaan met het verlies dat door de plaatsing is ontstaan en hoe mogelijk oudere verlieservaringen daarin resoneren
• Welke relationele hulpbronnen de ouders hebben en hoe zij daarmee in deze situatie actief verbonden kunnen zijn.
• Welke begeleidingsbehoefte ouders hebben met betrekking tot de plaatsing en de samenwerking
De begeleider maakt van dit gesprek een verslag voor de ouders, waarbij hij optimaal aansluit bij hun taal en woorden. Dit verslag is tevens de
onderlegger voor de begeleiding in de tweede fase. Op grond hiervan kan gekozen worden om bijv. enkele gesprekken te voeren om ouders te
begeleiden in het verlies of om te onderzoeken hoe vertrouwen in samenwerking verbeterd kan worden. Het kan ook zijn dat begeleiding rond
specifieke thema’s pas later aan de orde is.
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Stabilisatiefase
Het bovengenoemde verslag vormt de basis en leidraad voor de begeleiding van ouders gedurende de stabilisatiefase van de plaatsing. Gedurende
de plaatsing is de begeleider beschikbaar en ontvankelijk voor ouders.
Kortdurend, in ca. 5 gesprekken, kan de begeleider op specifieke thema’s enkele gesprekken voeren. Verschillende kernthema’s zijn beschreven en
dienen als methodische handvatten voor de begeleider in deze tweede fase (bijlage 4):
1.
2.
3.
4.
5.

Ondersteuning bij perspectief
Omgaan met verlies
Roldifferentiatie
Kindfactoren
Verkennen van de context van ouders

Begeleiding op deze thema’s wordt ingezet wanneer dat aansluit bij de vragen en zorgen van de ouders. Ook de timing sluit aan bij het proces van
de ouders. Flexibiliteit, sensitiviteit en zorgvuldige afstemming met ouders zijn hierbij belangrijk.
De focus van afzonderlijke gesprekken blijft telkens gericht op het welzijn van het kind, waarbij de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders
veel focus krijgt. Een kind kan beter landen en stabiliseren in een gezinshuis wanneer hij daarvoor (emotionele) toestemming krijgt van ouders.
Het vertrouwen van ouders in gezinshuisouders is daar een cruciaal ingrediënt in. Andere belangrijke factoren hierin zijn het welzijn van het kind
en het welzijn van ouders.
De taak van de begeleider is om beschikbaar en present te zijn, waar nodig te signaleren en eventueel verder te verwijzen. Wanneer de eigen
zorgen en problemen van ouders specifieke behandeling vragen wordt gezocht naar passende hulp. Daarbij blijft de begeleider ook gericht op het
genereren en activeren van steun en verbondenheid in het eigen netwerk/ context. De begeleider ondersteunt de afstemming tussen ouders en
gezinshuisouders.
De begeleider evalueert met ouders en met gezinshuisouders ook hoe de samenwerking tussen hen verloopt en gebruikt hiervoor de module
‘begeleiden van de samenwerking’ (eveneens onderdeel van de aanpak ‘Samenwerken werkt!’).
Om de voortgang in de begeleiding en het begeleidingsproces zelf op de voet te kunnen volgen gebruikt de begeleider de ORS en SRS
feedbackvragenlijsten (zie bijlage 5). De feedback op voortgang en op de begeleidingsgesprekken dient om nauw afgestemd te blijven op de ouders.
Stagnaties in de samenwerking, die om allerlei redenen kunnen ontstaan vragen in intensievere steun van de begeleider. Dat kan gedurende het
gehele traject ontstaan. Dat doet een beroep op de presentie van de begeleider, een stap naar voren, wanneer de neiging bestaat om (al dan niet
gelegitimeerd als ‘professioneel’) zich terug te trekken. Stagnaties vragen juist om actieve presentie van de begeleider.
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Bijlage 1: Praktische afstemming tussen ouders en gezinshuisouders
bij de start van de plaatsing
Bijgaande lijst dient als checklist voor ouders en gezinshuisouders bij de plaatsing van het kind/ de jongere in het gezinshuis.
In de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders is het belangrijk om wederzijds vertrouwen op te bouwen. Dat doe je door:
•
•
•

Tegen elkaar uit te spreken te weten dat je het belangrijk vindt dat het kind/ de jongere zich goed kan ontwikkelen naar zijn/ haar eigen
volwassenheid.
Respect te hebben en je te verdiepen in elkaars cultuur en geloofsovertuiging en wat je echt belangrijk vindt in het leven. Dat wordt
duidelijk in de normen, waarden, rituelen, feesten, gewoontes, gebruiken en regels die je hebt als ouders en als gezinshuisouders.
Verwachtingen en wensen die je hebt als ouders en gezinshuisouders, helder tegen elkaar uit te spreken.

Goed met elkaar samenwerken leer je met vallen en opstaan. Het is de kunst om samen te leren van alle keren dat het niet goed loopt in de
samenwerking en om elkaar daardoor telkens iets beter te begrijpen. Concrete afspraken helpen om samen te weten waar je aan toe bent.
Bij de start van de plaatsing maak je samen afspraken over:
•

•

•

•

•

Bezoek en het delen van informatie:
• Bezoekregeling, belregeling
• Bij WhatsApp-contact: willen ouders foto’s/ filmpjes ontvangen?
• Hoe, door wie en hoe vaak wordt informatie gedeeld, (via app, mail telefoon of persoonlijk) en waarover willen ouders wel en
waarover niet geïnformeerd worden?
• Is de ouder welkom in het gezinshuis en hoe kan er t.b.v. de ontwikkeling van de jeugdige een relatie tussen ouders en
gezinshuisouders worden opgebouwd?
• Contact met overige familieleden/sociaal netwerk (afspraken rond verjaardagen van het kind/ de jongere en van andere
familieleden)
• Andere punten….
School
• Schoolkeuze: hoe maak je daar gezamenlijk én samen met het kind/ de jongere keuzes in
• Inschrijven op school, schoolvervoer
• Wie gaat er naar een informatie- ouderavond (willen ouders direct contact leerkrachten / deel uitmaken van bijvoorbeeld SOM/
magister/parro)?
• Andere punten…
• Lichamelijke verzorging:
• Kleding, kapsel en of kapper
• Sport/ club
• Andere punten…
Gezondheid: wat vind je belangrijk voor het kind/ de jongere?
• Allergieën, medicatiegebruik, lichamelijke bijzonderheden (willen ouders mee met bepaalde medische aangelegenheden? Bijv.
vaccinaties/GGD bezoek/schoolarts/ of specialisten van een ziekenhuis)
• Wie geeft seksuele voorlichting?
• Therapie/externe hulpverleners en wie heeft daar op welke wijze contact mee?
• Andere punten…
Zakelijk & Financiën:
• Zakgeld (heeft kind al bankrekening? Moet die aangevraagd worden?)
• Welke verzekeringen zijn er en is dat afdoende geregeld?
• Andere punten…
Wat te doen bij conflicten?
• Wie neemt beslissingen wanneer je er samen niet uitkomt? Wie heeft het gezag over het kind/ de jongere?
• Wie kan jullie helpen wanneer de samenwerking niet goed gaat?
• Hoe om te gaan met een klacht ( procedure van de instelling/ koepelorganisatie)?
• Andere punten…
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Bijlage 2: Inventarisatie van factoren die kleur geven aan de ouderbegeleiding
1. Opgroei/opvoedperspectief
• Ten aanzien van helderheid over het perspectief (is het opgroei/opvoedperspectief helder voor alle betrokkenen, zit er verschil
tussen dat wat er op inhoud/betrekkingsniveau hierover wordt uitgesproken?).
Beschrijving:
En omschrijf op een vijfpuntsschaal de aanwezigheid van deze factor
1.

2.

3.

4.

5.

Niet aanwezig

Enigszins aanwezig

Redelijk aanwezig

Aanwezig

Zeer aanwezing

Een score tussen de 3 en 5 geeft aan dat er in de ouderbegeleiding voorliggend aandacht uit moet gaan naar de perspectiefbepaling van de plaatsing
in het gezinshuis
2. Veiligheid in contact
• ▪Ten aanzien van het recht van kinderen om beschermd te zijn tegen vormen van kindermishandeling en zij recht hebben op
veiligheid in het contact met hun ouders, maar dit ook invloed kan hebben op de samenwerkingsrelatie tussen gezinshuisouders
en biologische ouders.
Beschrijving:
En omschrijf op een vijfpuntsschaal de aanwezigheid van deze factor
1.

2.

3.

4.

5.

Niet aanwezig

Enigszins aanwezig

Redelijk aanwezig

Aanwezig

Zeer aanwezing

Een score tussen de 3 en 5 geeft aan dat er in de ouderbegeleiding voorliggend aandacht uit moet gaan naar de samenwerking met een gecertificeerde
instelling op dit punt waardoor de mogelijkheden vanuit het gedwongen kader om het gedeeld opvoederschap uit te oefenen helder zijn verwoord

3. Ouderfactoren
• Ten aanzien van de ouderfactoren (is er bijvoorbeeld sprake van psychische problemen bij ouders, een beperkt
intelligentieniveau, complexe echtscheiding of een persoonlijkheidsstoornis)
Beschrijving:
En omschrijf op een vijfpuntschaal de aanwezigheid van deze factor
1.

2.

3.

4.

5.

Niet aanwezig

Enigszins aanwezig

Redelijk aanwezig

Aanwezig

Zeer aanwezing

Bij score tussen 3 en 5 differentieer ouderbegeleiding naar ouders met ouderfactoren en organiseer in samenspraak met ouders waar nodig extra
steunfactoren voor deze ouders

22

4. Kindfactoren
• Ten aanzien van de kindfactoren (is er bijvoorbeeld sprake van een psychiatrische diagnose bij het kind die invloed heeft op de
uitoefening van het opvoederschap en ouderschap van ouders)
Beschrijving:
En omschrijf op een vijfpuntschaal de aanwezigheid van deze factor
1.

2.

3.

4.

5.

Niet aanwezig

Enigszins aanwezig

Redelijk aanwezig

Aanwezig

Zeer aanwezing

Bij score tussen 3 en 5 neem de bewustwording van deze kindfactoren expliciet mee in de ouderbegeleiding en zal de aandacht bij voorkeur uitgaan
naar het bieden van psycho educatie.

Totaaloverzicht
Factor

Score

Betekenis

Perspectief
Veiligheid
Ouderfactoren
Kindfactoren
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Bijlage 3: Doelen- en wensformulier
Wat is de belangrijkste wens van deze ouders?

Welke thema’s en onderwerpen zijn belangrijk voor deze ouders?
Wat zijn de vragen die er bij ouders leven?

Wanneer zijn deze ouders tevreden met de begeleiding?
Wat is er dan veranderd?

Met welke factoren houden we extra rekening?

Welk thema heeft voorrang?
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Bijlage 4: Kernthema’s ouderbegeleiding
Thema 1: Ondersteuning bij perspectief
Een duidelijk opvoed-/opgroeiperspectief is van groot belang voor de ontwikkeling van jeugdigen.
Het vaststellen van perspectief is een taak die bij de gecertificeerde instelling ligt. In sommige gevallen worden jeugdigen geplaatst in een
gezinshuis en is er sprake van een observatieplaatsing of is het perspectief om andere redenen nog niet duidelijk bepaald. In die tussenfase is er
echter wel goede afstemming nodig tussen ouders en gezinshuisouders om de plaatsing goed van start te laten gaan. Er zijn hierin twee scenario’s
mogelijk: het scenario waarin het perspectief nog onduidelijk is bij aanvang of het scenario waarin het perspectief (opnieuw) ter discussie staat.
In beide scenario’s is het belangrijk dat er voor ouders een aanspreekpunt is omin deze periode van onduidelijkheid goede afspraken met elkaar
te maken en hen de ruimte te bieden om te ventileren. Het externaliseren van ‘’het onduidelijke perspectief’’ is hierbij van belang, zodat ook de
roldifferentiatie duidelijk blijft verlopen en de invloed van de onduidelijkheid op de samenwerkingsrelatie beperkt blijft.

Scenario 1: Perspectief is nog onduidelijk
Aspecten van de begeleiding:
• ▪Ouders krijgen ondersteuning bij het bespreekbaar maken van hun ervaringen
• ▪Ouders krijgen psycho-educatie over de invloed van een onduidelijk perspectief
• ▪Er wordt een modus gevonden om voor de tussenliggende periode met ouders en gezinshuisouders tot een samenwerkingsrelatie te
komen
• ▪In een onrustige en onduidelijke situatie hebben ouders een contactpersoon waarbij zij kunnen ventileren
Doelen van de begeleiding:
• ▪Er is duidelijkheid over de verschillende rollen en taken
• ▪Er is ruimte voor de gedachten en gevoelens van ouders over de situatie
• ▪De onduidelijke situatie externaliseren naar kinderrechter/gecertificeerde instelling en ouders, gezinshuisouders ontschuldigen
• ▪Ouders, GI en begeleider komen duur overeen die naar de kinderen gecommuniceerd wordt
▪
Taak van de begeleider:
• ▪Afname vragenlijsten
• ▪Uitleggen window of tolerance
• ▪Visueel maken van tijdelijke toestemming
• ▪Externaliseren van ‘het onduidelijke perspectief’
• ▪Psycho-educatie geven over hoe het jeugdzorgsysteem werkt en hoe beslissingen worden genomen
• ▪ oezien dat de regiehouder over de uit te zetten acties voldoende faciliteert
Te gebruiken middelen (zie bijlage 5 en 6):
• ORS/SRS
• Window of tolerance
• Een taal erbij

Scenario 2: Perspectief staat opnieuw ter discussie
Aspecten van de begeleiding:
• ▪Ouders krijgen ondersteuning bij het bespreekbaar maken van hun ervaringen
• ▪Ouders krijgen psycho-educatie over de invloed van een onduidelijk perspectief
• ▪Er wordt een modi gevonden om voor de tussenliggende periode met ouders en gezinshuisouders tot een samenwerkingsrelatie te
komen
• ▪In een onrustige en onduidelijke situatie hebben ouders een contactpersoon waarbij zij kunnen ventileren

25

Doelen van de begeleiding:
• ▪Ouders kunnen achter een universele boodschap staan die naar het kind wordt gecommuniceerd
• ▪Er is duidelijkheid over de verschillende rollen en taken.
• ▪Er is ruimte voor de gedachten en gevoelens van ouders over de situatie
• ▪De onduidelijke situatie externaliseren naar kinderrechter/gecertificeerde instelling en ouders, gezinshuisouders ontschuldigen
• ▪Ouders, GI en begeleider komen duur overeen die naar de kinderen gecommuniceerd wordt

Taak van de begeleider:
• ▪Afname vragenlijsten
• ▪Uitleggen window of tolerance
• ▪Visueel maken van tijdelijke toestemming
• ▪Externaliseren van ‘het onduidelijke perspectief’
• ▪Psycho-educatie geven over hoe het jeugdzorgsysteem werkt en hoe beslissingen worden genomen
• ▪ oezien dat de regiehouder over de uit te zetten acties voldoende faciliteert
Te gebruiken middelen (zie bijlage 5 en 6):
• ORS/SRS
• Visuele weergave window of tolerance
• Een taal erbij
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Thema 2: Omgaan met het verlies van de uithuisplaatsing
Wanneer een kind uit huis is geplaatst is dat vaak een verlies voor ouders dat diep ingrijpt in hun leven. Het loslaten van je kind, de lege plek in
hun huis, het moeten accepteren dat iemand anders de zorg voor je kind draagt, het verlies om zorg te kunnen dragen… Tegelijk staan ouders voor
de taak om hun ouderschap - op meer afstand - vorm te moeten geven in afstemming en samenwerking met de gezinshuisouders. Vanuit de situatie
van verlies komen tot de invulling van het gedeelde opvoederschap is voor ouders een complexe taak. Erkenning geven voor het verlies van ouders
is een belangrijke taak van de ambulant begeleider en het regelmatig present zijn op de weg, die ouders gaan in hun proces van verliesverwerking
is van groot belang. Verliesverwerking is een proces dat tijd vraagt van ouders en parallel daaraan geduld van de begeleider. Verliesbegeleiding
vraagt om moed én tegelijk bescheidenheid om aanwezig te zijn bij deze weg, die ouders moeten gaan.
Aspecten van de verliesbegeleiding:
• ▪Ouders krijgen ondersteuning bij het bespreekbaar maken en ruimte geven aan hun verlieservaring
• ▪Ouders krijgen psycho-educatie over de verlieservaring(en) met als subdoel hen te erkennen en te ontschuldigen in de verschillende
emoties die zij hierbij ervaren
• ▪Ouders krijgen praktische ondersteuning bij betekenisverlening en verhouden tot deze verlieservaring en het invulling geven aan hun
eigen krachten
Doelen van de verliesbegeleiding:
• ▪Ouders hebben de begeleider deelgenoot kunnen maken van hun verlieservaring
• ▪Ouders en begeleider hebben zicht op de grootte en intensiteit van de verlieservaring voor de ouder
• ▪De ouders en begeleider hebben zicht op de steunbronnen, coping en de krachten van de ouder
• ▪Ouders hebben steun aan geboden handvaten om de verlieservaring enigszins te kunnen verdragen
Taak van de begeleider:
• Afname vragenlijsten
• Uitleggen window of tolerance aan ouders
• Visueel maken van de verlieservaring (een taal erbij, teken je gesprek, ) om zicht te krijgen hoe groot de ervaring is voor iemand
• Visueel maken van wat er blijft in het existentieel ouderschap
• Aandacht voor rituelen (zijn er foto’s, video)
• Krachteninventarisatie als ouder/opvoeder, aandacht voor hoe je dat wat je als ouder aan je kind uniek te bieden hebt, toch op andere
wijze kunt laten zien/bieden
• Ondersteuning bieden in hervinden dagelijkse structuur
• Netwerk verkennen en activeren m.b.t. emotionele en praktische steun
Te gebruiken middelen:
• ORS/SRS
• Bezorgdhedenvragenlijst (BZV)
• Visuele weergave window of tolerance
• Een taal erbij
• Krachteninventarisatie herstelgericht werken
Begrenzing van de begeleiding:
De begeleiding richt zich op het omgaan met het verlies van het kind door de uithuisplaatsing. De begeleider verwijst naar intensievere vormen van
verliesbegeleiding wanneer voor ouders de ‘gewone’ begeleidingsmiddelen niet toereikend zijn, bijvoorbeeld:
• De ouder blijft langdurig overspoeld raken door emoties en kan zich daar niet goed meer toe verhouden en kan de eigen ouderrol niet
goed meer innemen
• Het verlies raakt aan teveel oud zeer van de ouder zelf en heeft meer begeleiding nodig dan in de ambulante begeleiding geboden kan
worden
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Thema 3: Roldifferentiatie
Wanneer een jeugdige niet meer thuis, maar in een gezinshuis komt wonen vraagt dat om een herdefinitie van de ouderrol. Ouders blijven altijd
ouders, ouders en kinderen hebben een existentiële relatie en ouders blijven betrokken op de ontwikkeling van hun kinderen. Het opvoederschap
wordt echter gedeeld met de gezinshuisouders. De dagelijkse omgang, waarin zoveel opvoeding gebeurt, gebeurt in het gezinshuis en daar hebben
de gezinshuisouders de verantwoording. Tegelijk wordt gezocht naar een goede afstemming en samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders
hierin. De nieuwe invulling van de ouderrol in de gedeelde opvoeding vraagt om een heroriëntatie ( “Hoe kan ik in de nieuwe situatie mijn
betrokkenheid en zorg vormgeven in de relatie met mijn kind”) en om afstemming en samenwerking met de gezinshuisouders (“Hoe geven we het
opvoederschap gezamenlijk vorm, wat doen de gezinshuisouders en welke rol heb ik daarin als ouder”). Het ontwikkelen van deze roldifferentiatie
is een proces door de pijn van het verlies heen. ‘Ouder op afstand’ worden is in feite onnatuurlijk en pijnlijk; dat is op verschillende manieren
verlies voor ouders. Tegelijk kan elke actie in de afstemming en samenwerking in het gedeelde opvoederschap bijdragen aan het verdragen van de
afstand tot het kind.
Het doel van deze module is om ouders te helpen om hun plaats in het gedeelde opvoederschap in te nemen en met de gezinshuisouders te komen
tot een samenspel om samen de ontwikkeling van de jeugdige te ondersteunen
Aspecten van roldifferentiatie
• Het verdragen van het verlies van de oorspronkelijke ouder- en opvoedrol is een voorwaarde voor het instemmen met de nieuwe
ouder- en opvoedrol.
• Invulling ouderrol en opvoedrol na plaatsing van het kind in een gezinshuis.
• Afhankelijk van de complexiteit van de situatie, de problematiek van ouders en kind, de juridische context, de vraagstukken rondom
veiligheid kan de opvoedersrol van de ouder variëren van uitgebreid tot zeer klein.
Doelen:
1. De rollen, mogelijkheden en taken van alle betrokkenen zijn duidelijk.
2. Ouders kunnen vorm geven aan nieuwe rol in het ouderschap en opvoederschap en het invullen van hun verantwoordelijkheid in de
nieuwe situatie.
3. Ouders hebben vertrouwen in het opvoederschap van gezinshuisouders en ouders kunnen de plaatsing van hun kind in het gezinshuis
verdragen.
4. Ouders kunnen hun kind de (emotionele) toestemming geven om te wonen in het gezinshuis.
Taak van de begeleider:
• Afname vragenlijsten
• Uitleg over het onderscheid uit tussen de drie rollen van ouders: de rol van biologisch ouderschap, de rol van opvoederschap en de rol
van juridisch ouderschap
• Met ouders de ouderrol en opvoedrol herdefiniëren. Wat is er nu anders? Wat is hetzelfde?
• Krachteninventarisatie (herstelgericht werken)
• Het verkennen van de wensen en behoeften van ouders
• Ouders in laten zien dat zij nog steeds heel belangrijk zijn voor hun kind, ook al woont hun kind niet meer bij hen
• Brug slaan tussen ouders en gezinshuisouders
• Ouders begeleiden om de eigen behoefte ondergeschikt te maken aan die van het kind
• Aanwezig en beschikbaar zijn voor ouders
Te gebruiken middelen (zie bijlage 5 en 6):
• ORS/SRS
• Een taal erbij
• Krachteninventarisatie herstelgericht werken
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De manier waarop dat kan:
• Uitleg geven. Doorvragen bij ouders, nieuwsgierig zijn zonder oordeel. Ingewikkelde onderwerpen niet uit de weg gaan. Ouders
uitnodigen om open en transparant te zijn, hen laten voelen dat hun mening belangrijk is en gehoord wordt. Uitleg geven wanneer een
wens niet uitgevoerd kan worden en waarom dat niet kan.
• Geef de ouder een duidelijke rol in het leven van zijn kind. Ouderschap en opvoederschap vertalen in concrete activiteiten en
gewoonten.
• Ouders meenemen in beslissingen/ wat kan wel/ stukje controle teruggeven.
• Ouder zoveel mogelijk zelf mee laten praten. Gesprekken organiseren met ouders en gezinshuisouders om het concreet over het
gedeelde opvoederschap te hebben. (komt ook gedeeltelijk weer terug in de samenwerkingsafspraken).
• Zelf initiatieven nemen als de ouder dat niet doet/ vertellen over het kind.
• Tonen van begrip en geven van erkenning.
• Respect en waardering voor de ouder.
• Beperkingen ouder accepteren zonder oordeel.
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Thema 4: Kind-factoren
Het thema kind-factoren is specifiek gericht op het bespreken van de ontwikkeling van het kind met ouders. De ontwikkeling die de jeugdige laat
zien binnen het gezinshuis wordt periodiek besproken tijdens behandelplanevaluaties. Soms is er extra aandacht nodig voor de kind-factoren
binnen de ouderbegeleiding. Hierbij is het doel dat ouders inzicht krijgen in de zorgbehoefte van het kind of dat er in de begeleiding aandacht is
voor het uitleggen van een specifieke benaderingswijze in het gezinshuis. Dit thema kan ook ingezet worden bij veranderend gedrag binnen de
puberteit of wanneer een sluitende aanpak tussen gezinshuisouders en biologische ouders nodig is om het kind voldoende duidelijkheid te bieden.
Ook kan een aanleiding zijn dat ouders specifieke vragen hebben over de achtergronden van de gedragingen van hun kind.
Aspecten van deze module
• Ouders krijgen zicht op de ontwikkeling van het kind en begrijpen daardoor het kind beter in zijn/haar behoeftes
• Ouders hebben de mogelijkheid om vragen te stellen en beantwoordt te krijgen over de ontwikkeling van hun kind
Doelen:
1.
2.
3.
4.

Ouders begrijpen middels psycho-educatie de verschillende stressoren/kwetsbaarheden van hun kind
Ouders worden gehoord in hun visie en ideeën over de achtergronden van de kind-factoren
Ouders zijn adequaat meegenomen in de keuze voor benaderingswijze/type behandeling voor hun kind
Ouders krijgen handvaten om het gedeeld opvoederschap met gezinshuisouders vorm te geven

Taak van de begeleider:
• Afname vragenlijsten
• Uitleggen trauma en hechting
• Raadplegen richtlijnen jeugdhulp en bespreken met ouders
• Raadplegen psycho educatie en bespreken met ouders
In te zetten middelen (zie bijlage 5 en 6):
• ORS/SRS
• NOSI/GVL/OBVL vragenlijsten
• Visuele weergave window of tolerance, bouwstenen van hechting
• Richtlijnen jeugdhulp
• Richtlijnen GGZ
• Elementen uit specifieke methodieken zoals geef me de vijf
• Het vlaggensysteem/stuurwiel
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Thema 5: Verkennen van de context
Aspecten van Context/netwerk
Mensen schuilen bij elkaar. Het besef verbonden te zijn met andere mensen vormt een belangrijke beschermende factor tegen allerlei leed dat
ons kan treffen. Mensen vinden betekenis in er kunnen zijn voor andere mensen, voor een ander leven. Een goed functionerend netwerk, waarin
wederkerig gegeven en ontvangen kan worden is een relationele bron van betekenis. Wanneer een kind in een gezinshuis gaat wonen betekent dat
voor ouders op verschillende manieren een breuk, waar ze zich op moeten verhouden. De vraag naar hun eigen relationele hulpbronnen is urgent:
bij wie kunnen zij terecht in deze situatie en voor wie kunnen zij van betekenis zijn.
De context van ouders en jongeren is intergenerationeel ingekleurd. Het meest ervaren mensen het kunnen schuilen bij anderen en het van
betekenis kunnen zijn voor anderen bij de mensen met wie ze existentieel verbonden zijn. Deze relationeel ethische verbondenheid tussen ouders
en kinderen is een dragende grond voor de goede zorg voor de jongeren. Hierin is ook een belangrijke motiverende factor te vinden: ouders hebben
een besef van verantwoordelijkheid voor hun kinderen en willen hun kinderen dikwijls het leed besparen dat hen zelf is overkomen; daarin zoeken
ze - vaak met allerlei ballast - goede zorg voor hun kinderen. Herstel van hun betekenisvolle verbindingen kan bijdragen tot de goede zorg voor hun
kinderen in het gezinshuis.
Doelen:
• Ouders weten zich verbonden met belangrijke anderen in hun context/ duurzaam netwerk en kunnen hierin passend hulp vragen en
geven.
• Ouders ervaren de waardigheid van hun ouderschap en kunnen passend (door) geven aan hun kinderen.
Taak van de begeleider:
• Verkennen van relationele hulpbronnen en breuken. De begeleider inventariseert met ouders hun netwerk/context en helpt om
relationele bronnen te ontsluiten
• De begeleider onderzoekt het intergenerationele patroon van geven en ontvangen en onderzoekt met ouders hoe zij passend kunnen
geven aan hun kinderen
• De begeleider ondersteunt ouders en kinderen in hun voortgaande dialoog
In te zetten middelen:
• Netwerkschema
• Krachteninventarisatie herstelgericht werken
• Genogram
• Een taal erbij
Manieren waarop dat kan:
1. De begeleider werkt vanuit een veelzijdig gerichte betrokkenheid; zij houdt oog voor alle betrokkenen en draagt zorg voor een loyale
begeleidingscontext. De begeleider houdt hierin oog voor wederkerigheid geven en ontvangen. Juist in het passend kunnen geven
hervinden ouders waardigheid en motivatie.
2. De begeleider brengt met ouders hun netwerk, hun context in kaart. Dat kan met behulp van een netwerkschema en een genogram.
• Een netwerkschema brengt het huidig sociaal netwerk in beeld en strekt zich uit tot vrienden, bekenden en professionele
anderen, die een rol spelen in het leven van ouders.
• Een genogram brengt degenen in beeld, die existentieel verbonden zijn en daarmee komen de intergenerationele aspecten in
beeld: wat vinden ouders belangrijk om door te geven aan hun kinderen en tot welke breuken en bronnen verhouden zij zich. Het
benoemen en erkennen van dit geven en ontvangen in hun context draagt bij aan de waardigheid van ouders en is een
vertrekpunt om hun zorg verder af te stemmen op hun kinderen.
• De begeleider kan ook het netwerk visueel in beeld brengen door het te tekenen of te verbeelden met behulp van een Duplo/
Playmobil-opstelling.
3. De begeleider ondersteunt ouders in het aangaan en onderhouden van hun verbindingen. Dat kan door begeleiding van het contact
tussen ouders en hun kind, door ouders te helpen sociale steun te vinden in hun eigen netwerk en waar nodig samen uit te zoeken hoe
dit netwerk uitgebreid kan worden.
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Bijlage 5: ORS/SRS vragenlijst
Outcome Rating Scale: Hoe gaat het met u?

Naam: _____________________________________________________________________________
Leeftijd:___ jaar
Datum: ___ (dag) _____ (maand) 20___ (jaar) Behandelcontact nr.____

Hoe is het met u gegaan de afgelopen week, of sinds het laatste behandelcontact - inclusief vandaag -?
Zet op elke lijn een kruisje.
Links is ‘laag’ en rechts is ‘hoog’.

Individueel
(persoonlijk welbevinden)

Relationeel
(familie, intieme vrienden)

Sociaal
(werk, opleiding, sociale contacten)

Algeheel
(algemeen welbevinden)

Institute for the Study of Therapeutic Change www.talkingcure.com
© 2000, Scott D. Miller, Barry L. Duncan, & Lynn Johnson
vertaling V.4.0: Frank Asmus, Mark Crouzen & Flip Jan van Oenen
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Session Rating Scale: Hoe vond u de bijeenkomst?

Naam: _____________________________________________________________________________

Datum: ___ (dag) _____ (maand) 20___ (jaar) Behandelcontact nr.____

Zet op elke lijn een kruisje bij de beschrijving die het beste past bij uw gevoel.

Individueel
(persoonlijk welbevinden)
Ik voelde me niet gehoord,
begrepen en gerespecteerd.

Ik voelde me gehoord,
begrepen en gerespecteerd.

Relationeel
We hebben niet gewerkt
of gepraat over de dingen
waaraan ik wilde werken of
waarover ik wilde praten.

(familie, intieme vrienden)

Sociaal

We hebben gewerkt of gepraat
over de dingen waaraan ik
wilde werken of waarover ik
wilde praten.

(werk, opleiding, sociale contacten)
De manier van werken van
mijn behandelaar paste niet
goed bij mij.

Algeheel

De manier van werken van
mijn behandelaar paste goed
bij mij.

(algemeen welbevinden)
Er miste iets in het
behandelcontact vandaag.

Over het geheel genomen
vond ik het behandelcontact
van vandaag in orde.

Institute for the Study of Therapeutic Change www.talkingcure.com
© 2000, Scott D. Miller, Barry L. Duncan, & Lynn Johnson
vertaling V.4.0: Frank Asmus, Mark Crouzen & Flip Jan van Oenen
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Bijlage 6: Inspiratie en begrippenlijst
Inspiratie en begrippenlijst
In deze richtlijn ouderbegeleiding worden een aantal middelen genoemd die in te zetten zijn binnen de verschillende thematische modules. De
middelen zijn gekozen op basis van de visie om dialogisch, vraag gestuurd, krachtgericht en feedbackgericht te werken.

Outcome Rating Scale/Session Rating Scale (ORS-SRS)
De Outcome Rating Scale (ORS, Miller et al., 2003) en de Session Rating Scale (SRS, Duncan et
al., 2003) zijn twee korte vragenlijsten die op een tienpuntsschaal enerzijds het welbevinden
meten van de ouders en anderzijds de evaluatie van het begeleidingscontact. De ORS bestaat
uit vier items (individueel functioneren, interpersoonlijke relaties, de mate waarin iemand zijn
sociale rol kan vervullen en het algemeen welbevinden) die worden gescoord door de ouders op
een lijn van 10 cm. Een score uiterst links op de lijn geeft aan dat het zeer slecht gaat, een score
uiterst rechts dat het zeer goed gaat. De ORS neemt de begeleider aan het begin van het gesprek
samen met de ouders door en na het geven van de scores worden deze bij elkaar opgeteld. Aan
het einde van het gesprek neemt de begeleider met de ouder(s) de SRS door. Hiermee vraagt
de begeleider expliciet feedback aan de ouders over het gesprek. Deze vragenlijst bestaat ook
uit vier items, zoals de kwaliteit van de relatie, de mate van overeenstemming in doelen tussen
ouder(s) en begeleider, de mate van overeenstemming in aanpak en werkwijze en de algehele
beoordeling van het gesprek. Ook hier wordt gevraagd aan ouder(s) om een score te geven op
de vier verschillende onderwerpen en ook deze scores worden bij elkaar opgeteld. Zo is er per
gesprek een vergelijking te maken van de totaalscore in relatie tot het vorige gesprek en wordt
de ontwikkeling en voortgang zichtbaar.

Window of Tolerance
In het begeleiden van ouders bij een uithuisplaatsing/overplaatsing van hun kind naar een
gezinshuis en het vormgeven van een samenwerkingsrelatie met gezinshuisouders is het van
belang om traumasensitief te begeleiden. Traumasensitief geeft namelijk aan dat je met begrip
en aandacht begeleidt met betrekking tot de (traumatische) stress die er in zo’n situatie door
ouders ervaren kan worden. Psycho-educatie geven over de window of tolerance (Ogden &
Minton, 2000) is hierbij een ondersteunende metafoor. Als er gevaar dreigt, signaleert het
lichaam dat met een soort alarmbel, de amygdala (een amandelvormige kern van neuronen
in de hersenen). De amygdala maakt een inschatting van het gevaar, en daaraan gekoppeld
wordt het niveau van stress bepaalt. Als mensen onder grote stress staan, heeft dit invloed
op de cognitieve mogelijkheden. Wanneer iemand veel stress ervaart, worden er namelijk
actiesystemen geactiveerd in ons lichaam die gericht zijn op overleving en verdediging. De
window of tolerance geeft de zone aan van stress die te hanteren is en waarbinnen men in staat
is om nog goed te presteren. Wanneer stress fors toeneemt, kan er sprake zijn van hyperarousal
of hypoarousal. Het uitleggen van de window of tolerance heeft een ontschuldigend effect en
kan ondersteunend zijn in het timen van gesprekken (bij veel stress er eerst voor zorgen dat die
wat zakt, alvorens er een gesprek gevoerd wordt). Daarnaast kan het ook gebruikt worden als
psycho-educatie over het kind.
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Een taal erbij/ taal zonder grenzen
Een taal erbij/werken met poppetjes kan ondersteunend zijn voor het voeren van
begeleidingsgesprekken en maakt dynamieken visueel door het neerzetten van poppetjes. Dit
kan met zowel playmobil poppetjes als houten exemplaren.
Verdere informatie:
https://dekontekstgooisemeren.nl/
dekontekstamsterdam.nl
https://www.annettekurpershoek.nl/beeldtaal/

Krachteninventarisatie
De krachteninventarisatie is onderdeel van het herstelgericht werken en is bedoeld om zicht te
krijgen op de krachten/talenten van de ander en die bewust naar voren te halen.
Door met ouders te bespreken welke krachten en talenten zij in huis hebben in relatie tot
hun kind, maar ook in relatie tot de samenwerking met gezinshuisouders en dit samen op te
schrijven, kan zichtbaar worden gemaakt welke krachten zij kunnen inzetten.
Verdere informatie:
https://www.movisie.nl/interventie/krachtwerk

Psycho educatie aan ouders
Voor psycho-educatie aan ouders zijn de volgende middelen te gebruiken:
• Richtlijnen jeugdhulp via www.richtlijnenjeugdhulp.nl, interactieve website met
filmpjes en beeldmateriaal over verschillende onderwerpen en psychische stoornissen
• Geef me de vijf met betrekking tot ASS (www.geefmede5.nl)
• Bouwstenen van hechting van Truus Bakker, o.a.: https://www.kennisplein.be/
Documents/Bouwstenen%20van%20de%20hechtingspiramide.pdf )

Gedachtenschema
Het 4- of 5G-schema gaat over de samenhang tussen een gebeurtenis-gedachte-gevoel-gedrag
(en gevolg). Door met ouders hier naar te kijken kan er bewustwording optreden van de invloed
van hun gedachten op hun gevoelens en gedragingen.

GEVOLG

GEBEURTENIS

GEDACHTE

GEDRAG

GEVOEL

Taartpuntdiagram
10

Het taartpuntdiagram is een cognitieve techniek om in beeld te brengen wie er bijvoorbeeld
allemaal onderdeel zijn van een vraagstuk, hoe de verantwoordelijkheden liggen, hoe je met
elkaar die kan verdelen.
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GROK
GROK staat voor een kaartspel gebaseerd op het geweldloos communiceren. Door middel van
het leggen van verschillende emotie- en behoeftenkaarten krijg je zicht op welke emoties
iemand ervaart, welke op de voorgrond staan en welke behoefte daar aan gekoppeld is. Het
geeft enerzijds erkenning aan de gevoelens die een rol spelen en geeft ook zicht op wat de ouder
daarin wenst/nodig heeft. https://www.earthgames.nl/grok.html

Genogram
In een genogram werk je samen met ouders de verschillende relaties uit binnen hun systeem.
Het is in te zetten om zicht te krijgen op het netwerk en geeft een beeld van de belangrijke en
conflictueuze relaties binnen systemen.
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