1

Delicate gespreksonderwerpen bespreken, hoe dan?
Een onderzoek door Jochem Beukhof en Bart Mast
Auteurs:
Studentnummer:
Uitstroomprofiel:

Jochem Beukhof en Bart Mast
140915 en 140753
Jeugdzorg

Datum: 1 juni 2018
Opleiding: Social Work, Christelijke Hogeschool Ede
Project: Innoveren en Ondernemen, eindverslag, SW-8-INNOV-17
Organisatie: Lectoraat Jeugd en Gezin
Opdrachtgever/Begeleider: Dr. Martine Noordegraaf
Afstudeercoach: Aletta Simons MSc
Aantal woorden: 11.634

Voorwoord
Voor u ligt het onderzoek ‘Delicate gespreksonderwerpen bespreken, hoe dan?’. Geschreven als
afstudeeronderzoek voor de opleiding Social Work aan de Christelijke Hogeschool Ede. Dit onderzoek
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Jochem Beukhof
Bart Mast
Ede, mei 2018

Samenvatting
Het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede doet onderzoek naar de
samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders van jongeren die in een gezinshuis wonen. Ons
onderzoek richt zich op een gedeelte van de samenwerking, namelijk het bespreken van de delicate
gespreksonderwerpen tussen de gezinshuisouder en de ouders van de jongeren.
Delicate gespreksonderwerpen zijn onderwerpen die door gezinshuisouders of ouders als gevoelig,
ingewikkeld of beladen worden ervaren. De delicaatheid van een gespreksonderwerp wordt door
verschillende factoren beïnvloed. De volgende factoren vielen ons op: het gedrag van het kind, het
gedrag van de ouder en het gedrag van de gezinshuisouder.
Door het uitvoeren van literatuuronderzoek kwamen wij tot de conclusie dat er nog nauwelijks
interventies zijn ontwikkeld in de vorm van scholing of trainingen op dit gebied. Wij hebben wel
literatuur gevonden die zich richt op het bespreken van delicate gespreksonderwerpen tussen
professionele opvoeders en ouders. Hieruit bleek dat professionele opvoeders veel invloed hebben
op het goed laten verlopen van deze gesprekken, door zich op een bepaalde manier op te stellen
richting de ouder van de jongere.
Door verschillende organisaties te benaderen hebben wij onderzocht welke ondersteuning zij bieden
aan gezinshuisouders op het gebied van het bespreken van delicate gespreksonderwerpen. Hieruit
kwam naar voren dat de organisaties ondersteuning bieden indien gezinshuisouders dit zelf
aangeven. In deze gevallen kijkt een ambulant hulpverlener of gedragswetenschapper mee naar een
geschikte aanpak in deze situaties.
De organisaties beschikken niet over bepaalde trainingen die zich specifiek richten op de delicate
gespreksvoering. In gesprekken met gezinshuisouders hebben wij ontdekt wat zij als delicate
gespreksonderwerpen ervaren, en waar dit van af hangt. Dit heeft ons de bevestiging gegeven dat de
onderwerpen erg uiteenlopen en per gezinshuisouder en ouder kunnen verschillen. In deze
gesprekken hebben wij ook de wensen van gezinshuisouders geïnventariseerd. Hieruit bleek dat
gezinshuisouders over het algemeen tevreden zijn met de huidige ondersteuning, maar dat er ook
wensen zijn betreffende de ondersteuning die geboden zou kunnen worden.
Een aanbeveling die hieruit voort is gekomen is dat er nog vervolgonderzoek gedaan zou moeten
worden naar hoe gezinshuisouders het bespreken van delicate gespreksonderwerpen aanpakken. De
gezinshuisouders kunnen terugvallen op hun ervaring met het bespreken van deze onderwerpen.
Wanneer deze kennis gebundeld wordt zou dit ervoor kunnen zorgen dat gezinshuisouders terug
kunnen vallen op de ‘good practices’ van andere gezinshuisouders om delicate gespreksonderwerpen
te bespreken met ouders.
De tweede aanbeveling komt voort uit de wens van gezinshuisouders die wij gesproken hebben. De
wens is dat er meer aandacht zou moeten zijn voor het bespreken van delicate gespreksondewerpen
met ouders van de jongeren. De aanbeveling is om een training te ontwikkelen gericht op het
bespreken van deze onderwerpen. Ons product gaat verder op deze aanbeveling. Hierin beschrijven
we hoe deze training eruit zou kunnen zien.
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1. Inleiding
Aan het begin van dit schooljaar zijn wij op zoek gegaan naar een afstudeerplek. Het lectoraat Jeugd
en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede bood de mogelijkheid voor bachelor studenten om te
participeren in hun onderzoek. Naar aanleiding van een gesprek met Hannah Andringa, onderzoeker
bij het lectoraat, werden wij enthousiast over dit onderzoek en is besloten dat wij hieraan deel
mochten nemen. Het onderzoek dat wij hebben uitgevoerd maakt deel uit van het onderzoek: ‘Jouw
gezin, mijn zorg?’. Dit onderzoek richt zich op de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders
van jongeren die in een gezinshuis wonen. Het bespreken van delicate gespreksonderwerpen is een
onderdeel van de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders. In overleg met lector Dr.
Martine Noordegraaf hebben we besloten ons onderzoek hierop te gaan richten zodat wij een
bijdrage kunnen leveren aan de constructieve samenwerking op dit gebied. Vanuit het lectoraat
hebben wij drie vragen gekregen die we moeten onderzoeken vanuit onze invalshoek. Deze zijn
gericht op interventies die er wereldwijd al zijn, ondersteuning die organisaties bieden en de wensen
van gezinshuisouders op dit gebied.
‘’Sinds de intrede van Amendement 80 in de nieuwe Jeugdwet zijn de gemeenten wettelijk verplicht
om uithuisgeplaatste jongeren onder te brengen in een pleeggezin of gezinshuis. Opvang in een
leefgroep mag alleen nog onder strikte voorwaarden. Bij langdurige uithuisplaatsing én meervoudige
gedragsproblematiek van het kind heeft een gezinshuis daarom steeds vaker de voorkeur.
Gezinshuizen zijn kleinschalige woonvormen waar één of meerdere kinderen/jongvolwassenen
worden opgenomen in het eigen gezin van de ‘gezinshuisouder’, een hiervoor opgeleide professional.
Een belangrijk oogmerk van een gezinshuis is dat een kind er langdurig en veilig kan opgroeien
(‘permanency’).‘’ (Noordegraaf, Projectvoorstel RAAK-publiek 'Jouw gezin, Mijn zorg?' , 2016, p. 1).
Door het overheidsbeleid waarin bepaald is dat uithuisgeplaatste jongeren in een pleeggezin of
gezinshuis onder gebracht moeten worden is het van belang dat hier meer onderzoek naar gedaan
wordt. Om deze plaatsing succesvol te laten verlopen is het relevant dat gezinshuisouders goed
kunnen samenwerken met ouders van jongeren die in het gezinshuis wonen. Op microniveau heeft
bovenstaand beleid invloed, zodat jongeren in eerste instantie worden geplaatst in een gezinshuis en
hier de hulpverlening ontvangen die zij nodig hebben. Op mesoniveau betekent dit dat er
professionals ingezet moeten worden door organisaties om deze zorg te kunnen faciliteren. Op deze
manier wordt er gehoor gegeven aan de door het Nederlands Jeugdinstituut gepubliceerde visie die
zich richt op het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de leefomgeving van kinderen en
jongeren (Van Yperen & Van Westering, 2011). Op macroniveau is hier in 2009 meer aandacht voor
gekomen door een notitie van de minister voor jeugd en gezin waarin hij aankondigde dat er
capaciteitsuitbreiding voor gezinshuizen moet komen (Ministerie voor Jeugd en Gezin, 2009) (Steege,
2012).
Ons onderzoek vindt dus plaats binnen de context van gezinshuizen. Hier zijn ook de organisaties bij
betrokken waar zij bij aangesloten zijn. Deze context hebben we betrokken door gezinshuisouders en
medewerkers van deze organisaties te interviewen. Binnen ons onderzoek hebben we interviews
gehouden met betrokken hulpverleningsorganisaties, te weten: Lindenhout, Pluryn, Parlan, het Leger
des Heils en Driestroom. Daarnaast hebben we interviews gehouden met verschillende
gezinshuisouders.
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1.1 Leeswijzer
Dit onderzoeksverslag is onderverdeeld in acht hoofdstukken. Hieronder wordt in het kort
beschreven wat in deze hoofdstukken aan bod komt.
Het eerst hoofdstuk is een inleiding op het onderzoeksverslag. We beschrijven kort wat de aanleiding
was voor het praktijkonderzoek en we presenteren de context waarbinnen het onderzoek zich
afspeelde. In het tweede hoofdstuk beschrijven we het praktijkprobleem, het onderzoeksdoel, de
onderzoeksvragen en een kleine literatuurstudie. Het derde hoofdstuk beschrijft de aanpak van dit
onderzoek. Er staat beschreven welk type onderzoek we hebben uitgevoerd, we verantwoorden
onze onderzoeksmethoden en beschrijven de procedure. Hoofdstuk vier tot en met zes geven
antwoord op onze deelvragen. In hoofdstuk zeven beschrijven we de conclusies en aanbevelingen en
in hoofdstuk acht staat de discussie. Deze bestaat uit een kritische evaluatie op het onderzoek.
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2. Probleemstelling
2.1 Praktijkprobleem
Delicate gespreksonderwerpen zijn onderwerpen die ervaren worden als moeilijk te bespreken.
Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn (Noordegraaf & Van Nijnatten, 2013, p. 206). Het zijn
geen gemakkelijke gesprekken maar deze zijn wel van belang voor het welzijn van het kind dat in het
gezinshuis woont. “Gezinshuisouders geven aan dat zij de samenwerking met de ouders als complex
ervaren en meer ondersteuning en kennis zouden wensen om hier beter mee om te gaan.”
(Noordegraaf, Projectvoorstel RAAK publiek 'Jouw gezin, Mijn zorg?', 2016, p. 2). De relatie tussen de
gezinshuisouder en de ouder van de jongere heeft invloed op de plaatsing van de jongere. Uit onze
veldanalyse voorafgaand aan ons onderzoek werd duidelijk dat het in de praktijk vaak als lastig wordt
ervaren om delicate gespreksonderwerpen te bespreken met ouders. ‘’Dat is heel lastig om te
bespreken maar zo belangrijk. Door dit contact als gezinshuisouder te hebben houd je de lijntjes kort,
dit is voor alle partijen het fijnst.’’ (Dijkstra, 2018). We hebben ook gesproken met een
jeugdbeschermer van Samen Veilig Midden Nederland. Hij reageert op de vraag of er wel genoeg
kennis aanwezig is: ‘’Theoretisch is er genoeg kennis maar de vertaling naar de praktijk is lastiger.’’
Vanuit het onderzoek dat het lectoraat heeft verricht, maar ook vanuit de praktijk komt dus naar
voren dat het bespreken van delicate gespreksonderwerpen als lastig wordt ervaren, maar dat het
wel belangrijk is voor de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders. Er is nog te weinig
bekend over wat goed werkt bij het bespreken van delicate gespreksonderwerpen en wat
organisaties hierin kunnen betekenen betreffende de ondersteuning. Op mesoniveau is duidelijk dat
gezinshuisouders meer ondersteuning en kennis wensen van organisaties om beter te kunnen
samenwerken met ouders, maar hierin is nog weinig bekend over het bespreken van delicate
gespreksonderwerpen. Dit lijkt ervoor te zorgen dat gezinshuisouders op microniveau nog meer
handvatten zouden kunnen gebruiken om een constructieve samenwerking te creëren, ook als het
gaat om het bespreken van delicate gespreksonderwerpen.

2.2 Onderzoeksdoel
Aan het einde van het onderzoek weten we welke interventies er zijn op macroniveau als het gaat
om het bespreken van delicate gespreksonderwerpen, en hoe effectief deze zijn. We weten wat de
wensen van gezinshuisouders zijn als het gaat om de ondersteuning bij het bespreken van delicate
gespreksonderwerpen. We geven het lectoraat Jeugd en Gezin advies door middel van een door ons
ontwikkeld product dat aansluit op de onderzoeksresultaten.

2.3 Onderzoeksvraag
In dit onderzoek zal de volgende onderzoeksvraag centraal staan:
Welke interventies zijn geschikt als het gaat om het bespreken van delicate gespreksonderwerpen
tussen gezinshuisouders en de ouders van de jongeren die in het gezinshuis wonen?
De hoofdvraag zal beantwoord worden met behulp van de volgende deelvragen.
1. Welke interventies met betrekking tot het bespreken van delicate gespreksonderwerpen zijn er
ontwikkeld om professionele opvoeders te ondersteunen in hun samenwerking met ouders, en
wat is bekend over de effectiviteit?
2. Wat bieden organisaties aan om gezinshuisouders te ondersteunen bij het bespreken van
delicate gespreksonderwerpen met ouders van jongeren die in een gezinshuis wonen?
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3. Welke gespreksonderwerpen ervaren gezinshuisouders als delicaat en wat zijn hun wensen ten
aanzien van ondersteuning als het gaat om het bespreken van delicate gespreksonderwerpen
met de ouders van jongeren?

2.4 Literatuurstudie
In deze literatuurstudie hebben we enkele kernbegrippen uitgewerkt die wij gebruiken in ons
onderzoek. Door deze begrippen te definiëren wordt duidelijk wat wij bedoelen in ons onderzoek en
wat wij onder het betreffende begrip verstaan.

2.4.1 Delicate gespreksonderwerpen
Om duidelijk te krijgen wat er precies verstaan kan worden onder delicate gespreksonderwerpen
hebben wij verschillende bronnen geraadpleegd. In het woordenboek wordt delicaat beschreven als:
geladen, gevoelig of heikel. En iets “waarbij je voorzichtig moet zijn” (Nederlands Woordenboek,
2018). De Van Dale beschrijft ‘delicaat’ als: “tact vereisend” (Van Dale, 2018). Wat als een delicaat
gespreksonderwerp beschouwd wordt, verschilt per individu. Dit kwam naar voren toen wij ons plan
van aanpak schreven en hiervoor een veldoriëntatie deden bij verschillende professionals. Ook in het
boek ‘Analysing Social Work Communication’ wordt dit beschreven. Persoonlijk begrip van de gever
of ontvanger wordt als een reden beschouwd waarom een bepaald onderwerp als delicaat
beschouwd wordt (Van Nijnatten & Suoninen, Delicacy, 2014, p. 137). Wanneer bijvoorbeeld de
ontvanger van de boodschap weinig begrip toont voor de boodschap of deze niet wil aannemen, kan
dit gespreksonderwerp voor de gever als delicaat beschouwd worden. In dit boek wordt de
delicaatheid van een onderwerp meer bepaald door de sociale reflectie en de manier hoe personen
op elkaar reageren dan door de directe effecten die de boodschap heeft op iemands cultuur of
kennis (Van Nijnatten & Suoninen, Delicacy, 2014, p. 138).
Dit laat zien dat een gespreksonderwerp grotendeels als delicaat ervaren wordt door de manier
waarop het gebracht of ontvangen wordt. Met de verschillende verkregen informatie concluderen
wij dat delicate gespreksonderwerpen heel persoonlijk zijn en dit vereist dat er secuur mee
omgegaan moet worden in elke situatie.

2.4.2 Professionele opvoeders
In de eerste deelvraag wordt gekeken naar welke interventies er al zijn om professionele opvoeders
te ondersteunen in hun gesprekken met ouders van jongeren. Daarin is het van belang dat toegelicht
wordt wie er als professionele opvoeders worden beschouwd binnen ons onderzoek. Zoals in de
verantwoording beschreven kijken wij verder dan alleen de gezinshuisouder als professionele
opvoeder omdat er nog beperkte literatuur beschikbaar is die specifiek gericht is op
gezinshuisouders. Professionele opvoeders zijn binnen ons onderzoek in de eerste plaats mensen die
een pedagogische opleiding hebben gevolgd (mbo of hbo) en in hun huidige werk een opvoedende
functie hebben. Hierbij valt te denken aan mensen die werken in de residentiële of ambulante
jeugdzorg. Daarnaast vallen ook docenten onder professionele opvoeders. Zij hebben in hun werk
ook een opvoedende functie (Onstenk & Tanck, 2006). Daarnaast hebben wij ook pleegouders
meegenomen in ons onderzoek. Om pleegzorg te bieden is een pedagogische opleiding geen
vereiste, maar deze mensen kunnen vaak wel een beroep doen op professionals om hen te
ondersteunen al dan niet door een interventie. Daarnaast worden pleegouders voor dat zij dit ‘werk’
gaan doen ook gescreend op hun geschiktheid en mogen wij verwachten dat zij daardoor als geschikt
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opvoeder beschouwd kunnen worden (pleegzorg nederland, 2018). De pleegzorg ligt als zorgvorm
het dichtst bij de context van hulpverlening die in een gezinshuis geboden wordt. Daarom vinden wij
het relevant om ook literatuur die over pleegzorg beschikbaar is mee te nemen in het beantwoorden
van deze deelvraag.

2.4.3 Interventies
Zowel in de eerste deelvraag, als in de onderzoeksvraag wordt gesproken over interventies. De
literatuur geeft tal van definities van het woord interventie waardoor het voor ons onderzoek
belangrijk is te definiëren wat er binnen ons onderzoek wordt beschouwd als een interventie. De Van
Dale beschrijft interventie het dichtst bij de betekenis die het woord heeft in ons onderzoek,
namelijk: “tussenkomst” (Van Dale, 2018). In de eerste deelvraag keken we in eerste instantie naar
interventies in de vorm van scholing of trainingen om professionele opvoeders te ondersteunen.
Vervolgens hebben we het woord ‘interventie’ breder opgepakt door ook te kijken naar de manieren
die professionele opvoeders bewust in kunnen zetten om delicate gespreksonderwerpen te
bespreken. Een interventie is in dit onderzoek dus een handelingswijze die door de professional
ingezet kan worden om een doel te bereiken.
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3. Aanpak of methode
3.1 Inleiding
Het is van belang dat er op een verantwoorde wijze onderzoek gedaan wordt om de resultaten van
het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te maken. De wijze waarop wij onze data verzameld hebben,
is van invloed op de betrouwbaarheid. In dit hoofdstuk beschrijven we hoe het onderzoek is opgezet
en uitgevoerd. Ten eerste zullen we beschrijven welke type onderzoek we hebben gedaan en
waarom hiervoor is gekozen. Vervolgens beschrijven we de gebruikte onderzoeksmethoden.
Tenslotte sluiten we dit hoofdstuk af door de procedure te beschrijven.

3.2 Type onderzoek
Wij hebben voor ons onderzoek gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Bij een kwalitatief
onderzoek wil je meer gedetailleerde informatie verkrijgen van de individuele deelnemers aan een
onderzoek en gaat het om betekenis. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van
dataverzamelingsmethoden met een open karakter. Met open bedoelen we dat de
antwoordmogelijkheden van een respondent niet vooraf bepaald zijn, maar dat hij door zijn eigen
woorden inbreng kan hebben (Van der Donk & Van Lanen, Overzicht van methoden van
dataverzameling, 2017, p. 136).
Er is ook sprake van triangulatie, dit omdat er gebruikt gemaakt is van data uit verschillende bronnen
en er op verschillende manieren data verzameld is. Onze data is afkomstig uit literatuur en
interviews.

3.3 Beschrijving en verantwoording van de onderzoeksmethoden
3.3.1 Literatuuronderzoek
Tijdens het literatuuronderzoek hebben we op verschillende manieren gezocht naar informatie. De
bronnen die in dit onderzoek gebruikt zijn komen uit het Projectvoorstel van ‘Jouw gezin, Mijn zorg’,
vakbladen, artikelen en het Nederlands Jeugdinstituut. We hebben in bibliotheken, online
databanken en de mediatheek van de Christelijke Hogeschool Ede boeken gezocht met informatie
die aansluit op onze deelvragen. De deelvragen waren steeds onze de leidraad zodat we geen
overbodige informatie zouden verzamelen. Bij het verzamelen van informatie hebben we gekeken
naar hoe oud een bron is. De meest recente bronnen wilden wij gebruiken voor ons onderzoek. Het
jaar 2000 was voor ons een grens zodat de informatie zo actueel als mogelijk was. In de bijlage
hebben we een document toegevoegd waarin onze selectiecriteria beschreven zijn (bijlage A). Dit
hebben we vooraf opgesteld om elke bron op dezelfde wijze te beoordelen of deze relevant is voor
ons onderzoek. Wij hebben getracht de verkregen informatie te vergelijken met gegevens uit de
interviews zodat de betrouwbaarheid gewaarborgd kon worden.

3.3.2 Interviews
Tijdens dit onderzoek hebben we interviews afgenomen bij twee verschillende partijen, namelijk de
gezinshuisouders en de betrokken hulpverleningsorganisaties: Lindenhout, Pluryn, Parlan, Leger des
Heils en Driestroom. Deze organisaties bieden allemaal ondersteuning aan gezinshuisouders.
Omdat wij samen met vier andere bachelor afstudeergroepjes afstuderen bij hetzelfde onderzoek
hebben we gekozen voor een gezamenlijke vragenlijst om de hulpverleningsorganisaties te
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interviewen. Samen met onze opdrachtgever dr. Martine Noordegraaf, hebben wij de vragenlijst
vormgegeven (bijlage B). De interviews met gezinshuisouders hebben wij ook in samenwerking met
twee andere studenten uitgevoerd. Vanwege het kwalitatieve karakter van ons onderzoek hebben
we gekozen voor open vragen, het interview was halfgestructureerd. Bij dit soort interviews liggen
niet alleen de onderwerpen maar ook de belangrijkste vragen vast. Het ‘doorvragen’ lag bij ons
meestal niet vast, hoewel er soms wel voorbeelden van doorvragen worden gegeven in de vragenlijst
(Baarda, et al., 2013, p. 150). Doordat er een van tevoren vastgestelde vraagvolgorde was konden de
resultaten uit de interviews goed met elkaar vergeleken worden. De interviews zijn opgenomen
zodat we ze konden uitschrijven en daarna de irrelevante tekst konden schrappen (bronnenboek). De
geschrapte tekst hebben wij vervolgens gefragmenteerd en gelabeld (bronnenboek). Hierdoor bleef
alle informatie waarvan wij dachten dat het relevant was over. Door structuur aan te brengen aan de
hand van een kernlabelschema per deelvraag (bijlage C) konden wij de informatie gebruiken bij het
beantwoorden van onze deelvragen.

3.3.3 Telefonische contacten
Tijdens het onderzoek kwamen we erachter dat het goed zou zijn om iemand van gezinshuis.com te
spreken. Meerdere organisaties die wij gesproken hebben verwezen naar Gezinshuis.com in de
interviews. We vonden het belangrijk om de informatie te checken bij iemand van de organisatie zelf.
Dit hebben we gedaan door telefonisch contact op te nemen met gezinshuis.com om een bevestiging
te krijgen op de verzamelde data.

3.4 Procedure
3.4.1 Fase 1 De voorbereiding van het onderzoek
In deze fase is er contact gezocht met verschillende partijen zoals onze opdrachtgever en onze
afstudeercoach van de Christelijke Hogeschool Ede. Er is veel overlegd en gebrainstormd over wat
onze invalshoek zou gaan worden binnen het onderzoek van het lectoraat. Toen de wens van onze
opdrachtgever helder was hebben wij onze eigen invalshoek gekozen binnen het onderzoek. Naar
aanleiding van deze invalshoek hebben we onze onderzoeksvraag en deelvragen geformuleerd.
Deze zijn opgenomen in ons afstudeervoorstel. Toen dit goedgekeurd was door onze coach Aletta
Simons zijn wij begonnen met het opstellen van een plan van aanpak. In het plan van aanpak hebben
wij de volgende hoofdstukken opgenomen: aanleiding, context, onderzoeksorganisatie,
praktijkprobleem, onderzoeksdoel, onderzoeksvraag, deelvragen, literatuurstudie,
onderzoeksaanpak, tijdsplanning en randvoorwaarden. Ook zijn we in deze periode een veldanalyse
uit gaan voeren om het praktijkprobleem helder te krijgen. Op deze manier kwamen wij in aanraking
met de betrokkenen in ons onderzoek, ook wel stakeholders genoemd. Om in kaart te brengen wie
er allemaal betrokken zijn bij ons onderzoek, en invloed hebben op de uitkomsten hebben wij een
stakeholderanalyse uitgevoerd (bijlage D). Hierin is concreet geanalyseerd wat de toegevoegde
waarde van ons onderzoek voor hen is en op welke wijze zij betrokken zijn geweest in ons onderzoek.
Nadat we de feedback van onze coach hadden verwerkt kon gestart worden met de volgende fase
van het onderzoek.

3.4.2 Fase 2: Het verzamelen van data
We zijn gaan zoeken naar geschikte literatuur voor het beantwoorden van onze eerste deelvraag. Dit
hebben we gedaan door online te zoeken naar onze thematiek (bijlage A). Al snel kwamen wij tot de
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conclusie dat wij weinig literatuur konden vinden. Om deze reden hebben wij hulp gezocht bij twee
studenten van de Universiteit Utrecht die ook deelnemen aan het onderzoek van het lectoraat. Zij
hebben met ons meegekeken en ons geholpen om op de juiste manier te zoeken naar relevante
literatuur. Ook onze opdrachtgever dr. Martine Noordegraaf heeft meegekeken naar literatuur die
bruikbaar zou kunnen zijn voor ons onderzoek. Ondanks de hulp die wij hebben ingeschakeld bleek
er minimale literatuur beschikbaar te zijn. Vervolgens hebben we artikelen gezocht die niet alleen
gericht waren op concreet ontwikkelde interventies, maar ook ‘hoe’ je een delicaat
gespreksonderwerp zou kunnen bespreken als professionele opvoeder. In deze fase hebben we
contact gezocht met de betrokken medewerker van hulpverleningsorganisatie Lindenhout om een
afspraak te maken voor een interview. Dit interview hebben we afgenomen en vervolgens uitgetypt.
Wij hebben met de andere studenten afgesproken dat iedereen zijn organisatie in deze periode zou
interviewen zodat we de data tijdig met elkaar konden delen. Voor ons onderzoek vonden wij het
relevant om ook gezinshuisouders te interviewen, misschien wel de belangrijkste stakeholders
binnen ons onderzoek. In verband met de beperkte tijd voor ons onderzoek hebben wij ervoor
gekozen om samen met andere studenten gezinshuisouders te interviewen. Dit hebben we ook
gedaan aan de hand van een gezamenlijke vragenlijst (bijlage E). Op deze manier konden we in de
beschikbare tijd meer data verzamelen.

3.4.3 Fase 3: Dataverwerking en analyse
De geschikte literatuur die we vonden hebben we samengevoegd in een tabel (bronnenboek). Van
elke bron die wij gebruikt hebben, hebben we de relevante informatie beschreven in een document
(bronnenboek). Aan de hand van dit document hebben wij een selectie gemaakt van de literatuur die
antwoord gaf op onze eerste deelvraag. Vervolgens hebben wij het antwoord op deze deelvraag
kunnen formuleren vanuit de literatuur.
In deze fase hebben we ook de transcripten van ons interview geschreven. Vervolgens hebben we de
irrelevante tekst in de transcripten geschrapt en elk fragment een label gegeven. Als laatst hebben
wij al deze fragmenten en labels verwerkt in een kernlabelschema (bijlage C). Aan de hand van deze
schema’s hebben wij antwoord kunnen geven op de tweede en derde deelvraag. Per deelvraag
hebben wij een apart kernlabelschema gemaakt om ervoor te zorgen dat de informatie goed
geordend was.
Na het beantwoorden van de deelvragen zijn wij begonnen met het schrijven van de conclusie, en
daarmee ook met het beantwoorden van onze onderzoeksvraag. Dit hebben we gedaan aan de hand
van de resultaten uit de deelvragen. Vervolgens hebben wij in de discussie beschreven hoe ons
onderzoek gegaan is en wat er mogelijk beter had kunnen gaan.

3.4.4 Fase 4: Afronding van het onderzoek
Een deel van het onderzoek richt zich erop dat vanuit de aanbevelingen een praktisch toepasbaar
product wordt ontwikkeld voor de opdrachtgever. In deze fase hebben wij aandacht besteed aan het
ontwikkelen van een product dat voor de opdrachtgever van toegevoegde waarde is. Vanuit de
conclusies hebben wij een aantal aanbevelingen geschreven voor de opdrachtgever. In overleg met
de opdrachtgever hebben wij een passend product ontwikkeld.
Ook hebben we in deze fase de feedback van onze afstudeercoach en opdrachtgever verwerkt. We
hebben alles nog een keer doorgelezen om de zinsopbouw en spellingsfouten aan te passen waar
nodig. Hierna hebben we alle bijlagen toegevoegd en aandacht besteed aan de lay-out van het
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onderzoeksverslag. We hebben ook nagedacht over hoe we het onderzoek en de daaruit
voortvloeiende aanbevelingen het beste konden presenteren.

4. Interventies
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven we antwoord op de eerste deelvraag: ‘Welke interventies met betrekking tot
het bespreken van delicate gespreksonderwerpen zijn er ontwikkeld om professionele opvoeders te
ondersteunen in hun samenwerking met ouders, en wat is bekend over de effectiviteit?’ De delicate
gespreksonderwerpen die in deze vraag centraal staan, zijn de gespreksonderwerpen die door
professionele opvoeders als delicaat worden beschouwd in hun gesprekken met de ouders van
jongeren. Deze deelvraag richt zich niet alleen op gezinshuisouders maar ook op professionele
opvoeders. Hiervoor hebben wij gekozen omdat er over de context waarbinnen gezinshuisouders
werken nog weinig literatuur beschikbaar is. Er zijn meerdere professionals in het werkveld die ook
een opvoedende rol hebben waarvan meer literatuur beschikbaar is. Deze informatie is relevant in
ons onderzoek en hebben wij daarom meegenomen. Wat wij precies onder delicate
gespreksonderwerpen en professionele opvoeders verstaan is toegelicht in de literatuurstudie in
hoofdstuk 2.

4.2 Interventies met betrekking tot het bespreken van delicate gespreksonderwerpen
Voor deze deelvraag hebben wij uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar bestaande interventies
op het gebied van het bespreken van delicate gespreksonderwerpen. Wij hebben weinig tot geen
interventies gevonden die gericht zijn op dit specifieke thema. Er zijn interventies en trainingen te
vinden die zich op gespreksvoering richten. Deze interventies zijn over het algemeen niet gericht op
de gespreksvoering tussen professionele opvoeders en de ouders van jongeren maar op de
gespreksvoering tussen de professional en de cliënt. Ook wordt er in de bestaande interventies maar
gedeeltelijk aandacht besteed aan de moeilijke gesprekken maar meer aan basisvaardigheden met
betrekking tot gespreksvoering. Omdat er wel literatuur te vinden is over hoe je als professionele
opvoeder delicate gespreksonderwerpen kunt bespreken met ouders van jongeren willen wij dit
meenemen in de beantwoording van deze deelvraag. Deze literatuur bevat geen concrete interventie
maar wel relevante informatie die professionele opvoeders kunnen gebruiken wanneer zij een
delicaat gespreksonderwerp met ouders willen bespreken.

4.2.1 Wat zegt de literatuur over hoe professionele opvoeders delicate gespreksonderwerpen
bespreekbaar maken met ouders?
Om een delicaat gespreksonderwerp bespreekbaar te maken zijn verschillende strategieën. Deze
strategieën worden over het algemeen gebruikt door professionele opvoeders om het gesprek
comfortabeler te laten verlopen. Echter kunnen deze strategieën ook oorzaken zijn waarom
professionals soms inefficiënt en irrationeel werken in hun interacties met cliënten. Deze strategieën
kunnen professionals gebruiken omdat zij gezichtsverlies willen voorkomen (Van Nijnatten &
Suoninen, 2014, p. 141). Onderstaande strategieën zorgen ervoor dat het gesprek mogelijk
comfortabeler verloopt, maar waardoor de boodschap van het gesprek mogelijk verzwakt wordt:
-

Het verminderen van de ernst van het probleem door verkleinwoorden te gebruiken
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-

-

Direct na het bespreken van delicate gespreksonderwerp ook goed nieuws brengen
Vertraging in het vertellen van delicate gespreksonderwerpen
Het uiten van overeenkomsten tussen de professional en cliënt
Afstand nemen door de boodschap te brengen vanuit de organisatie en niet vanuit de
professional persoonlijk
Glimlachen als reactie op eerdere opmerkingen die als delicaat beschouwd werden door de
ontvanger. Dit zorgt ervoor dat de ontvanger helemaal het gevoel heeft dat het probleem
alleen bij hem ligt
Het gebruiken van hypothetische vragen om de cliënt voor te bereiden op delicate
gespreksonderwerpen die zich mogelijk voor gaan doen in de toekomst
(Van Nijnatten & Suoninen, 2014, p. 142)

Ook in het boek ‘Omgaan met ouders’ wordt beschreven dat de professional vermijdende reacties
gebruikt om frustratie bij de ouder tegen te gaan. Hierin wordt de ‘hang-yourself-methode’
benoemd. Hierin stelt de professional vragen waaruit de ouder kan opmaken wat het moeilijke
nieuws zou kunnen zijn. Hierin vertelt de professional de boodschap niet expliciet, maar laat hij de
ouder het zelf ontdekken. Ook wordt er door professionals gebruik gemaakt van justificatie. De
professional verwacht frustratie bij de ouder waardoor hij zichzelf al bij voorbaat verdedigt door
redenen te noemen die overdreven en niet reëel zijn. Professionals proberen bij het bespreken van
delicate gespreksonderwerpen met ouders de directe confrontatie te vermijden door het slechte
nieuws per brief te brengen (Ryckaert, 2015, pp. 30-36).
Het boek ‘Hulpverlening aan jeugd en gezin’ beschrijft verschillende van bovenstaande strategieën
om een delicaat onderwerp te bespreken met ouders. Enkele strategieën die nog niet benoemd zijn
hebben wij onderstaand nog op een rij gezet:
-

-

Als hulpverlener iets van jezelf blootgeven om te laten merken dat je ‘ook maar een mens
bent’
Voorafgaand aan een gesprek benoemen dat je het belangrijk vindt om er samen uit te
komen
De gezinsleden (in dit geval de ouders) in de rol van experts zetten. Zij weten het meeste
over de jongere en je hebt hun informatie nodig om een duidelijk beeld te krijgen over de
jongere
Zacht praten wanneer je de gevoelige onderwerpen bespreekbaar maakt (Vierwind &
Noordegraaf, 2013, p. 206)

In het onderwijs wordt er voor het bespreken van grotere thema’s met ouders, die als delicate
gespreksonderwerpen beschouwd kunnen worden, een moment gepland. Dit wordt gedaan om
ervoor te zorgen dat de leerkracht het gesprek eerst kan voorbereiden en kan bespreken met een
coach hoe hij het gesprek aan moet gaan. Hierin is veel aandacht voor het inleven in de ouder. Bij dit
soort gesprekken wordt als essentieel beschreven dat de leerkracht zich inleeft in de ouder en
hiervoor de tijd neemt. Het is belangrijk dat je benoemt dat je de tijd neemt om naar hen te luisteren
en vraagt hoe zij bepaalde zaken zien. Ook wordt er beschreven dat de delicate
gespreksonderwerpen die besproken worden met ouders teruggekoppeld worden naar de leerling
(ten Have, Kassenberg, & Logtenberg, 2016, pp. 7-11). Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een
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zorgprogramma ontwikkeld voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en hun gezinnen. Hierin
wordt beschreven dat het voor ouders moeilijk is dat hun eigen handelen, attitude en opvatting aan
de orde komen in gesprekken met professionals. Hierbij spelen gevoelens van schaamte, schuld,
woede, verdriet, krenking en verloren ambities een rol. Wanneer de professionele opvoeder dit kan
bespreken met ouders ontstaat er een relatie en wordt het gemakkelijker voor beide partijen om
deze delicate gespreksonderwerpen te vertalen naar het belang van het kind (Nederlands
Jeugdinstituut, Doen Wat Werkt (DWW), 2013).

4.2.2 Wat heeft een positieve invloed wanneer een delicaat gespreksonderwerp besproken
moet worden?
Wanneer delicate gespreksonderwerpen besproken moeten worden tussen professionele opvoeders
en ouders van jongeren komen er in de literatuur een aantal dingen naar voren die een positieve
invloed hebben op het gesprek. Een van de belangrijke punten is het gebruiken van reflecties. In een
onderzoek uit 2007 worden deze reflecties beschreven als ‘het benoemen van wat de ouder bedoelt
of voelt, neergezet als statement’. Wanneer je als professionele opvoeder dit blijft benoemen wordt
de weerstand bij de ouder verminderd en wordt er meer betrokkenheid gecreëerd. Een empathische
houding van de professionele opvoeder is een belangrijk aspect. Ouders vinden het fijn om als
‘belangrijk’ gezien te worden door de professionele opvoeder. Uit het onderzoek komt naar voren
dat wanneer een professionele opvoeder empathie toont, de ouders minder weerstand boden en
open waren over hun situatie. De empathie had in dit onderzoek een grote invloed op de
overeenstemming die bereikt werd tussen beide partijen. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat
professionele opvoeders die de delicate gespreksonderwerpen niet uit de weg gaan en wel oog
blijven houden voor hun relatie met de ouder de beste uitkomsten hadden als het ging om hun
gesprekken (Forrester, Kershaw, Moss, & Hughes, 2017). Wat uit de literatuur blijkt is dat je een
delicaat gespreksonderwerp het beste direct kunt bespreken en dit niet uit moet stellen (Ryckaert,
2015, p. 30) (Bos & Langedijk, 2015, p. 102).
In een andere studie komt ook de empathie naar voren als belangrijk aspect in de gesprekken tussen,
in dit geval, pleegouders en ouders van jongeren die in het pleeggezin wonen. Wanneer de
pleegouders een hoge mate van empathie en tolerantie lieten zien kregen de biologische ouders
meer gevoelens van vertrouwen waardoor zij meer durfden te vertellen aan de pleegouders, wat zij
anders mogelijk niet hadden durven vertellen. Wanneer pleegouders de biologische ouders
regelmatig op de hoogte hielden van dagelijkse dingen, zoals bijvoorbeeld even laten weten hoe het
met het kind gaat, had dit een positieve invloed op de relatie tussen de pleegouders en ouders.
Hierdoor ontstaat er meer openheid vanuit beide partijen (Hedin, 2015, p. 181). Een artikel van het
Nederlands Jeugdinstituut beschrijft dat wanneer ouders betrokken zijn bij de besluitvorming
rondom de kinderen er effectievere hulp kan worden verleend (Nederlands Jeugdinstituut, Samen
belissen, 2018). Dit sluit aan op de eerdergenoemde factoren die ervoor zorgen dat de relatie tussen
de professionele opvoeder en ouder versterkt wordt wanneer zij ook de delicate
gespreksonderwerpen met elkaar kunnen bespreken. Hierdoor wordt openheid gecreëerd.
Daarnaast is het belangrijk om te beseffen dat er sprake is van een institutionele relatie tussen de
professionele opvoeder en de ouder. De ouder bevindt zich in een kwetsbare positie, dit vraagt van
de professional dat hij een respectvolle en bescheiden positie inneemt (Vierwind & Noordegraaf,
2013, p. 206). Ook een artikel uit ‘The British Journal of Social Work’ beschrijft dat ouders van
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uithuisgeplaatste kinderen met respect en empathie behandeld willen worden door de professionele
opvoeder (Schofield, et al., 2010).
Het dialoogmodel wat beschreven wordt in het boek ‘Beter communiceren in de hulpverlening: Het
dialoogmodel als leidraad’ wil de eenduidigheid tussen hulpverleners en hulpvragers zo groot
mogelijk maken om een zo effectief mogelijke samenwerking tot stand te brengen. Hierin wordt
voornamelijk gekeken naar vier eigenschappen die bepalen wie een persoon is: je lichamelijke
eigenschappen, je gevoelens en emoties, je gedachten en hoe je met jezelf en anderen omgaat. Deze
eigenschappen beïnvloeden elkaar en wanneer deze niet in evenwicht zijn raakt een persoon
ontregeld. Dit dialoogmodel brengt de verschillende eigenschappen in kaart en probeert deze
inzichtelijk te maken om weer tot een evenwicht te komen. Wanneer een professionele opvoeder
deze eigenschappen in samenwerking met ouders in kaart brengt, kunnen zij samen ontdekken
waarom een onderwerp als delicaat wordt ervaren en komt er mogelijk een betere samenwerking tot
stand (Maurer & Westermann, 2007).

22

5. Ondersteuning vanuit organisaties
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven we antwoord op deelvraag 2: ‘Wat bieden organisaties aan om
gezinshuisouders te ondersteunen bij het bespreken van delicate gespreksonderwerpen met
ouders?’ Er zal worden ingegaan op de wijze waarop organisaties Lindenhout, Pluryn, Parlan, Leger
des Heils en Driestroom invulling geven aan het begeleiden van gezinshuisouders bij het bespreken
van delicate gespreksonderwerpen met ouders. De informatie is afkomstig uit de interviews die met
diverse medewerkers van deze organisaties gehouden zijn. Er zal eerst worden beschreven wat de
organisaties op dit moment aanbieden aan scholing. Vervolgens welke hulpverleners er betrokken
zijn bij de gezinshuisouders en welke begeleiding er wordt gegeven. Tot slot wordt er weergegeven
wat de medewerkers te zeggen hebben over verantwoordelijkheid.

5.2 Scholingsaanbod
5.2.1 Gezinshuis.com en Gezinspiratieplein
Gezinshuis.com en de organisaties besteden de scholing uit aan het Gezinspiratieplein. Dit is een
organisatie die is ontstaan vanuit gezinshuis.com. ‘’Het Gezinspiratieplein is een kennisplatform voor
gezinshuisouders, pleegouders en andere professionals werkzaam rondom inhuisplaatsen. Door de
uitwisseling van kennis en ervaringen wil het Gezinspiratieplein hun persoonlijke en professionele
ontwikkeling versterken, om zo bij te dragen aan de verbetering van kwaliteit van inhuisplaatsen. Het
Gezinspiratieplein biedt opleidingsmogelijkheden in de vorm van trainingen, workshops en
opleidingen.’’ (Gezinspiratieplein, Home, z.d.).
De training ‘Met twee families leven’ wordt bij elke organisatie genoemd en gezien als een belangrijk
gedachtegoed voor de gezinshuisouders [5.9, 6.21, 7.45, 8.2 t/m 8.5, 8.25, 9.32]. De training gaat
over het uithuisgeplaatste kind dat in twee families leeft. Tijdens deze training staat de
gezinshuisouder stil bij de impact die dit heeft op het kind maar wordt er ook aandacht besteed aan
hoe je daarin omgaat met de biologische ouders van de kinderen. (Gezinspiratieplein, Academie,
z.d.).

5.2.2 Lindenhout
De medewerker van Lindenhout benoemt dat de deskundigheidsbevordering van de
gezinshuisouders bij gezinshuis.com ligt [5.3]. Desondanks organiseert Lindenhout zelf ook avonden
om gezinshuisouders te informeren. Hierbij moet gedacht worden aan het bespreken van algemene
beleidsthema’s zoals privacywetgeving. Lindenhout heeft twee avonden georganiseerd voor alle
gezinshuisouders om uit te leggen wat dit voor hen betekent en een regelement geschreven [5.15].
Naast het bespreken van beleidsthema’s als privacywetgeving organiseert Lindenhout ook avonden
om psycho-educatie te geven aan gezinshuisouders. Op deze avonden worden problematieken
uitgelegd en besproken [5.22]. Ze geven dit indien nodig ook individueel aan gezinshuisouders [5.23].

5.2.3 Pluryn
Uit het interview met een medewerker van Pluryn komt naar voren dat zij gezinshuisouders vooral
coachen in het contact met ouders [6.13]. Er zijn trainingen waarin samenwerken met ouders een
onderdeel is maar zij bieden geen trainingen aan, specifiek gericht op de samenwerking tussen de
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gezinshuisouder en de ouder [6.14, 6.15 en 6.20]. Er worden wel trainingen gegeven met een
specifiek thema, bijvoorbeeld seksualiteit [6.22]. Via een aanvullend programma bestaat er wel een
training specifiek gericht op de samenwerking met ouders [6.16].

5.2.4 Parlan
Wat betreft scholing kijkt Parlan naar wat er nodig is. Per gezinshuis kijken ze naar de
aandachtspunten en raden ze de gezinshuisouders aan om cursussen te gaan volgen [7.42]. Sommige
van deze cursussen worden verplicht gesteld [7.43]. De medewerker van Parlan vertelt dat zij zelf
geen trainingen aanbieden maar wel af en toe workshops of een congres voor ouderbegeleiding
organiseren [7.44]. De medewerker vertelt dat ze vorig jaar een training ouderbegeleiding op maat
hebben gegeven, dit was met acteurs en rollenspellen [7.49, 7.50].
Parlan biedt de volgende module aan: ‘Module ouderbegeleiding na een opvoedbesluit’ [7.24 t/m
7.26]. Het doel van deze begeleiding is dat de ouders het ‘verlies’ van hun kind kunnen accepteren en
dat zij een nieuwe positie in kunnen nemen ten opzichte van hun kind (roldifferentiatie). Gedurende
een jaar ondersteunen pleegzorgbegeleiders de ouders en de gezinshuisouders met het kind bij deze
roldifferentiatie via huisbezoeken en telefonische contacten (Nederlands Jeugdinstituut, Databank
effectieve jeugdinterventies, z.d.). Op dit moment wordt dit alleen ingezet bij pleegouders en niet bij
gezinshuizen. Dit kan in de toekomst wel het geval zijn.

5.2.5 Leger des Heils
De medewerker van het Leger des Heils vertelt dat er een aantal trainingen zijn die de
gezinshuisouders kunnen volgen. Deze trainingen richten zich vooral op het systeem en de
pedagogische invalshoek, bijvoorbeeld ‘Met twee families leven’ [8.1 t/m 8.3]. Het Leger des Heils wil
met hun trainingen bereiken dat de gezinshuisouder achter het gedrag van de ouder kan kijken, dus
wat laat de ouder zien en wat is eigenlijk wat deze ouder nodig heeft [8.23, 8.24].

5.2.6 Driestroom
De Driestroom biedt zelf geen scholing aan. Zij geven advies wanneer nodig maar organiseren geen
trainingen, thema-avonden of iets dergelijks [9.7 t/m 9.11].

5.3 Hulpverlening en begeleiding
Van de organisaties die hierboven genoemd worden is alleen Driestroom niet aangesloten bij
gezinshuis.com. Vanuit gezinshuis.com is er een coach beschikbaar voor de gezinshuisouders [5.21].
Hieronder wordt er vanuit de verschillende organisaties gekeken naar welke hulpverlening zij bieden
en hoe de begeleiding wordt vormgegeven.

5.3.1 Lindenhout
Gezinshuisouders die aangesloten zijn bij Lindenhout ontvangen vanuit de organisatie ondersteuning
in de vorm van een ambulant hulpverlener en een gedragswetenschapper [5.1, 5.6]. Wanneer nodig
schakelt Lindenhout een systeemtherapeut in [5.26]. De ambulant hulpverlener die betrokken is
heeft ook contact met de ouders van de kinderen [5.16]. Deze hulpverlener kan een belangrijke
schakel vormen tussen de ouder en de gezinshuisouder [5.18]. Er zijn situaties waarin de ambulant
begeleider meekijkt in een casus en samen met de gezinshuisouder overlegt wat verstandig is om te
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doen [5.29]. De gedragswetenschapper lijkt meer op afstand mee te kijken met de gezinshuisouders.
Deze gedragswetenschapper kan extra expertise aandragen rond de ontwikkeling van een kind.
Wat betreft begeleiding vertelt de medewerker van Lindenhout dat ze doen wat nodig is [5.36].

5.3.2 Pluryn
Gezinshuisouders die aangesloten zijn bij Pluryn ontvangen vanuit de organisatie ondersteuning in de
vorm van een ambulante hulpverlener en een gedragswetenschapper [6.4, 6.5, 6.9]. De medewerker
van Pluryn vertelt dat er gekeken wordt naar wat de gezinshuisouder nodig heeft [6.6]. Ze laten de
gezinshuisouder vrij om een extra begeleider in te huren [6.8] en spelen daarmee in op het
zelfstandig ondernemerschap. Wanneer er moeilijke gesprekken gevoerd moeten worden met
ouders, en de gezinshuisouder geeft aan dat dit te moeilijk is, dan neemt Pluryn dit over of geven zij
ondersteuning door erbij te zitten [6.25 t/m 6.30]. Dit soort beslissingen worden genomen in overleg
met de hulpverleners die om de gezinshuisouders heen staan, de ambulante begeleider en de
gedragswetenschapper [6.33].

5.3.3 Parlan
Gezinshuisouders die aangesloten zijn bij Parlan ontvangen vanuit de organisatie ondersteuning in de
vorm van een ambulante hulpverlener en een gedragswetenschapper [7.15, 7.1]. Wanneer nodig
schakelt Parlan een systeemtherapeut in [7.32]. Wanneer de hulpverleners denken dat het goed is
voor gezinshuisouders om een coachingstraject te volgen raden ze dit aan. Er zijn
praktijkmedewerkers binnen Parlan die als supervisor zijn opgeleid en de gezinshuisouders willen
coachen. [7.38, 7.39] De medewerker van Parlan vertelt dat ze bij elk gezinshuis kijken naar de
aandachtspunten en vervolgens wordt er een advies gegeven om een bepaalde cursus te gaan volgen
[7.42]. De gedragswetenschapper binnen Parlan heeft elke 6 weken een moment met de
gezinshuisouder om de casuïstiek te bespreken [7.21 t/m 7.23]. Wanneer het contact met ouders
complex wordt gaat de gedragswetenschapper bij de gesprekken zitten die de gezinshuisouder voert
met de ouders van de jongere [7.30].

5.3.4 Leger des Heils
Gezinshuisouders die aangesloten zijn bij het Leger des Heils ontvangen vanuit de organisatie
ondersteuning in de vorm van een trajectcoördinator en een gedragswetenschapper [8.8 en 8.10].
Deze trajectcoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van het primaire proces. Voor de
gezinshuisouders is dit diegene die als eerste aangesproken wordt wanneer er iets te melden valt
[8.9]. Wanneer het goed is dat ook de gedragswetenschapper aansluit gebeurt dit [8.11]. De
trajectcoördinator kijkt ook naar de ouders van de jongere en hun systeem. De informatie hieruit
speelt hij of zij door aan de gezinshuisouders, hij of zij coacht op gedrag en houdingsaspecten die
nodig zijn om het contact uiteindelijk vorm te geven [8.18, 8.19]. Wanneer het nodig is dat er iemand
bij een gesprek aansluit is dit in eerste instantie de trajectcoördinator [8.34]. In sommige gevallen
sluit de gedragswetenschapper hier ook bij aan [8.35]. De gedragswetenschapper geeft
handelingsadviezen aan de gezinshuisouders. Daarnaast is er een halfjaarlijks evaluatiemoment met
de betrokken hulpverleners [8.14, 8.15].

5.3.5 Driestroom
Gezinshuisouders die aangesloten zijn bij Driestroom ontvangen vanuit de organisatie ondersteuning
in de vorm van advies en coaching. Bij de gezinshuisouders is een gedragswetenschapper betrokken
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maar deze is niet bij Driestroom aangesloten, dit is iemand die het gezinshuis zelf aanneemt. De rol
die Driestroom hierin speelt is toetsen of diegene bevoegd en bekwaam is om die rol te vervullen
[9.26 t/m 9.28]. Wanneer de samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders moeizaam verloopt
kijkt de gedragswetenschapper naar wat ervoor nodig is om, in het belang van het kind, tot een
constructieve samenwerking te komen [9.7]. Driestroom geeft advies aan gezinshuisouders ten
aanzien van het inkopen van ondersteuning, zij hebben hierin een coachende rol. Zij geven advies
maar verzorgen niet de interventies. Die moeten de gezinshuisouders elders volgen [9.8, 9.10, 9.11].

5.4 Verantwoordelijkheid
De vijf gesprekken met verschillende organisaties laten zien dat er verschil is wat betreft de
verantwoordelijkheid van de partijen. In principe is de gezinshuisouder als eerst verantwoordelijk om
hulp in te schakelen wanneer dit nodig blijkt. De vorm van ondersteuning die door de organisaties
wordt geboden lijkt in grote lijnen hetzelfde. Echter noemen de organisaties de betrokken
hulpverleners anders maar lijkt hun verantwoordelijkheid grotendeels overeen te komen. Vier van de
vijf organisaties werken met een ambulante hulpverlener en een gedragswetenschapper. Alleen
Driestroom faciliteert alleen advies en coaching. Meerdere organisaties benoemen dat zij zich
afvragen of de gezinshuisouder altijd de gesprekken moet voeren met de ouders van de jongeren
[5.38, 6.1, 7.13 t/m 7.15, 8.3]. In deze gevallen lijkt het soms beter om een ambulante hulpverlener
of betrokken voogd in te zetten om deze moeilijke gesprekken te voeren [6.10, 8.22]. Bij de
organisaties Lindenhout en Parlan praten ze over een systeemtherapeut die ingezet kan worden
wanneer dit nodig is [5.26, 7.32].
De organisaties Lindenhout, Pluryn, Parlan en het Leger des Heils werken allemaal samen met
Gezinshuis.com. De medewerker van Lindenhout vertelt ons dat Gezinshuis.com voor een deel de
bijscholing en deskundigheidsbevordering van gezinshuisouders verzorgt [5.3]. We hebben
telefonisch contact gezocht met gezinshuis.com om te vragen wat zij precies aanbieden aan de
gezinshuisouders als het gaat om het bespreken van delicate gespreksonderwerpen met de ouder
van de jongere. Zij vertelden ons wat ze aanbieden aan de gezinshuisouders:
-

Een coach om te kijken: wat doet dit met mij als gezinshuisouder?
Leergroepen (dit is een soort begeleide intervisie)
Trainingen via Gezinspiratieplein

Het reflecteren en het volgen van scholing is verplicht, al kiezen de gezinshuisouders zelf wat voor
scholing ze nodig denken te hebben. De gedragswetenschapper en/of ambulant begeleider van de
betrokken hulpverleningsorganisatie kijkt in dit proces mee en kan aangeven waar ze ondersteuning
in nodig hebben. Dit is dus een samenwerking.
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6. Ervaringen gezinshuisouders
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk geven we antwoord op deelvraag 3: ‘Welke gespreksonderwerpen ervaren
gezinshuisouders als delicaat en wat zijn hun wensen ten aanzien van ondersteuning als het gaat om
het bespreken van delicate gespreksonderwerpen met de ouders van jongeren?’ In de interviews
hebben we onderscheid kunnen maken in wat iets delicaat maakt voor gezinshuisouders, dit zullen
we in dit hoofdstuk toelichten. In de literatuur hebben we gelezen dat de ‘delicaatheid’ van een
onderwerp bepaald wordt door verschillende factoren. Wij beantwoorden onze deelvraag aan de
hand van een aantal factoren. Daarnaast wordt er belicht wat de wensen zijn van gezinshuisouders in
de ondersteuning bij het bespreken van delicate gespreksonderwerpen. Deze vraag richt zich op de
persoonlijke ervaringen van gezinshuisouders.

6.2 Welke gespreksonderwerpen worden door gezinshuisouders als delicaat ervaren?
We hebben in de interviews gekeken wanneer gezinshuisouders een gespreksonderwerp als delicaat
ervaren. Allereerst kwam naar voren dat wanneer een gezinshuisouder een positie aan moet nemen
waarin zij hoger staan dan de ouder dit in sommige gevallen door de gezinshuisouder als delicaat
wordt ervaren. De gezinshuisouder komt dan op het domein van de ouder [1.19, 3.45]. Verschil in de
moraal van de gezinshuisouder en de ouder heeft ook invloed op de delicaatheid van een
onderwerp. [1.20, 2.33, 2.34, 3.43]. Sommige onderwerpen zijn delicaat omdat het kind iets gedaan
heeft wat gevoelig ligt. Daarnaast komen veel onderwerpen die als delicaat worden ervaren voort uit
het gedrag van de ouder richting het kind of wanneer er bijvoorbeeld veel gevoelens van
wantrouwen zijn bij de ouders door dingen die zij in het verleden hebben meegemaakt [1.3].

6.2.1 Gedrag van kind
In veel gevallen wordt een gespreksonderwerp delicaat omdat een kind bepaald gedrag vertoont
waar de ouder niet blij mee is [2.2]. De gezinshuisouders hebben in veel gevallen de taak om ouders
hiervan op de hoogte te brengen. De ouders zijn vaak niet blij met deze boodschap en kunnen
onvoorspelbaar reageren [3.31]. Verschillende gezinshuisouders geven aan dat zij wanneer een kind
gestolen heeft, dit een delicaat gespreksonderwerp vinden om met ouders te bespreken [1.33, 2.39].
Ook wanneer een kind bijvoorbeeld pornoverslaafd is, drugs gebruikt of suïcidaal is wordt dit als een
delicaat gespreksonderwerp bestempeld [1.34, 1.39, 1.65]. Wanneer kinderen ouders verkeerd
begrijpen werd dit in een interview ook benoemd als een delicaat gespreksonderwerp. De
gezinshuisouder zit hier dan tussenin en moet dit naar beide partijen communiceren en proberen
ervoor te zorgen dat zij elkaar weer begrijpen [2.21, 2.22, 2.23].
Naast gedrag dat over het algemeen als negatief wordt bestempeld blijkt uit de interviews dat
sommige gezinshuisouders juist het positieve gedrag van kinderen een delicaat onderwerp vinden
om met ouders te bespreken. Ouders vinden het vaak moeilijk om te horen dat het goed gaat met
hun kind in het gezinshuis terwijl dit thuis niet het geval was [1.40, 2.5].

6.2.2 Gedrag en mening van de ouder
Wanneer ouders gedrag laten zien richting het kind dat volgens de gezinshuisouder niet goed is voor
het welzijn van het kind wordt dit in de interviews meerdere malen genoemd als een delicaat
gespreksonderwerp. Ook wanneer ouders negatief gedrag vertonen richting de gezinshuisouder of
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een slecht voorbeeld zijn vinden gezinshuisouders dit vaak een ingewikkeld gespreksonderwerp.
Bijvoorbeeld wanneer ouders hun kinderen overmatig verwennen, ongepaste informatie met het
kind delen, kinderen verwaarlozen, geld van het kind zijn rekening halen of zelfs in de nacht contact
willen houden [1.51, 2.12, 3.7, 3.41, 3.42, 4.41]. Het alcoholprobleem van sommige ouders vinden
gezinshuisouders een delicaat gespreksonderwerp [1.15, 4.9]. Wanneer ouders boos zijn, niet meer
langs willen komen, geen contact meer willen met hun kind of niks meer willen zeggen tegen
gezinshuisouders worden ook benoemd als delicaat [1.55, 1.56 1.57, 3.24, 3.49]. Ook een mening van
een ouder wordt soms door gezinshuisouders als een delicaat gespreksonderwerp ervaren. Wanneer
ouders het niet eens zijn met de manier waarop een gezinshuisouder werkt [2.47, 4.29] kan dit er
voor zorgen dat veel gespreksonderwerpen delicaat worden. Bijvoorbeeld dat een ouder het niet
eens is met de kleding die het kind draagt [2.52, 2.53].
Wanneer ouders onverwachts langskomen of heel vaak bellen zonder afspraak vinden
gezinshuisouders dit soms een delicaat onderwerp om te bespreken. De ouders bedoelen dit goed,
en willen hun kinderen zien, maar lijken er geen rekening mee te houden dat de gezinshuisouders
ook een ‘eigen’ planning hebben met hun gezin [2.29, 3.14, 4.13]. Dat ze zich moeten houden aan
een bezoekregeling die in hun ogen die misschien wel minimaal is wordt ook benoemd als delicaat
gespreksonderwerp [3.39, 3.40].

6.2.3 Ervaringen en beleving van de ouder
De ervaringen van de ouder zorgen ervoor dat zij niet altijd open staan voor de boodschap die
gezinshuisouders hen willen vertellen. Wanneer ouders zelf uit de jeugdzorg komen en hier veel
negatieve ervaringen mee hebben kan dit zorgen voor veel wantrouwen richting de gezinshuisouders
[1.3]. Gezinshuisouders geven aan dat veel ouders het gevoel hebben dat iedereen tegen hen is, of
zien het als een persoonlijke aanval. Dit zorgt ervoor dat veel onderwerpen gevoelig zijn om te
bespreken [1.61, 4.49], ook wanneer ouders de gezinshuisouder als concurrent zien [3.16]. Ook het
feit dat er iedere 1 á 2 jaar weer bekeken wordt of de Ondertoezichtstelling (OTS) verlengd wordt
zorgt voor veel spanningen. Ouders hebben daardoor soms hoop dat het kind weer thuiskomt, ook
wanneer hier geen perspectief voor is. Dit onderwerp is een terugkomend gespreksonderwerp wat
als delicaat wordt ervaren door gezinshuisouders omdat ouders het gevoel krijgen dat hun kind
opnieuw van hen wordt ontnomen [1.45, 1.46, 1.48]. Wanneer zij dan zien dat het bij een ander wel
goed gaat terwijl het bij hen niet ging beseffen veel gezinshuisouders dat dit vreselijk moet zijn. Dit
besef lijkt veel gespreksonderwerpen delicaat te maken [2.5, 3.47]. Verschillende gezinshuisouders
vinden het besef dat ouders hun kind af hebben moeten staan aan een ‘vreemd’ iemand ook een
onderwerp dat als delicaat beschouwd kan worden [2.56]. Een reden hiervoor is dat ouders het soms
ook ervaren alsof de hulpverlening of de gezinshuisouders hun kind hebben ‘afgepakt’ [3.6, 3.41].
Gevoelens van wantrouwen, jaloezie of het niet willen accepteren van de plaatsing bij ouders vinden
gezinshuisouders in de interviews een delicaat gespreksonderwerp [3.33, 3.35].
In het groepsinterview vertelt de gezinshuisouder dat op een gegeven moment elk onderwerp
moeilijk en ingewikkeld kan zijn om te bespreken met een ouder omdat deze tegen de plaatsing in
het gezinshuis is en wil vechten voor het kind [4.44, 4.47, 4.48, 4.50].
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6.2.4 Delicate gespreksonderwerpen
Hieronder zetten we alle delicate gespreksonderwerpen die we zijn tegengekomen in de interviews
op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diefstal [1.33, 2.39]
Seksualiteit [2.33]
Financiën [2.30]
Politie is betrokken [2.48, 3.30]
Ouder met laag niveau [3.5, 4.46]
Ouder met psychische stoornis [4.16]
Verslaafde ouder [1.15, 4.9, 4.40]
Misbruik door ouder [3.17]
Rol van de ouder in het verleden [3.32]
Slaapproblemen van het kind [3.27]
Geloofsovertuiging gezinshuisouders [3.52]
Kind wil aangifte doen [3.56]
Verschil in moraal [1.20, 2.33, 2.34, 3.43]
Gevoelens van wantrouwen, onmacht en jaloezie bij ouders [1.3, 3.33, 3.35]
Ouders kunnen onvoorspelbaar reageren [3.31]
Pornoverslaving bij kind [1.34]
Kind is suïcidaal [1.65]
Kind gebruikt drugs 1.39]
Ouder en kind begrijpen elkaar verkeerd [2.21, 2.22, 2.23]
Kind functioneert goed in het gezinshuis [1.40, 2.5, 3.47]
Ouders verwennen hun kind overmatig [3.41, 3.42]
Ouders delen ongepaste informatie met het kind [1.51]
Kind wordt verwaarloosd [3.7]
Moeder haalt geld van het kind zijn rekening [4.41]
Moeder houdt tot in de nacht contact met het kind [2.12]
Moeder heeft zonder overleggen een telefoon meegegeven [2.9]
Boze ouder [1.55]
Ouder wil geen contact meer [1.56 1.57, 3.24, 3.49]
Ouder is het niet eens met de manier van werken van gezinshuisouder [2.47, 4.29]
Ouder is het niet eens met kleding van kind [2.52, 2.53]
Ouders houden geen rekening met planning van gezinshuis [2.29, 3.14, 4.13]
Ouders moeten zich houden aan een bezoekregeling [3.39, 3.40]
Ouders hebben het gevoel dat iedereen tegen hen is [1.61]
Ouder vat alles op als een persoonlijke aanval [4.49]
Moeder ziet gezinshuismoeder als concurrent [3.16]
OTS wordt opnieuw bekeken [1.45, 1.46]
Het gevoel van ouders dat de hulpverlening hun kinderen heeft afgepakt [3.6, 3.41]
Ouder wil blijven vechten voor het kind [4.47]
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6.3 Wat zijn de wensen van gezinsouders ten aanzien van ondersteuning als het gaat
om het bespreken van delicate gespreksonderwerken met de ouders van jongeren?
Net als bij de delicate gespreksonderwerpen lopen de wensen van gezinshuisouders erg uiteen. Uit
één interview kwam naar voren dat een gezinshuisouder de wens had om toegang tot het hele
dossier van een kind en de betreffende ouder te krijgen wanneer zij een kind geplaatst krijgen in hun
gezinshuis. Zij geven aan dat dit zou helpen om op een goede manier met hen om te gaan [1.29,
1.30]. Een andere gezinshuisouder heeft juist het tegenovergestelde als wens. Hij geeft aan dat hij
niet het hele dossier wil weten omdat zijn beeld naar ouders dan erg gekleurd wordt [3.9].
In de interviews kwam naar voren dat veel gezinshuisouders coaching ontvangen. Eén van de
gezinshuisouders noemt de coaching als erg belangrijk [3.25].
Twee gezinshuisouders verwijzen bij hun wensen in de ondersteuning bij het bespreken van delicate
gespreksonderwerpen naar de training ‘Met Twee Families Leven’ [1.68, 4.33]. Zij benadrukken
hierbij dat er in deze training wel meer specifieke aandacht zou mogen zijn voor de moeilijke
gesprekken die zij moeten voeren met de ouders van jongeren [1.67, 4.33]. Ook wordt er genoemd
dat de theorie en praktijk nogal ver uit elkaar ligt [1.69]. Gezinshuisouders geven ook aan dat
wanneer zij vaardigheden bij anderen zien dat zij hier meer van willen leren. Eén van de
gezinshuisouders zag dat door de communicatie van een leidinggevende een moeder helemaal
ontlaadde. Op communicatiegebied met ouders wenste deze gezinshuisouder een training op zich
[1.70, 1.73, 1.74], en misschien zelfs gewoon een opleiding tot gezinshuisouder [1.76]. Ook wordt er
nog als wens genoemd dat er aandacht moet zijn om op een goede manier uit de strijd te blijven met
ouders [4.36]. Bijvoorbeeld ervaringsleren aan de hand van casuïstiek, hier zou op scholen meer
aandacht voor moeten zijn [4.37, 4.38].
Waar sommige gezinshuisouders wensen hebben om meer specifieke scholing te ontvangen geven zij
ook aan dat zij de delicate gespreksonderwerpen het liefst zelf met de ouder bespreken om de
lijntjes zo kort mogelijk te houden [2.19, 2.25, 4.63, 4.64]. Wanneer meer mensen zich er mee
bemoeien gaat het sneller fout [4.62].
In twee interviews benoemen gezinshuisouders dat wanneer iets niet lukt zij vinden dat zij altijd
ondersteuning moeten kunnen vragen [2.28, 3.51, 4.24, 4.25]. Bijvoorbeeld door een
systeemtherapeut in te zetten [2.28]. Uit het groepsinterview kwam naar voren dat de
gedragswetenschapper echt een ondersteunende rol zou moeten hebben in de behandeling, en geen
bepalende rol [4.66].
Een gezinshuismoeder geeft als een duidelijke wens aan dat er vanuit de organisatie bij een intake
meer benoemd mag worden hoe belangrijk gezinshuisouders de ouders vinden [2.26, 2.27]. Ook
vinden twee gezinshuisouders dat, wanneer iets niet lukt zij altijd ondersteuning moeten kunnen
vragen [3.51, 4.24, 4.25].
Het is opvallend dat in elk interview wel wensen naar voren komen maar meerdere gezinshuisouders
ook benoemen dat het goed is zoals het nu gaat [2.49, 4.20]. Wanneer er doorgevraagd werd
kwamen er toch wensen naar voren met betrekking tot de ondersteuning.
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7. Conclusies en aanbevelingen
7.1 Conclusies vanuit de deelvragen
7.1.1 Deelvraag 1
Tijdens het onderzoek zijn er weinig tot geen interventies in de vorm van scholing of training
gevonden die gericht zijn op het bespreken van delicate gespreksonderwerpen tussen professionele
opvoeders en ouders.
We hebben wel verschillende trainingen gevonden die gericht zijn op gespreksvoering in het
algemeen. Hierin werd minimale aandacht besteed aan het bespreken van delicate
gespreksonderwerpen tussen professionele opvoeders en ouders. Dat deze gesprekken wel degelijk
plaatsvinden werd duidelijk in onze veldanalyse en in de interviews met gezinshuisouders. Er is
kennis beschikbaar over de manier waarop een professionele opvoeder delicate
gespreksonderwerpen bespreekbaar kan maken met de ouders van jongeren. Deze literatuur richt
zich op het onderwijs, pleegzorg en residentiële jeugdzorg.
Vanuit de literatuur wordt duidelijk dat er een aantal factoren zijn die een positieve invloed kunnen
hebben wanneer professionele opvoeders delicate gespreksonderwerpen bespreken met ouders. Zo
blijkt dat het gebruiken van reflecties in een gesprek de weerstand van de ouder vermindert en
wordt er tevens betrokkenheid gecreëerd. Ook kunnen we concluderen dat het tonen van empathie
vanuit de professionele opvoeder een positieve invloed heeft op de overeenstemming die er wordt
bereikt tussen beide partijen. Het tonen van empathie komt naar voren uit twee studies die gedaan
zijn naar het bespreken van delicate gespreksonderwerpen tussen professionele opvoeders en
ouders. Wanneer een professionele opvoeder de gesprekken waarin delicate gespreksonderwerpen
naar voren komen niet uit de weg gaan en oog houdt voor de relatie met de ouder hadden de
gesprekken de beste uitkomsten. Wanneer professionele opvoeders deze gesprekken op een goede
manier voeren met ouders zorgt dit ervoor dat de relatie versterkt wordt en de moeilijkere kwesties
bespreekbaar blijven of worden. Het is essentieel dat het bespreken van delicate
gespreksonderwerpen niet uitgesteld wordt maar zo snel mogelijk ter sprake komt.
Tijdens het onderzoek lag de focus op de professionele opvoeder en zijn rol in het bespreken van de
delicate gespreksonderwerpen. Een kanttekening hierbij is dat de ouder met zijn of haar eigen
verleden en problematiek ook invloed uitoefent op de manier waarop het gesprek gevoerd wordt en
de professionele opvoeder dus niet alles in de hand heeft.

7.1.2 Deelvraag 2
De organisaties bieden geen van allen ondersteuning in de vorm van scholing voor wat betreft het
bespreken van delicate gespreksonderwerpen tussen de gezinshuisouder en de ouder van de
jongere. Op initiatief van de gezinshuisouder bieden zij wel ondersteuning.
De organisaties Lindenhout, Pluryn, Parlan en het Leger des Heils bieden gezinshuisouders
ondersteuning door middel van een ambulante hulpverlener en een gedragswetenschapper. De
gezinshuisouders kunnen een beroep doen op deze hulpverleners wanneer zij vastlopen en er zijn
structurele momenten gepland waarop zij met elkaar in gesprek gaan over wat er op dat moment
speelt in het gezinshuis. Organisatie Driestroom biedt gezinshuisouders geen hulpverleners maar
geeft ze wel advies over wat zij het beste kunnen doen. Hierbij moet gedacht worden aan het
voorstellen van cursussen of trainingen die elders georganiseerd worden. De Gezinshuisouders die
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aangesloten zijn bij Driestroom nemen zelf een gedragswetenschapper in dienst die hen
ondersteunt.
Naast de ondersteuning waar gezinshuisouders een beroep op kunnen doen bieden de organisaties
nog scholing aan via het Gezinspiratieplein. Deze trainingen zijn niet specifiek gericht op het
bespreken van delicate gespreksonderwerpen maar bieden mogelijk wel relevante informatie die
toegepast zou kunnen worden bij deze moeilijke gesprekken tussen gezinshuisouders en ouders.

7.1.3 Deelvraag 3
De onderwerpen die door gezinshuisouders als delicaat worden ervaren zijn in elk gezinshuis
verschillend. Zoals beschreven wordt in de literatuur en naar voren komt bij de interviews heeft dit
veel te maken met de context en persoonlijke voorkeuren van zowel de professionele opvoeder als
de ouder van de jongere.
Wij hebben tijdens de interviews gemerkt dat er verschillende factoren zijn die invloed hebben op de
delicaatheid van een onderwerp voor een gezinshuisouder. Wij hebben ze als volgt onderverdeeld:
Het gedrag van het kind, en het gedrag, de mening, de ervaringen en de beleving van de ouder.
Daarnaast zijn er nog een aantal onderwerpen die door gezinshuisouders in het algemeen als
delicate gespreksonderwerpen werden benoemd.
Wat betreft de wensen van de gezinshuisouders lijken ze in de interviews tevreden met de huidige
ondersteuning met betrekking tot het bespreken van delicate gespreksonderwerpen met de ouders
van de jongere. Wanneer er doorgevraagd werd bleek dat zij wel wensen hebben. Gezinshuisouders
geven aan graag zelf de gesprekken te willen voeren maar wanneer zij ondersteuning willen of nodig
hebben moet hier een mogelijkheid voor zijn. Ook zouden verschillende gezinshuisouders het
relevant vinden wanneer er meer aandacht komt voor het bespreken van delicate
gespreksonderwerpen met ouders van jongeren in hun gezinshuis. Deze aandacht zou wat hen
betreft vormgegeven kunnen worden in een training of cursus. Gezinshuisouders in de interviews
benoemen ook regelmatig hoe zij een delicaat gespreksonderwerp bespreken met de ouder en wat
daarin positief blijkt te werken. Hier hebben we door het beperkte aantal gezinshuisouders nog geen
duidelijke conclusie uit kunnen trekken. Wanneer we dit zouden willen doen zou het gebaseerd
moeten worden op de ervaringen van meer gezinshuisouders.

7.2 Beantwoording onderzoeksvraag
Welke interventies zijn geschikt als het gaat om het bespreken van delicate gespreksonderwerpen
tussen gezinshuisouders en de ouders van jongeren die in een gezinshuis wonen?
In de conclusie van de eerste deelvraag wordt er beschreven dat er geen interventies zijn in de vorm
van training of scholing die zich specifiek richt op het bespreken van delicate gespreksonderwerpen
tussen gezinshuisouders en de ouder van de jongere.
Uit dit onderzoek blijkt dat het een positieve invloed heeft op de samenwerkingsrelatie wanneer
gezinshuisouders en de ouders van de jongere in staat zijn delicate gespreksonderwerpen te
bespreken.
Vanuit ons literatuuronderzoek blijkt dat er interventies zijn die gezinshuisouders bewust in kunnen
zetten bij het bespreken van delicate gespreksonderwerpen met ouders.
Wanneer gezinshuisouders delicate gespreksonderwerpen bespreken met de ouders van een jongere
is het belangrijk dat zij reflecties en empathie tonen richting de ouder. Dit heeft vaak een positieve
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invloed op de overeenstemming die bereikt wordt. Dit zorgt ervoor dat een volgende keer een
mogelijk delicaat gespreksonderwerp ook makkelijker wordt besproken.
Vanuit de interviews met de organisaties en gezinshuisouders kunnen wij concluderen dat het
merendeel van de gezinshuisouders zelf de delicate gespreksonderwerpen bespreekt met de ouder.
Indien nodig is het belangrijk dat zij een beroep kunnen doen op een betrokken hulpverlener om hen
hierbij te ondersteunen. We zien dat dit vaak wordt opgepakt door de gezinsvoogd, de ambulant
hulpverlener of de gedragswetenschapper.
Een gezinshuisouder heeft zelf veel invloed in een gesprek waarin delicate gespreksonderwerpen aan
bod komen om het gesprek goed te laten verlopen. Omdat het complexe gesprekken zijn is het in
veel gevallen fijn wanneer er iemand met de gezinshuisouder meekijkt hoe hij of zij dit het beste aan
kan pakken. Deze persoon kan vaak nieuwe input leveren omdat hij of zij niet direct betrokken is bij
de ouder maar wat meer op afstand staat. Een interventie is geschikt wanneer dit voldoet aan de
wens en de manier waarop een gezinshuisouder werkt. In de interviews werd door sommige
gezinshuisouders bevestigd dat gezinshuisouders bovenstaande manieren bruikbaar vinden. En in
sommige gevallen al toepassen. Wanneer de wensen werden besproken kwamen gezinshuisouders
ook met volgens hen geschikte manieren om delicate gespreksonderwerpen te bespreken. Tenslotte
kwam naar voren dat er ook nog wensen liggen bij gezinshuisouders als het gaat om geschikte
ondersteuning bij het bespreken van delicate gespreksonderwerpen. Sommige gezinshuisouders
benoemen dat er meer aandacht zou moeten zijn voor dit onderwerp. Dit zou bijvoorbeeld vorm
kunnen krijgen door een training die zich richt op ‘hoe’ gezinshuisouders een delicaat
gespreksonderwerp met een ouder kunnen bespreken.

7.3 Aanbevelingen
Vanuit de conclusie en de beantwoording van de onderzoeksvraag willen wij komen tot
aanbevelingen. De aanbevelingen zijn opeenvolgend toepasbaar voor onze opdrachtgever of de
betrokken organisaties bij het onderzoek.
 Vervolgonderzoek
Uit ons onderzoek komt naar voren dat veel gezinshuisouders zich al hebben ontwikkeld in het
bespreken van delicate gespreksonderwerpen met ouders. Zij zijn hierin ervaringsdeskundigen en
weten vaak hoe zij een bepaald gesprek het beste aan kunnen pakken. Ook komt naar voren dat
delicate gespreksonderwerpen per gezinshuisouder verschillen. Ondanks dat veel gezinshuisouders
zich al hebben ontwikkeld op dit gebied hebben zij ook de wens om meer te leren over ‘hoe’ zij deze
gesprekken kunnen voeren. Daarom lijkt het ons relevant dat het lectoraat meer onderzoek doet
naar de manier waarop gezinshuisouders delicate gespreksonderwerpen bespreken. Wanneer hier
meer informatie over komt kan dit (beginnende) gezinshuisouders helpen. Dit zou uiteindelijk
gezinshuisouders de mogelijkheid bieden om van elkaar te leren.
 Ontwikkelen training
Uit ons onderzoek komt naar voren dat er wensen zijn bij gezinshuisouders als het gaat om de
ondersteuning bij het bespreken van delicate gespreksonderwerpen. Omdat organisaties op dit
gebied nog geen specifieke training of scholing aanbieden, en hier bij sommige gezinshuisouders wel
vraag naar is, lijkt het ons van belang dat er na vervolgonderzoek een training wordt ontwikkeld op
het gebied van het bespreken van delicate gespreksonderwerpen. Dit zou gezinshuisouders
handvatten kunnen geven om deze ingewikkelde gesprekken aan te gaan met de ouders van
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jongeren die in een gezinshuis wonen. Deze training zou gebaseerd kunnen worden op de ‘good
practices’ die naar voren komen in het vervolgonderzoek. Het lijkt ons belangrijk dat de effectief
blijkende manieren om een delicaat gespreksonderwerp te bespreken ingezet kunnen worden door
meerdere gezinshuisouders.
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8. Discussie
8.1 Validiteit onderzoeksopzet
Tijdens het schrijven van ons onderzoeksverslag hebben we gewerkt vanuit een aan het begin
opgesteld onderzoeksplan. Tijdens het maken van dit onderzoeksplan hebben we ons georiënteerd
op de context, de onderzoeksorganisatie en het praktijkprobleem. Naar aanleiding van deze
oriëntatie hebben we een onderzoeksdoel opgesteld. Vanuit het onderzoeksdoel komen onze
onderzoeksvraag en deelvragen voort. Door vanuit dit, van tevoren, goed doordachte plan te werken
hebben wij ervoor gezorgd dat de validiteit van ons onderzoek zo groot mogelijk is. We hebben
geprobeerd zo min mogelijk af te wijken van ons onderzoeksplan om ervoor te zorgen dat ons
onderzoeksdoel centraal bleef staan.

8.2 Literatuuronderzoek
Bij de uitvoering van ons literatuuronderzoek hebben we ons gericht op welke bestaande
interventies er al zijn om professionele opvoeders te ondersteunen bij het bespreken van delicate
gespreksonderwerpen met ouders. Wij kwamen al snel tot de ontdekking dat wij weinig tot geen
literatuur konden vinden die zich specifiek op het bespreken van delicate gespreksonderwerpen
richt. Omdat literatuuronderzoek nog relatief nieuw was voor ons hebben wij de hulp ingeschakeld
van dr. M. Noordegraaf en twee studenten van de Universiteit van Utrecht. Zij hebben al meer
ervaring met het zoeken naar betrouwbare literatuur waardoor wij het belangrijk vonden hen mee te
laten kijken in ons proces, omdat wij niet zeker wisten of wij op de juiste manier te werk gingen. Zij
gaven ons de bevestiging dat er inderdaad nauwelijks literatuur beschikbaar is over bestaande
interventies op dit gebied. Het checken bij personen die meer kennis hebben van
literatuuronderzoek maakt het feit dat wij geen tot weinig relevante literatuur hebben gevonden
betrouwbaar. Om toch bruikbare data te verzamelen die aansluit bij ons onderzoek hebben wij
gezocht naar literatuur die zich richt op het bespreken van delicate gespreksonderwerpen tussen
professionele opvoeders en ouders. Deze literatuur bevat echter geen interventie in de vorm van een
scholing of training. Omdat gezinshuizen nog een relatief nieuwe vorm van hulpverlening zijn hebben
wij verder gekeken dan literatuur die zich richt op gezinshuizen. We hebben ook gezocht naar
literatuur die zich richt op de context van pleegzorg, onderwijs en residentiële jeugdzorg. Hierin zijn
we kritisch geweest naar wat wij verstaan onder professionele opvoeders in ons onderzoek. Deze
hebben we verder uitgewerkt in de literatuurstudie. Door dit te kaderen hebben wij ervoor gezorgd
dat we alleen literatuur hebben gebruikt die aansluit bij de functie die gezinshuisouders hebben. De
gevonden literatuur hebben we in een tabel gezet met een korte toelichting over de bron. We
hebben door de Christelijke Hogeschool Ede aanbevolen databanken en zoekmachines gebruikt om
betrouwbare bronnen te verzamelen.

8.3 Interviews
Bij het houden van de interviews hebben wij samengewerkt met andere bachelor studenten. Zowel
bij de interviews met organisaties als bij de interviews met gezinshuisouders. De organisaties hebben
wij geïnterviewd met een gezamenlijke vragenlijst. Slechts een deel van deze vragenlijst is gericht op
het beantwoorden van onze tweede deelvraag. Er is voor deze manier gekozen omdat wij zo de
mogelijkheid hadden om data te verzamelen uit meerdere organisaties binnen de beperkte tijd die er
beschikbaar was voor ons onderzoek. Een gevolg hiervan is dat wij slechts één organisatie zelf
hebben geïnterviewd. We hebben dus ook data gebruikt die andere studenten voor ons hebben
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verzameld. Omdat zij zelf een andere invalshoek voor hun onderzoek hebben zijn zij mogelijk minder
op de hoogte van ons onderzoeksdoel. Er bestaat dus een kans dat zij onbewust relevante informatie
hebben laten liggen die goede input was geweest voor ons onderzoek. Dit hebben wij proberen te
voorkomen door vragen op te stellen met daaronder vragen om dieper in te gaan op het antwoord
van de geïnterviewde persoon. Wanneer wij alle interviews zelf hadden afgenomen was de
verzamelde data waarschijnlijk nog betrouwbaarder geweest. Doordat van alle interviews
transcripten zijn gemaakt hebben wij ervoor kunnen zorgen dat wij de informatie uit de interviews
letterlijk tot onze beschikking hadden en we niet afhankelijk waren van hoe anderen dit hebben
geïnterpreteerd. Daarnaast hebben wij van de betreffende organisaties verschillende soorten
medewerkers gesproken. Bij de ene organisatie hebben we iemand gesproken die een functie had op
beleidsgebied en ergens anders was het interview met bijvoorbeeld een gedragswetenschapper. Dit
kan ervoor zorgen dat deze mensen een andere kijk op hun organisatie hebben. Wanneer wij
allemaal mensen hadden kunnen interviewen met dezelfde functie hadden we de resultaten nog
beter kunnen vergelijken. Omdat niet bij elke organisatie een medewerker met dezelfde functie
beschikbaar was gesteld hebben wij dit niet kunnen doen. Bij het analyseren van de interviews
ontdekten wij dat alle organisaties verwijzen naar gezinshuis.com als het gaat om scholing die
geboden wordt aan gezinshuisouders. Daarom hebben wij ervoor gekozen om ook nog telefonisch
contact op te nemen met Tess van der Hulst van gezinshuis.com om dit te checken en de
betrouwbaarheid van ons onderzoek te vergroten. Dit telefonische contact bevestigde de informatie
die verzameld was bij de interviews.
Bij de interviews met gezinshuisouders hebben wij ook samengewerkt met een ander koppel. Judith
Romeijn en Joy Lohof. Hiervoor hebben wij gekozen om meer gezinshuisouders te kunnen
interviewen in de beschikbare tijd. Om ervoor te zorgen dat wij de informatie konden krijgen die van
belang was voor het beantwoorden van onze derde deelvraag hebben wij ons opgesplitst. Zo heeft
steeds één van ons het interview gedaan samen met iemand van het andere koppel. In tegenstelling
tot de interviews met de organisaties hebben wij gekozen om in ieder geval één van ons bij elk
interview aanwezig te laten zijn. Hierdoor hebben wij de betrouwbaarheid vergroot. Om een
duidelijk beeld te krijgen van wat gezinshuisouders als delicate gespreksonderwerpen ervaren en wat
hun wensen zijn hebben wij meerdere gezinshuisouders geïnterviewd. We hebben drie aparte
interviews gehouden met gezinshuisouders en nog een groepsinterview. We hebben ervoor gekozen
om ook een groepsinterview af te nemen, om binnen de beperkte tijd van het onderzoek toch veel
gezinshuisouders te kunnen spreken. Wanneer wij alleen individuele interviews hadden gehouden
hadden wij minder gezinshuisouders kunnen spreken. Het groepsinterview kan ervoor zorgen dat de
antwoorden van gezinshuisouders elkaar beïnvloeden of dat sommige deelnemers minder ruimte
voelen om hun informatie te delen. Tijdens het interview is daarom veel aandacht besteed aan het
ruimte geven , om iedereen zoveel mogelijk te laten reageren op elke vraag.

8.4 Toegevoegde waarde van het onderzoek
Ons onderzoek draagt bij aan de kwaliteit en ontwikkeling van de organisatie. Het lectoraat Jeugd en
Gezin doet onderzoek naar een constructieve samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders van
jongeren. Naast deze twee partijen hebben ook organisaties waarbij gezinshuizen aangesloten zijn
invloed op deze samenwerking. Binnen de samenwerking tussen deze partijen spelen veel
verschillende thema’s. Doordat wij ons gericht hebben op wat er geschikt blijkt om gezinshuisouders
te ondersteunen bij het bespreken van delicate gespreksonderwerpen hebben wij een klein facet van
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de samenwerking onder de loep gelegd. Ons onderzoek biedt het lectoraat input vanuit de betrokken
partijen die deelnemen in een samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders. Het onderzoek dat
het lectoraat doet kan de resultaten van ons onderzoek gebruiken om het eigen onderzoek te
onderbouwen en te bevestigen. Doordat zij nu meer informatie hebben van een bepaald gebied uit
de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders wordt de kwaliteit van hun onderzoek
verhoogd. Echter hebben wij nog te weinig gezinshuisouders kunnen interviewen om tot een
statement te komen. Onze aanbevelingen dragen bij aan de ontwikkeling van de organisatie. In ons
onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat er nog weinig kennis is over het betreffende thema
en dat het relevant zou kunnen zijn om meer onderzoek te doen naar het bespreken van delicate
gespreksonderwerpen en de invloed op de samenwerking met ouders. Uit sommige interviews kwam
naar voren wat volgens gezinshuisouders ‘werkt’ wanneer zij delicate gespreksonderwerpen
bespreekbaar moeten maken met ouders. Gezinshuisouders zijn hierin de ervaringsdeskundigen en
bij hen ligt mogelijk meer relevante informatie over hoe delicate gespreksonderwerpen het best
besproken kunnen worden. Wanneer het lectoraat deze aanbevelingen meeneemt in hun onderzoek
biedt dit hen een mogelijkheid om verder te ontwikkelen en ook op dit gebied handvatten te kunnen
bieden aan gezinshuisouders om een constructieve samenwerking vorm te kunnen geven.
In paragraaf 2.2 beschrijven we ons onderzoeksdoel. We hebben gezocht naar interventies op het
gebied van het bespreken van delicate gespreksonderwerpen op internationaal niveau. Wij konden
geen interventies vinden zelfs niet met behulp van studenten van de universiteit Utrecht en Dr.
Martine Noordegraaf. We zijn er achter gekomen dat er geen interventies zijn ontwikkeld.
In ons onderzoek hebben we acht gezinshuisouders gesproken. Van hen zijn we de wensen te weten
gekomen voor wat betreft ondersteuning bij het bespreken van delicate gesprekonderwerpen met
de ouders van de jongeren. Wij realiseren ons dat acht gezinshuisouders niet representatief zijn voor
de gezinshuisouders in Nederland en dat de wensen van de acht die wij gesproken hebben anders
kunnen zijn dan van andere gezinshuisouders. Naar aanleiding van dit onderzoeksverslag hebben wij
een product kunnen ontwikkelen voor onze opdrachtgever.
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Bijlage A
Selectiecriteria literatuuronderzoek
Er zijn veel bronnen beschikbaar die een bijdrage kunnen leveren aan het beantwoorden van onze
deelvraag. Wij bepalen aan de hand van selectiecriteria welke tekstbronnen we wel of welke we niet
opnemen. Dit wordt ook wel inclusie- en exclusiecriteria genoemd. Op deze manier kunnen we
verantwoorden waarom we bepaalde bronnen wel of niet gebruiken. (Van der Donk & Van Lanen,
Verzamelen, 2017, p. 175 en 176)
Eerste zoektocht.
Inclusie
De bron:
- Heeft betrekking op het bespreekbaar
maken van delicate
gespreksonderwerpen.
- Is gericht op de communicatie tussen
de professionele opvoeder en de ouder.
- Is volledig beschikbaar (full text).
- Het moet een uitgewerkte
interventie/scholing zijn.
Tweede zoektocht.
Inclusie
De bron:
- Heeft betrekking op het bespreekbaar
maken van delicate
gespreksonderwerpen.
- Is gericht op de communicatie tussen
de professionele opvoeder en de ouder.
- Is volledig beschikbaar (full text).
Databanken
Google Scholar
Springerlink (English Journals)
Springerlink (NL tijdschriften
Bohn Stafleu van Loghum)
Academic Search
SAGE

Exclusie
De bron:
- Is geschreven voor 2000.

Exclusie
De bron:
- Is geschreven voor 2000

Zoektermen
- Discuss AND delicate topics AND parents of removed children
- Discuss AND delicate topics AND Social worker AND parents
AND of removed children
- How to AND discuss AND delicate topics AND parents AND of
removed children
- Discussing sensitive topics AND social worker AND parents
- Intervention AND social worker AND Parents
- Intervention AND social worker AND parents of removed kids
- Intervention AND Social Worker AND parents AND of removed
children

Bijlage B
Vragenlijst bezoek organisaties.
Introductie: Voorstellen en het onderzoek toelichten. Toestemming vragen om het gesprek op te
nemen.
Openingsvraag: ijsbreker, bijv. Kunt u uzelf voorstellen?
Inleidingsvragen
Het gaat hier specifiek over de manier waarop de organisatie de samenwerkingsrelatie tussen ouder
en gezinshuisouder ondersteunt, niet per se om de relatie met de jongere. Wanneer je bij een
instelling bent die geen gezinshuisouders begeleiden vraag je naar professionele opvoeders of de
situatie bij uithuisgeplaatste kinderen.
•
•
•

Welke plek zouden ouders moeten hebben in het leven van kinderen die in een gezinshuis
(of andere residentiële voorziening) opgroeien?
Hoe krijgt deze visie vorm binnen uw organisatie, met andere woorden: hoe ziet de
samenwerking met ouders eruit?
Wat wordt binnen (naam organisatie) aangeboden aan gezinshuisouders zodat zij een zo
goed mogelijke samenwerkingsrelatie met ouders kunnen opbouwen? Te denken valt dan
aan ondersteuning of scholing.

Kernvragen
Benoem nog een keer dat je in een groep onderzoek doet. Dit is de reden voor de verschillende
onderwerpen. Vraag door naar namen en documenten.
We willen beginnen met een aantal vragen die nog beter in beeld moeten brengen hoe u als
organisatie de ouders van uithuisgeplaatste kinderen een plek geven.
(Maaike en Gerdien)
• Wie zijn er in uw organisatie allemaal betrokken bij de ouders van de jongeren die in een
gezinshuis wonen en hoe zijn tussen de betrokkenen de taken verdeeld? (Graag
onderstaande tabel invullen. Goed uitvragen op het wat, maak dit zo precies mogelijk)
Wie
Gezinshuisouder

Wat

 Checkvragen: wie belt de ouders als er iets ernstigs gebeurd is met de jongere, bijvoorbeeld
als het gaat om gezondheid, een incident op school of in het gezinshuis? Wie bellen ouders
als ze niet tevreden zijn met de manier waarop zij nu betrokken zijn bij het leven van hun

kind? Wie bellen ouders als ze klachten hebben over de manier waarop de GHO hun kind
opvoeden?
•

Welke ondersteuning krijgen de gezinshuisouders vanuit de organisatie met betrekking
tot hun omgang met ouders?

4.
 Door wie wordt die ondersteuning gegeven en hoe ziet dat eruit?
(Lisa en Suzan)
• Op welke manier worden in uw organisatie afspraken gemaakt over de wijze van en
frequentie waarmee gezinshuisouders en ouders contact met elkaar hebben?
5.
 Wordt dit direct bij de start afgesproken?
 Wat wordt er afgesproken? Hoe algemeen of hoe specifiek is dit? Kunt u een voorbeeld
geven?
•

Hoe bereiden gezinshuisouders zich in uw organisatie voor op contactmomenten met
ouders?

 Worden gezinshuisouders hierin geschoold?
 Zijn er ‘goede praktijken’ die door gezinshuisouders onderling worden gedeeld? (denk aan
manieren om bij een verjaardag of op een moederdag ouders een plek te geven)
 Zijn deze ideeën uitgewerkt? Denk hierbij aan methodiek/werkwijze/training. Zo ja, mogen
wij daarvan een kopie of verwijzing naar website? Kent u gezinshuisouders die heel
methodisch met de contactmomenten omgaan? Zouden we hen mogen benaderen voor een
interview?
(Anne-Lize & Louisa)
Nu zijn natuurlijk niet alle ouders hetzelfde. Een van de studentkoppels doet onderzoek naar ouders
met psychiatrische problematiek. Daar willen we nu even bij stilstaan.
 Welke psychiatrische problematiek bij ouders komt u binnen (naam organisatie) tegen?
 Wat adviseert u gezinshuisouders om hiermee om te gaan?
 Welke hulp biedt u de gezinshuisouders om hiermee om te gaan?
 Waar ligt de grens in wat gezinshuisouders kunnen betekenen voor deze ouders? En
wat gebeurt er als deze grens bereikt is, maar ouders toch meer nodig hebben om op
een goede manier betrokken te blijven in het leven van hun kind?
 Hoe ziet volgens u in de ideale situatie de samenwerking tussen gezinshuisouders en
ouders met psychiatrische problematiek eruit?
 Hoe ptobeert u ervoor te zorgen dat deze ideale situatie er steeds meer zo uit gaat
zien?
 Hoe is deze gedachte ontstaan?

 Zijn er al documenten over de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders met

psychiatrische problematiek geschreven die wij in mogen zien? Of zijn er gezinshuisouders
met veel ervaring die wie hierover zouden kunnen benaderen?

We willen nu nog een tweetal heel specifieke onderwerpen bespreken. Deze thema’s komen uit onze
verkenning van de literatuur en onze veldverkenning onder (o.a.) gezinshuisouders. We zijn hierbij
vooral benieuwd hoe binnen uw organisatie deze thema’s aandacht krijgen en hoe u
gezinshuisouders hierop schoolt of begeleidt.
(Judith en Joy)
Door een uithuisplaatsing heeft een jongere te maken verschillende relaties. H/ijzij heeft een relatie
met zijn/ haar ouder(s), maar moet ook een relatie aangaan met de gezinshuisouders. Dit betekent
dat de jongere verschillende vormen van loyaliteit heeft. Uit de literatuur blijkt dat de kwaliteit van
de samenwerkingsrelatie tussen de biologische ouder en de professionele opvoeder van invloed is op
het welzijn van de jongere. Als er sprake is van een destructieve samenwerking, lijkt de kans op een
een loyaliteitsconflict toe te nemen.
• Over welke kennis en vaardigheden rondom de loyaliteit van jongeren naar zowel ouders
als gezinshuisouders moet volgens uw organisatie de professionele opvoeder
beschikken?
 Hoe zorgt u als organisatie ervoor dat de professionele opvoeder over deze kennis en
vaardigheden beschikt?
 Zijn er geschikte werkvormen om GHO tot inzicht te laten komen?
 Heeft loyaliteit een plek in jullie scholingsaanbod?
•

•

Stel één van de professionele opvoeders heeft te maken met een destructieve
samenwerkingsrelatie met de biologische ouder, met als gevolg een loyaliteitsconflict bij de
jongere. Wat voor scholing en ondersteuning bieden jullie als organisatie aan, aan de
professionele opvoeder om de samenwerkingsrelatie met de ouder te verbeteren?
Wat als met name ouders een destructieve invloed hebben op de samenwerking?

(Jochem en Bart)
In het veldonderzoek is het ons duidelijk geworden dat er best wel wat momenten zijn waarop
onderwerpen met ouders besproken moeten worden die gevoelig liggen. Zo kunnen we ons
voorstellen dat de reden van de uithuisplaatsing gevoelig ligt of dat het ingewikkeld is om ouders aan
te spreken op hun opvoedgedrag. Maar mogelijk ligt de gevoeligheid van onderwerpen per situatie
wel anders.
•

Welke ondersteuning bieden u aan gezinshuisouders als het gaat om het bespreken van
delicate (gevoelige, ingewikkelde of moeilijke) gespreksonderwerpen met de ouder van
de jongere en hoe ziet deze eruit?

Worden GHO ook getraind op hun gespreksvaardigheden en zo ja, hoe. Zo nee, waarom niet?
• Welke gesprekken voeren gezinshuisouders zelf en op welk moment neemt iemand
anders dit soort gesprekken over of worden deze samen gevoerd?
 Wie is degene van wie de hulp kan worden ingeschakeld als gesprekken worden gevoerd die
mogelijk heel gevoelig liggen?

 Kunt u eens een voorbeeld noemen van een delicaat gesprek met ouders?
 Wat kan er gebeuren als een gevoelig onderwerp niet op een goede manier besproken wordt
met ouders?
Afsluiting
- Heeft u als (naam organisatie) wensen met betrekking tot de samenwerkingsrelatie met
ouders? Wat zou u als organisatie graag willen doen met betrekking tot de samenwerking
tussen ouders en gezinshuisouders maar doen jullie nu nog niet?
Is er scholing die u in zou willen zetten maar nu nog niet hebt?
- Tips voor andere organisaties? Zou u een statement willen maken bijv. : Wanneer je als
organisatie te maken hebt met ouders van uithuisgeplaatste kinderen dan moet je altijd…
6.
- Is er nog iets anders dat u zou willen benoemen over de samenwerkingsrelatie tussen
gezinshuisouders en ouders en over hoe dit vanuit de organisatie ondersteund wordt?

Bijlage C
Kernlabelschema deelvraag 2
Deelvraag 2: wat bieden organisaties aan om gezinshuisouders te ondersteunen bij het
bespreken van delicate gespreksonderwerpen?
Kernlabel
Scholing

Label
Twee families leven

Gezinshuizen volgen bijscholing

Privacywetgeving en
ondersteuning vanuit
Lindenhout
Psycho-educatie
Module vechtscheidingen
Trainen gebeurt vanuit
gezinshuis.com
Brusse therapie
Trainingen samenwerken met
ouders
Training seksualiteit
Geen scholing
Kernlabel
Betrokken
hulpverleners

Label
Ambulante hulpverlening

Gedragswetenschapper

Systeemtherapeut
Coach

Fragmentnummer
5.9,
6.21,
7.45,
8.2 t/m 8.5, 8.25,
9.32
5.10,
7.43,
8.1
9.5, 9.8, 9.30
5.15

5.22, 5.23
5.25
5.30
6.2
6.14, 6.15, 6.20
7.24 t/m 7.26, 7.34, 7.37, 7.49, 7.50,
8.23, 8.24
6.22
9.22, 9.29
Fragmentnummer
5.1,
6.5,
7.15,
8.6
5.6,
6.4,
7.1,
8.10,
9.1
5.26,
7.32
5.21,
6.13,
7.38

Kernlabel
Begeleiding

Voogd

6.10,
8.22, 8.28, 8.37

Supervisor
Traject coördinator

7.39
8.8

Label
Gezinshuis.com

Fragmentnummer
5.5, 5.24, 5.32,
6.7
5.12

Ernstige vraagstukken
systematisch uitwerken
Wat er nodig is

Gedragswetenschapper

Ambulant begeleider

Coach

Systeemtherapeut
Intervisie
Traject coördinator
Kernlabel
Verantwoordelijkheid

Label
Verantwoordelijk ouder te
informeren

5.36,
6.6, 6.8, 6.11,
7.42,
9.16
6.31,
7.2 t/m 7.5, 7.21 t/m 7.23, 7.28, 7.30,
7.31, 7.35, 7.36, 7.44,
8.11 t/m 8.15, 8.35, 8.38,
9.2, 9.7, 9.26
5.16, 5.18 t/m 5.20, 5.29,
6.25, 6.26, 6.29, 6.32, 6.33,
7.12 t/m 7.17, 7.18 t/m 7.20, 7.29,
7.47, 7.48,
8.27, 8.30
5.21,
6.13,
9.10, 9.12 t/m 9.15
5.11, 5.35,
7.33
6.18, 6.19
8.9, 8.17 t/m 8.19, 8.26, 8.34
Fragmentnummer
6.1, 6.28,
8.29,
9.3, 9.4, 9.11, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21,
9.23 t/m 9.25, 9.27, 9.31, 9.36

Kernlabel
Samenwerken

Label
Samenwerken met
gezinshuis.com
Polikliniek
GIP
Hulpverleningsoverleg

Fragmentnummer
5.3,
6.7
6.3, 6.12
6.16
7.6 t/m 7.10,
8.7, 8.31 t/m 8.33, 8.36

Kernlabelschema deelvraag 3
Kernlabel
Gedrag
gezinshuisouder

Label
Boven ouder gaan staan
Verschil in moraal
Communicatie

Houding

Kernlabel
Gedrag ouders

Fragmentnummer
1.19
3.45
1.20, 2.34
3.43
1.21, 1.22, 1.24, 1.35
2.41
4.28
1.25, 1.26
4.11, 4.39

Delicaat onderwerp

2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.39,
2.40, 2.42, 2.48, 2.55
3.5, 3.7, 3.8, 3.13, 3.17, 3.23, 3.27,
3.28, 3.29, 3.30, 3.32, 3.52, 3.53, 3.54,
3.57
4.9, 4.16, 4.19, 4.42, 4.44, 4.46, 4.47,
4.51, 4.55, 4.60,

Label
Mening ouders

Fragmentnummer
1.7, 1.10, 1.13, 1.31
2.47, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54
3.2, 3.4, 3.6, 3.15, 3.37, 3.40, 3.46
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.18, 1.31, 1.48,
1.52, 1.62
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.37, 2.38, 2.43,
2.56
3.16, 3.33, 3.36, 3.47
4.12, 4.45, 4.49, 4.57
1.45, 1.46, 1.47
3.22, 3.38, 3.39, 3.48

Ervaring ouders

Rechterlijk besluit

Ruis / communicatie
Ongewenst gedrag

Reactie bij bespreken

Kernlabel
Gedrag kind

Label
Wat doet het kind?
Ongewenst gedrag kind

Gewenst gedrag kind
Mening kind
Ervaring kind

Kernlabel
Wensen voor
ondersteuning

1.12, 1.17, 1.23, 1.49, 1.51
2.21
1.16, 1.15
2.12, 2.17, 2.18, 2.20, 2.24
3.11, 3.12, 3.14, 3.41, 3.42, 3.55
4.4, 4.8, 4.13, 4.15, 4.17, 4.30, 4.41,
4.58
1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59,
1.60, 1.61
2.46, 3.10, 3.19, 3.20, 3.21, 3.24, 3.31,
3.34, 3.35, 3.44, 3.49, 3.50,
4.10, 4.52, 4.53, 4.54, 4.56, 4.58, 4.59,
Fragmentnummer
1.9
3.56
1.8, 1.33, 1.34, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39
2.2, 2.3, 2.9, 2.10
4.29, 4.48
1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.65,
2.1
3.3
2.22, 2.23
3.1, 3.18,

Label
Dossiers openbaar
Voldoende ondersteuning

Fragmentnummer
1.29, 1.30
1.66, 1.68
2.49
3.25
4.20, 4.26, 4.27

Scholing wensen

1.67, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74,
1.75, 1.76
4.33, 4.34, 4.36, 4.37,
2.13, 2.14, 2.19, 2.25
4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65,
2.26, 2.27, 2.28, 2.50
3.9, 3.51

Zelf regelen
Algemene wensen

4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.31, 4.38,
4.66, 4.67

Definities kernlabels
Scholing
Met ‘scholing’ wordt de ondersteuning in de vorm van een training of cursus bedoeld die een
organisatie biedt aan de gezinshuisouders. Dit is de deskundigheidsbevordering voor
gezinshuisouders door organisaties. Een manier waarop gezinshuisouders worden getraind in hun
werk als gezinshuisouder.
Betrokken hulpverleners
Met ‘betrokken hulpverleners’ worden alle hulpverleners bedoeld die betrokken zijn bij de
gezinshuisouders en de ouders van de jongeren. Dit zijn zowel hulpverleners die werken in het
gezinshuis, bij de organisatie waarbij het gezinshuis is aangesloten of bijvoorbeeld een voogd van een
externe organisatie. Het zijn niet de gezinshuisouders zelf.
Begeleiding
Met ‘begeleiding’ wordt alle ondersteuning bedoeld die gezinshuisouders (kunnen) ontvangen. Zowel
passieve als actieve ondersteuning.
Verantwoordelijkheid
Met ‘verantwoordelijkheid’ wordt bedoeld welke hulpverlener op welk gebied verantwoordelijk is.
Een verdeling in alle taken die rondom het gezinshuis uitgevoerd moeten worden.
Samenwerken
Met ‘samenwerken’ wordt bedoeld dat er binnen de hulpverlening samen gewerkt wordt met
verschillende afdelingen om goede zorg te kunnen bieden. Wat in de interviews veel naar voren
komt is de samenwerking met Gezinshuis.com, maar bijvoorbeeld ook met een polikliniek.
Gedrag gezinshuisouders
Met ‘gedrag gezinshuisouders’ wordt al het gedrag van gezinshuisouders bedoeld wat ervoor kan
zorgen dat een gespreksonderwerp als delicaat kan worden ervaren. Dit gedrag heeft dan invloed op
de delicaatheid van een gespreksonderwerp.
Gedrag ouders
Met ‘gedrag ouders’ wordt al het gedrag van ouders van jongeren die in een gezinshuis wonen
bedoeld waardoor een gespreksonderwerp tussen ouders en gezinshuisouders als delicaat kan
worden ervaren. Dit gedrag heeft dan een directe invloed op de delicaatheid van een
gespreksonderwerp.

Gedrag kind
Met ‘gedrag kind’ wordt al het gedrag van jongeren of kinderen die in een gezinshuis wonen bedoeld
waardoor een gespreksonderwerp tussen ouders en gezinshuisouders als delicaat kan worden
ervaren. Dit gedrag heeft dan een directe invloed op de delicaatheid van een gespreksonderwerp.
Wensen voor ondersteuning
Met ‘wensen voor ondersteuning’ worden de wensen bedoeld die gezinshuisouders hebben ten
aanzien van de ondersteuning die zij zouden willen krijgen in hun werk als gezinshuisouders. Dit
kunnen wensen richting de organisatie zijn, maar ook wensen richting een voogd of bepaalde
scholing.

Bijlage D
Stakeholderanalyse
In deze stakeholderanalyse brengen we in kaart wie betrokken zijn bij ons onderzoek, de
zogenoemde stakeholders. Per stakeholder wordt beschreven wat voor hem de toegevoegde waarde
is van ons onderzoek en hoe zij bij het onderzoek zijn betrokken. We hebben ervoor gekozen om de
primaire van de secundaire stakeholders te onderscheiden om zo duidelijk in kaart te brengen wie
het meeste belang zullen hebben bij ons onderzoek en voor wie de uitkomsten directe invloed
kunnen hebben, de primaire stakeholders. Daarnaast hebben we ook de secundaire stakeholders
beschreven om te analyseren wat het uiteindelijk voor invloed zal hebben op hen. In onderstaand
figuur zijn het ‘Lectoraat Jeugd en Gezin’ en de ‘Betrokken organisaties’ de primaire stakeholders,
deze staan het dichtst bij ons onderzoek en zijn degenen die de uitkomsten van ons onderzoek
zouden kunnen gebruiken in de praktijk. De secundaire stakeholders staan verder van ons onderzoek
af, omdat zij pas nadat het lectoraat en de organisaties actie onderneemt met onze uitkomsten
mogelijke gevolgen zouden kunnen ervaren. Wel hebben de gezinshuisouders, een secundaire
stakeholder een grote invloed op ons onderzoek doordat veel data aan hen is ontleend. Aan de hand
van onderstaand figuur zullen wij per stakeholder beschrijven waarom zij op deze plek zijn geplaatst
in de stakeholderanalyse.

Lectoraat
Jeugd en
Gezin

Betrokken
organisaties

Onderzoek

Jongeren
Gezinshuisouders

Ouders

Primaire stakeholders
Lectoraat Jeugd en Gezin
Het lectoraat Jeugd en Gezin is onze opdrachtgever in het onderzoek, en daarmee de stakeholder die
nauw betrokken is bij ons onderzoek. Zij zijn een primaire stakeholder omdat onze uitkomsten
informatie bieden die van belang is voor het onderzoek: ‘Jouw gezin, mijn zorg?’ dat zij uitvoeren.
Het product wat wij ontwikkelen na het doen van ons onderzoek is praktisch toepasbaar voor hen en
kunnen zij gebruiken bij het doel dat zij hebben met hun onderzoek.

De toegevoegde waarde voor het lectoraat is dat zij nieuwe data hebben van gezinshuisouders die
een specifiek thema binnen de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders bevat. Deze data is
een verzameling van ervaringen, wensen en kennis die de gezinshuisouders hebben en die van
belang is voor het lectoraat om uiteindelijk handvatten te ontwikkelen om gezinshuisouders te
ondersteunen. Om het uiteindelijke doel te realiseren is het belangrijk dat zij een goed beeld hebben
van hoe gezinshuisouders hier tegenaan kijken. Het lectoraat is gedurende ons onderzoek steeds
betrokken geweest door afspraken die wij met hen hadden en ook van hen hebben wij feedback
gekregen op ons onderzoek en product.
Betrokken organisaties
Naast het lectoraat zijn de betrokken organisaties een primaire stakeholder. Deze organisaties
hebben ons belangrijke data verleend over de manier waarop gezinshuisouders op dit moment
worden ondersteund. De uitkomsten van ons onderzoek zijn relevant voor deze organisaties omdat
hierin duidelijk wordt wat zij goed doen, en waar gezinshuisouders nog mogelijke wensen hebben.
Daarnaast kunnen zij baat hebben bij de handvatten die uiteindelijk, mede door ons onderzoek
ontwikkeld zullen worden door het lectoraat. Dit biedt hen de mogelijkheid om gezinshuisouders nog
beter te ondersteunen in de samenwerking met ouders. Zij zijn primaire stakeholders omdat, nog
voordat de gezinshuisouders iets zullen ervaren van de uitkomsten van ons onderzoek, zij als
overkoepelende organisaties van gezinshuizen hier iets in kunnen betekenen. Zij zijn degenen die
ervoor kunnen zorgen dat elke gezinshuisouder beter ondersteund gaat worden. Door middel van de
interviews zijn zij betrokken bij ons onderzoek en via het lectoraat worden zij ook op de hoogte
gehouden van de uitkomsten rond de onderzoeken.
Secundaire stakeholders
Gezinshuisouders
Naast bovenstaande stakeholders zijn gezinshuisouders hele belangrijke stakeholders in ons
onderzoek. Zij zijn misschien wel de belangrijkste personen geweest waaraan wij de data voor ons
onderzoek hebben verleend. Zij zijn dus van grote invloed op ons onderzoek. We hebben er toch
voor gekozen om hen als secundaire stakeholders te beschrijven. Zij zullen namelijk geen directe
gevolgen ervaren op korte termijn. Ons adviesproduct komt bij het lectoraat terecht, en zij zullen
hier verder mee aan de slag moeten. Gezinshuisouders gaan pas op lange termijn, wanneer het
lectoraat iets heeft ontwikkeld, ervaren welke invloed ons onderzoek (en andere onderzoeken) heeft
op hun werk in het gezinshuis. Doordat wij hun ervaringen, wensen en kennis hebben verzameld zijn
zij van grote toegevoegde waarde. Hiermee hebben we voorbeelden uit de praktijk en een
duidelijker beeld wat zou kunnen werken binnen de context van een gezinshuis.
Ouders
De ouders van jongeren die in een gezinshuis wonen vallen ook onder de secundaire stakeholders. Zij
zullen geen directe gevolgen ervaren van ons onderzoek. Echter, is het uiteindelijke doel wel om een
constructieve samenwerking te creëren tussen gezinshuisouders en ouders. Daarom is het onderzoek
ook van toegevoegde waarde voor deze stakeholder. Op langere termijn zullen ook zij hier hopelijk
de gevolgen van ervaren doordat de samenwerking met gezinshuisouders zal verbeteren. De ouders
zijn ook van invloed geweest op de door ons verzamelde data. Hierin zijn namelijk de ervaringen van
gezinshuisouders meegenomen in hun moeilijke gesprekken met ouders. Daarom zijn de ouders
indirect ook van invloed op ons onderzoek. Zij zijn dus zelf niet direct betrokken bij het onderzoek.

Jongeren
De jongeren die in een gezinshuis wonen zijn ook secundaire stakeholders binnen het onderzoek. Zij
ontvangen zorg van gezinshuisouders en hebben er belang bij dat de samenwerking tussen hun
gezinshuisouders en ouders constructief verloopt. Zij zullen uiteindelijk dus, net als hun ouders
indirect de gevolgen ervaren van het gedane onderzoek wanneer het lectoraat en de organisaties
hier actie in gaan ondernemen door bijvoorbeeld handvatten te creëren voor gezinshuisouders.
Wanneer de gezinshuisouders beter leren samenwerken met ouders heeft dit voor de jongeren een
toegevoegde waarde omdat dit de kwaliteit van zorg zal vergroten.

Bijeenkomst stakeholders
We hebben twee momenten gehad waarbij we in gesprek zijn gegaan met enkele stakeholders. Dit
was op de gezinshuisouderdag die georganiseerd werd op de Christelijke Hogeschool Ede. Hier zijn
we in gesprek gegaan over wat wij binnen ons onderzoek ontdekten. Deze gesprekken waren een
bevestiging voor ons dat wij op de goede weg waren.
Daarnaast hebben wij bij onze presentatie de stakeholders betrokken door hen uit te nodigen op de
presentatie van ons onderzoek en product. Hier konden zij reageren op onze resultaten en product.
Zowel het lectoraat, organisaties en gezinshuisouders zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

Bijlage E
Vragenlijst gezinhuisouders
Inleiding:
Kennismaking
Wij zijn Judith/Joy en Bart/Jochem en doen onderzoek bij het Lectoraat Jeugd en Gezin van de
Christelijke Hogeschool Ede naar de samenwerkingsrelatie tussen gezinshuisouders en ouders.
Doel/ Inleiding:
Wij doen onderzoek bij het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede naar de
samenwerkingsrelatie tussen gezinshuisouders en ouders. Wij gaan onderzoeken hoe
gezinshuisouders in de samenwerking met ouders omgaan met de band tussen jongeren en hun
ouders.
Werkwijze
Dit is een eenmalig interview. We hebben een aantal vragen opgesteld waar we graag antwoord op
willen. Het is een half-gestructureerd interview. Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u ze
tijdens het gesprek inbrengen.
Tijdsduur
Het interview zal ongeveer een uur duren.
Opnemen gesprek
Vindt u het goed als we het gesprek opnemen? We zouden dit graag doen, zodat we het interview
later letterlijk kunnen uittypen en analyseren, om zo tot een betrouwbaar antwoord op onze vragen
te kunnen komen.
Anonimiteit
Geeft u toestemming aan ons, om dat wat hier besproken wordt te gebruiken in ons
onderzoeksverslag? Uw naam wordt hierbij niet vermeld. Wij verwijzen naar een interviewnummer.
Terugkoppeling resultaten
Wij gaan de inhoud van het gesprek meenemen in ons onderzoek. Mocht u er behoefte aan hebben
dan kunnen we de resultaten aan het eind van het onderzoek terugkoppelen. Heeft u hier behoefte
aan?
Heeft u op dit moment nog vragen?

Inleidende vragen:
1. Wat is jullie visie op het samenwerken met ouders?
2. Hoe ziet het samenwerken met ouders eruit?
Kern:
Thema loyaliteit inleiden:

Wij willen nu een aantal vragen stellen over de verschillende relaties van de jongere, die door een
uithuisplaatsing zijn ontstaan. Een jongere heeft een relatie met zijn ouders, maar gaat ook een
relatie aan met zijn gezinshuisouders. Wij zijn benieuwd hoe u tegen de relaties van de jongere
aankijkt en hoe u hiermee omgaat in het samenwerken met ouders.
3. Wat is uw visie op de band tussen jongeren en hun ouders?
• Hoe is deze visie zichtbaar in het samenwerken met ouders?
4. Wat doet u in de samenwerking met ouders om de relaties van de jongere een plek te
geven?
• Kunt u een voorbeeld geven?
5. Heeft u weleens meegemaakt dat een jongere in de knel kwam doordat de ouders moeite
hadden met de plaatsing in het gezinshuis?
• Hoe ging u hiermee om in het samenwerken met ouders? Heeft u hierbij
ondersteuning ontvangen? Zo ja, welke ondersteuning?
6. Wat zijn uw wensen ten aanzien van ondersteuning als het gaat om, om te gaan met de
relaties van de jongere?
• Welke wensen heeft u ten aanzien van ondersteuning om dit in de samenwerking
met ouders vorm te geven?
7. Hoe ziet deze ondersteuning er voor u uit? Waarom wilt u dat dit er zo uit ziet?
8. Is er nog iets dat u zou willen benoemen over de relaties van de jongere in de
samenwerkingsrelatie met ouders en over de gewenste ondersteuning?
Thema gevoelige gespreksonderwerpen inleiden:
In het onderzoek wordt gekeken naar de samenwerking tussen gezinshuisouders en de ouders van
de jongeren. Ons onderzoek richt zich specifiek op het bespreken van gevoelige onderwerpen tussen
de gezinshuisouder en de ouder van de jongere. We zijn daarin benieuwd wat zo’n onderwerp
gevoelig maakt en welke ondersteuning bij dit soort gesprekken gewenst is.
9. Heeft u weleens gesprekken met ouders waarin onderwerpen worden besproken die
gevoelig liggen?
• Zo ja, welke onderwerpen zijn gevoelig?
10. Waaraan merkt u dat een onderwerp gevoelig ligt, zowel bij uzelf als bij de ouder?
11. Wordt u als professionele opvoeder begeleid in het voeren van gesprekken met ouders?
• Zo ja, is hierin aandacht voor het bespreken van gevoelige onderwerpen?
12. Heeft u een voorbeeld waarin in een gesprek onderwerpen zijn besproken die gevoelig lagen
en waar ondersteuning bij is gegeven? Of waar u achteraf graag ondersteuning bij had willen
hebben?
13. Wat zijn uw wensen in de ondersteuning bij de gevoelige gesprekken met ouders?
14. Is er nog iets anders dat u zou willen benoemen over gevoelige gespreksonderwerpen in de
samenwerkingsrelatie met ouders en over de gewenste ondersteuning?
Slot
15. Heeft u nog vragen en/of aanvullingen?
Volgende stap

Wij gaan het interview uitschrijven en verwerken de uitkomsten in ons onderzoeksverslag. Aan het
begin van het interview heeft u aangegeven dat u wel/niet het verslag wil ontvangen. Mochten we
nog vragen hebben, kunnen we u dan benaderen?
Bedankt voor uw openheid en de tijd.
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Beoordelingscriteria Onvoldoende
Voldoende
Goed
9.2.3. De sociaal werker presenteert resultaten uit eigen praktijkonderzoek aan
professionals.

14. Resultaten en
aanbevelingen van
het onderzoek zijn
in relatie tot het
eindproduct aan
professionals
gepresenteerd.

Aantal punten 0, 3
of 5 volgens rubric
voor student 1: 3

Er is geen
presentatie gegeven
aan professionals.
In de presentatie
zijn de resultaten en
aanbevelingen van
het onderzoek niet
of onvolledig aan de
orde geweest en/of
niet verbonden aan
het eindproduct.
0
Feedback/ toelichting:

Als voldoende. De
resultaten van het eigen
praktijkonderzoek zijn
helder en kritisch
verwoord en zijn passend
ter onderbouwing van de
presentatie van het
ontwikkelde eindproduct.

5

Jullie geven jullie resultaten kort en helder weer. En goed dat jullie beginnen
met het onderscheid in literatuur te bespreken (specifieke interventies en hoe
bespreek je het als opvoeder). Dat verhelderd! Een concreet voorbeeld had iets
toegevoegd om te weten waar we het over hebben.
Ik mis verder concrete gegevens over hoeveel jullie gesproken hebben en ook
het perspectief van de jongere/ ouder, en eventueel vervolgonderzoek voor
deze groepen. Mooie erkenning ook voor de gezinshuisouders, dat ze zelf al een
hoop ontdekt hebben. Ik mis wel echt een concreet voorbeeld hiervan.

Aantal punten 0, 3
of 5 volgens rubric
voor student 2: 3

Feedback/ toelichting:

15. De uitvoering
van de presentatie is
passend bij de
inhoud van het
onderzoek en het
eindproduct en het
beoogde publiek.

De uitvoering van de
presentatie is niet
passend bij het
eindproduct en/of
beoogde publiek.

Aantal punten 0, 3
of 5 volgens rubric
voor student 1: 3

Er is een
presentatie gegeven
aan professionals,
waarbij de
belangrijkste
resultaten en
aanbevelingen van
het onderzoek in
relatie tot het
eindproduct naar
voren zijn
gebracht.
3

De uitvoering van
de presentatie past
door de vormgeving
bij de inhoud van
het onderzoek en
het eindproduct en
sluit aan bij het
beoogde publiek.
3

Als voldoende. De
presentatie gaat gepaard
met interactie met het
publiek waarbij
professionele afstemming
of dialoog ten aanzien
van het eindproduct
wordt gezocht.
5

0
Feedback/ toelichting:
Jullie gaven concrete tips voor het vormgeven van een training. En
noemen daar de specifieke doelgroep van de beginnende GHO.
Jullie raden een expert op het gebeid van gespreksvorming aan. Hebben jullie
ook zo iemand kunnen vinden? Hetzelfde geldt voor een trainingsacteur. Hebben
jullie voorbeelden op andere gebieden?
Dit zou helpend zijn voor de organisatie. De randvoorwaarden die jullie noemen
heb ik soms wat vragen bij, waar baseren jullie dat op? Wees als onderzoekers
voorzichtig in resolute uitspraken. Het is niet verstandig om met meer dan zes
mensen bij elkaar te zitten.” Onderbouw.

Aantal punten 0, 3
of 5 volgens rubric
voor student 2: 3

Feedback/ toelichting:
Idem.

6.2.3. De sociaal werker levert een actieve bijdrage aan de kwaliteit en ontwikkeling van
de organisatie.
16. In de presentatie
van het eindproduct
is geëxpliciteerd wat
de toegevoegde
waarde is van het
project aan de
kwaliteit en
ontwikkeling van de
organisatie.

Tijdens de
presentatie aen
professionals is geen
verantwoording van
de toegevoegde
waarde van het
project aan de
kwaliteit en
ontwikkeling van de
opdrachtgevende
organisatie gegeven.
Of de gegeven
verantwoording is
niet realistisch,
omdat deze
onvoldoende aansluit
op de organisatie.
0

Er is in de
presentatie een
realistische,
kritische
verantwoording
gegeven van wat de
toegevoegde
waarde is van het
project aan de
kwaliteit en
ontwikkeling van de
organisatie.

3

Als voldoende. En er zijn
passende aanbevelingen
gepresenteerd voor
vervolgonderzoek om de
uitkomsten/ opbrengsten
van het project verder te
ontwikkelen en/of
implementeren.

5

Aantal punten 0, 3
of 5 volgens rubric
voor student 1:3

Feedback/ toelichting:
Jullie geven aan dat GHO behoefte hebben aan training! Dat is van
belang. Eventueel nog benadrukken door specifieke quotes oid.

Aantal punten 0, 3
of 5 volgens rubric
voor student 2: 3

Feedback/ toelichting:
Idem.

Aantal punten student 1: 9
Aantal punten student 2: 9
Eventueel algemene toelichting beoordeling/aanvullende opmerkingen:

Een mooi onderwerp en belangrijk om verder te onderzoeken! Jullie presentatie is kort en
duidelijk. Ik mis op verschillende punten verdieping en specifieke voorbeelden.
Ik vind jullie product nog wat algemeen in jullie aanbevelingen, dit zou iets specifieker kunnen,
waardoor de organisaties ook er meer verder te gaan. Zie ook bovenstaande.
Uit het nagesprek werd duidelijk dat er nog veel vragen zijn over de definitie van delicate
onderwerpen. Definitie en ook voorbeelden zijn helpend.

28 mei 2018 hebben wij onze resultaten, aanbevelingen en product gepresenteerd aan onze
stakeholders. Bij de presentatie waren aanwezig: opdrachtgever, gezinshuisouders, een
beleidsbepaler van organisatie Lindenhout en vrienden en familie. Elk koppel kreeg 10 minuten om
zijn onderzoek en product te presenteren. Naderhand heeft onze opdrachtgever feedback gegeven
en de beoordelingsformulieren doorgestuurd.

Bijlage G – Het product

