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Voorwoord
Voor u ligt het onderzoek ‘Jouw samenwerking, onze zorg’. Dit onderzoek richt zich op de taken en
rollen van verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij jongeren in een gezinshuis, waarbij
wordt gekeken naar hoe de hulpverleners de samenwerking met ouders vormgeven. Het onderzoek
is uitgevoerd bij het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).
Dit verslag is geschreven in het kader van ons afstuderen aan de opleiding Social Work aan de CHE.
We zijn van februari 2018 tot juni 2018 met dit onderzoek bezig geweest. Hierbij hebben we data
verzameld bij verschillende organisaties en daarbij wij vooral contact hebben gehad met Pluryn.
Dit onderzoek is een onderdeel van het overkoepelende onderzoek ‘Jouw gezin, mijn zorg’ van het
lectoraat van de CHE, dat onderzoekt hoe de samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders het
best vormgegeven kan worden. Uit het vooronderzoek van ‘Jouw gezin, mijn zorg?’ kwam onze
onderzoeksvraag naar voren.
Op het voorblad van dit onderzoek is een foto te zien van vier volwassenen en een kind. Deze foto
beeld de samenwerking tussen ouders, aan de ene kant van het kind, en gezinshuisouders, aan de
andere kant van het kind, uit. Zowel de gezinshuisouders als de ouders staan om het kind heen en in
verbinding met elkaar. Bij een goede samenwerking is contact en dus verbinding nodig.
We hebben met veel plezier aan het onderzoek gewerkt en hopen een bijdrage te kunnen leveren
waar het lectoraat baat bij heeft en waar op langere termijn ook gezinshuisouders mee verder
kunnen.
Tijdens het onderzoek stonden onze praktijkbegeleider Martine Noordegraaf en onze coach Ruth
Vermaat voor ons klaar. Zij hebben onze vragen beantwoord, ons ondersteund en van feedback
voorzien. We willen hen hier graag heel hartelijk voor bedanken. Daarnaast willen we ook alle
respondenten bedanken voor hun tijd en openhartigheid. Zonder hen hadden we dit onderzoek niet
kunnen voltooien. Als laatste willen we ook de mensen uit onze eigen omgeving bedanken die de tijd
en moeite hebben genomen ons verslag door te nemen en van feedback te voorzien.
We wensen u veel leesplezier toe,
Maaike van de Bovenkamp en Gerdien Douma
Ede, 16 april 2018

Samenvatting
Dit onderzoek is gedaan vanuit het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijk Hogeschool Ede als
onderdeel van het onderzoek ‘Jouw gezin, mijn zorg?’. Dit project ontwikkelt onder andere een
training voor gezinshuisouders waarin ze leren constructief samen te werken met ouders (Van de
Koot & Noordegraaf, 2018). Om constructief te kunnen samenwerken moeten organisaties (die
gezinshuizen in dienst hebben) aan een aantal randvoorwaarden voldoen waarmee gezinshuisouders
ondersteund worden.
Dit onderzoek, ‘Jouw samenwerking, onze zorg’ richt zich op twee aspecten met betrekking tot de
randvoorwaarde ‘Taken en rollen van hulpverleners met betrekking tot samenwerking met ouders’.
Als eerst is gekeken naar welke taken en rollen bij welke hulpverlener passen. Daarnaast is gekeken
naar wat hulpverleners nodig hebben vanuit de organisatie om deze taken en rollen professioneel uit
te voeren. Door dit te onderzoeken kunnen organisaties de aanbevelingen meenemen in de
ondersteuning van hulpverleners. Het lectoraat kan de taken en rollen die in dit onderzoek naar
voren komen meegeven aan de gezinshuisouders.
In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat zijn de taken en rollen van
hulpverleners die betrokken zijn bij jongeren in gezinshuizen, met betrekking tot samenwerking met
de ouders van de jongeren en wat hebben deze hulpverleners nodig vanuit de organisatie om hun
taken en rollen professioneel uit te voeren?
Het doel van dit onderzoek is een overzicht bieden met daarin de taken en rollen van de betrokken
hulpverleners met betrekking tot samenwerking met ouders. Daarnaast wordt advies gegeven over
welke ondersteuning helpend is voor hulpverleners om deze taken en rollen professioneel uit te
voeren.
Vanuit literatuur en interviews is in kaart gebracht wat de taken en rollen van verschillende
hulpverleners zijn. Uit de interviews blijkt hoe betrokken hulpverleners de taken uitvoeren en wat de
verwachtingen vanuit de organisaties daarover zijn. Voor een overzicht van de taken en rollen zoals
die in dit onderzoek naar voren zijn gekomen: zie Conclusie, pagina 39. Daarnaast is achterhaald wat
de wensen zijn van hulpverleners. Hierin zijn een aantal opvallende uitkomsten naar voren gekomen.
Uit interviews blijkt dat weinig op papier staat over de taken en rollen. Tegen de verwachting in
hebben hulpverleners hier geen problemen mee. Doordat hulpverleners onderling duidelijke
afspraken maken vinden ze het niet nodig dat de taken en rollen specifieker op papier worden gezet.
Om deze reden is gekozen om in het eindproduct geen overzicht te maken van de taken en rollen.
Daarnaast is het opvallend dat het onderwerp rouwverwerking bij ouders door veel hulpverleners
werd aangekaart als iets waar meer aandacht voor moet komen. Hierover wordt verteld dat
ondersteuning voor ouders bij het rouwproces dat ze doormaken nadat hun kind uit huis geplaatst is
kan leiden tot acceptatie van de plaatsing. Uit vooronderzoek van het lectoraat blijkt ook dat dit
mogelijk de kans op een breakdown kan verkleinen (Van de Koot & Noordegraaf, 2018). Op dit
moment is deze ondersteuning voor ouders niet geregeld en blijkt het onduidelijk wie dit moet
oppakken. De onderzoekers doen daarom de aanbeveling om naar dit onderwerp verder onderzoek
te doen.
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Begrippenlijst
Ambulant gezinsbegeleider: Ook wel: ambulant begeleider, begeleider gezinswonen,
gezinsbegeleider. Iemand die gezinshuisouders ondersteunt in contact met ouders en ouders
ondersteunt in contact met gezinshuisouders.
Breakdown: Vroegtijdige, ongeplande uitplaatsing van een jongere uit een gezinshuis.
Gezinshuis: Een gezin waarin meerdere langdurig uithuisgeplaatste kinderen worden opgevangen
met twee professionele en geschoolde opvoedouders. Deze opvoedouders worden gezinshuisouders
genoemd.
Gezinshuisouder A: Gezinshuisouders vanuit organisatie de Hoenderloogroep.
Gezinshuisouder B: Gezinshuisouders vanuit organisatie de Oosterpoort.
Hulpverleners: Hierbij gaat het over hulpverleners betrokken bij jongeren in een gezinshuis.
Jongere: In de interviews wordt ook wel gesproken over kind. Onder jongere verstaan wij een kind
van ouders. Hierbij gaat het om iemand tussen de 12 en 18 jaar.
Ouders: Hierbij gaat het om ouders van jongeren in een gezinshuis.
Professioneel: Op een vakkundige en doordachte manier het beroep uitvoeren.
Rol: De inhoudelijke taakomschrijving of invulling van een functie.
Taak: De werkzaamheden die een hulpverlener moet doen of doet in de hulpverlening aan een
jongere of gezin.
Pluryn: Een organisatie die gezinshuizen aanbiedt. Doordat Pluryn op dit moment samen gaat met
Intermetzo worden deze twee namen in de interviews door elkaar gebruikt.
Afkortingen
kls.: kernlabelschema
fr.: fragment

Hoofdstuk 1: Inleiding
In dit hoofdstuk staat de aanleiding van dit onderzoek beschreven. Op verschillende niveaus is
beschreven hoe en voor wie dit probleem zich voordoet. De context en leeswijzer zijn ook in dit
hoofdstuk te vinden.

1.1 Aanleiding
Dit onderzoek is onderdeel van het overkoepelend onderzoek ‘Jouw gezin, mijn zorg’, dat uitgevoerd
wordt door het lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE. Dit grote onderzoek richt zich op de
samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders. Het is een belangrijk doel van een gezinshuis dat
de jongere langdurig kan blijven, wat de ontwikkeling en het welzijn van de jongere ten goede komt
(Moran, McGregor, & Devaney, 2017). Met name in de puberteit komt het voor dat jongere uit een
gezinshuis geplaatst wordt (‘breakdown’), omdat sprake is van escalerend probleemgedrag. Uit
onderzoek van Gardeniers en de Vries (2012) blijkt dat 65% van de gezinshuisouders dit heeft
meegemaakt. Volgens Andersson (2009) is een van de oorzaken van een breakdown een
onbevredigende relatie of omgang met conflicten tussen ouders en pleegouders.
Het uiteindelijke doel van het onderzoek van het lectoraat is “bijdragen aan de stabiliteit van de
plaatsing van jongeren in gezinshuizen” (Van de Koot & Noordegraaf, 2018, pp. 7). Het lectoraat wil
kennis verzamelen over gezinshuizen, wat op langere termijn gebruikt kan worden voor een training
voor gezinshuisouders over de samenwerking met ouders. Dit om breakdowns in de toekomst
mogelijk te voorkomen.
1.1.1 Macro-, meso- en microniveau
Het is belangrijk juist nu onderzoek te doen naar gezinshuizen, omdat er steeds meer gezinshuizen
ontstaan. Op macroniveau is dit verklaarbaar vanuit Amendement 80 uit de nieuwe Jeugdwet: “Het
college draagt er zorg voor dat de jeugdige in het geval van een uithuisplaatsing, indien redelijkerwijs
mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis wordt geplaatst, tenzij dit aantoonbaar niet in het
belang is van de jeugdige” (Eerste kamer der Staten-Generaal, 2013).
Sinds deze ontwikkeling in de nieuwe Jeugdwet (2015) nam het aantal jongeren dat in een gezinshuis
geplaatst wordt toe van 1728 (2014) naar 2594 (2016) (Wunderink, 2016). Daarbij moet de
kanttekening gemaakt worden dat hoewel steeds meer jongeren geplaatst worden in gezinshuizen
volgens het NOS blijkt dat er nog steeds te weinig plekken zijn jongeren op te vangen in een
gezinshuis. “Daardoor belanden kinderen volgens deskundigen in de crisisopvang en ‘op straat’”
(NOS, 2017, par. 1). Gezien deze nieuwe ontwikkeling is het relevant en actueel dat het lectoraat
onderzoek doet naar gezinshuizen.
Dit onderzoek richt zich op de taken en rollen van hulpverleners betrokken bij gezinshuizen met
betrekking tot de samenwerking met ouders. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft op
mesoniveau een competentieprofiel hierover vastgelegd. Hierin staat dat het een belangrijke taak is
voor een hulpverlener om contact met de jongere en zijn opvoeder te onderhouden. Bij ambulante
jeugdzorg is dit goed te doen, de jeugdzorgwerker komt in deze situatie bij de jongere en opvoeders
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thuis. Wanneer het kind uit huis geplaatst is, wordt deze taak voor jeugdzorgwerkers complexer
omdat ouders meer op afstand staan van het kind en de hulpverleners.
Het is juist bij uithuisgeplaatste jongeren van belang dat het contact tussen de hulpverlener en
ouders goed verloopt, omdat de jongere nog steeds loyaal is aan de ouders. Daarbij voegt het
Bezoeken kunnen de ontwikkeling bevorderen, maar wanneer bezoeken stress opleveren kunnen ze
ook juist schadelijk zijn voor de ontwikkeling (Daamen, 2014). Bij hetgeen het Daamen stelt, is het de
vraag of de ouder wel draagkracht heeft om te kunnen samenwerken met een hulpverlener. Ouders
kunnen zelf met hevige problematiek kampen wat deze samenwerking lastig kan maken.
Nesmith (2015) geeft op microniveau aan dat er weinig bekend is over factoren die bezoeken
stressvol maken voor kinderen in de pleegzorg. Hierdoor is het moeilijk om bezoeken te verbeteren.
Dit geeft weer dat de taken van jeugdzorgwerkers veel complexer kunnen worden bij een
uithuisplaatsing.
Bezoeken van ouders zijn wel belangrijk voor het kind: Ouderbetrokkenheid kan volgens Geurts
(2010) bij residentiële hulp leiden tot positieve resultaten, bijvoorbeeld korter verblijf of vaker
bereiken van gestelde doelen.
Vanuit onderzoek in de pleegzorg wordt dit bevestigd:
Onderzoek naar breakdown (…) laat zien dat samenwerking tussen ouders en pleegouders
een belangrijke risicofactor vormt voor een breakdown. (...) Het risico van een breakdown wil
men vermijden, gezien de ernstige gevolgen van een breakdown voor het pleegkind en alle
betrokken rond een plaatsing. Dit brengt handelingsverlegenheid voor de jeugdzorgwerker
met zich mee (Aartsen, 2016, pp. 6).
Doordat veel bronnen uit pleegzorg en residentiële jeugdzorg komen, is het de vraag of dit
toepasbaar is op gezinshuisouders. Uit het vooronderzoek door van de Koot en Noordegraaf (2018) is
gebleken dat ook bij gezinshuisouders handelingsverlegenheid is wat betreft de samenwerking met
ouders. Wanneer de samenwerking verbeterd wordt tussen de gezinshuisouder en ouder wordt
uiteindelijk de kans op een breakdown verkleind.
1.1.2 Aanleiding onderzoek Jouw samenwerking, onze zorg
In vooronderzoek van het lectoraat is duidelijk geworden wat de ouders, gezinshuisouders en
jongeren nodig hebben met betrekking tot de samenwerking.
Op dit moment speelt de vraag hoe deze samenwerking het beste vormgegeven kan worden. Om
daar zicht op te krijgen moeten randvoorwaarden onderzocht worden. Eén van de randvoorwaarden
die daarbij van belang is, zijn de taken/rollen die de betrokken hulpverleners hebben. Duidelijke en
vanuit de hulpverlening gestuurde afspraken, waarin rollen, verwachtingen en grenzen van de
betrokkenen naar voren komen, zijn van belang voor de samenwerking (NJI, z.j.). Dit onderzoek zal
zich hierop richten.
Door duidelijkheid te creëren over de taken en rollen met betrekking tot de samenwerking met
ouders worden kaders en grenzen van betrokken hulpverleners helder en inzichtelijk.
Dit onderzoek verbetert de kwaliteit van de zorg in gezinshuizen doordat de uitkomsten een
weergave zullen geven van de taken en rollen van betrokken hulpverleners. Op deze manier wordt
het voor gezinshuisouders helder wat hun taak is en wat niet meer bij hen hoort. Ze kunnen hierdoor
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hun taken en rollen kaderen en grenzen aangeven bij andere hulpverleners. Dit kan maken dat er
meer ruimte/tijd is voor de jongere in een gezinshuis.

1.2 Context
Zoals eerder genoemd maakt dit onderzoek deel uit van het overkoepelende onderzoek ‘Jouw gezin,
mijn zorg’ van het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede. “Dit lectoraat doet
onderzoek naar het opvoeden en opgroeien van jongeren. (...) Het lectoraat is verbonden aan de
opleiding Social Work van de CHE en richt zich op het brede (werk)veld van de psychosociale
hulpverlening aan jeugd en gezin.” (CHE, z.j., par. 2).
De hoofdonderzoeker vanuit het lectoraat is Martine Noordegraaf, zij is daarbij ook de
opdrachtgever van dit onderzoek. Vanuit de CHE zijn meerdere docenten/onderzoekers en
afstudeerstudenten betrokken. Daarnaast werken twee masterstudenten van de Universiteit Utrecht
mee.
Door alle CHE studenten zal gezamenlijk data verzameld worden bij meerdere organisaties die
gezinshuizen aanbieden, namelijk:
 Pluryn
 Leger des Heils
 Lindenhout
 Driestroom
 Parlan

1.3 Leeswijzer
Er is zowel literatuur- als praktijkonderzoek gedaan naar de taken en rollen van betrokken
hulpverleners bij jongeren in een gezinshuis. Het verslag is als volgt opgebouwd:
 Hoofdstuk 2: De probleemstelling en hoofd- en deelvragen
 Hoofdstuk 3: Informatie over dataverzamelingsmethoden
 Hoofdstuk 4: De beantwoording van deelvraag 1, vanuit literatuur
 Hoofdstuk 5: De beantwoording van deelvraag 2, vanuit interviews en beleid
 Hoofdstuk 6: De beantwoording van deelvraag 3, vanuit interviews
 Hoofdstuk 7: De beantwoording van deelvraag 4, vanuit interviews
 Hoofdstuk 8: Conclusie
 Hoofdstuk 9: Aanbevelingen
 Hoofdstuk 10: Discussie
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Hoofdstuk 2: Probleemstelling
In dit hoofdstuk is het praktijkprobleem beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van literatuur om het
probleem te onderbouwen. Daarnaast staan in dit hoofdstuk de hoofd- en deelvragen. De
verkennende literatuurstudie is te vinden in bijlage 1.

2.1 Praktijkprobleem
Uit onderzoek van Daamen (2014) blijkt dat een goede samenwerking tussen pleegouders en ouders
cruciaal is voor het slagen van een plaatsing. Wanneer deze samenwerking moeizaam verloopt, kan
dit invloed hebben op de ontwikkeling van de jongere en uiteindelijk leiden tot een breakdown.
Eerder onderzoek naar gezinshuizen is er weinig. De onderzoekers verwachten dat samenwerking
tussen gezinshuisouders en ouders net zo cruciaal is als de samenwerking tussen pleegouders en
ouders. Door het vooronderzoek door Van de Koot en Noordegraaf (2018) wordt bevestigd dat de
relatie tussen gezinshuisouders en ouders van belang is. Dit maakt het relevant om hier onderzoek
naar te doen. In vooronderzoek door Van de Koot en Noordegraaf (2018) is duidelijk geworden wat
gezinshuisouders, ouders en jongeren nodig hebben in samenwerking. De randvoorwaarden voor
deze samenwerking zijn nog niet onderzocht, waardoor het onduidelijk is wat de invloed hiervan is.
Belangrijke randvoorwaarden moeten onderzocht worden voordat gezegd kan worden wat nodig is
om tot een constructieve samenwerking te komen. De missende informatie over de
randvoorwaarden is het probleem vanuit het lectoraat en heeft uiteindelijk invloed op
gezinshuisouders, ouders en jongeren.
Dit probleem speelt zolang hulpverleners betrokken zijn bij jongeren in een gezinshuis. Met ingang
van de nieuwe Jeugdwet speelt dit probleem nog meer: gezinshuizen worden steeds belangrijker
waardoor steeds meer gezinshuizen zullen ontstaan (Ploeger, 2016). Het wisselt per casus of en hoe
het probleem speelt. Dit probleem doet zich het meest voor op plekken waar hulpverleners te maken
hebben met uithuisgeplaatste jongeren.
Een van die randvoorwaarden, die nog niet is onderzocht, is hoe de organisatie de taken en rollen
van hulpverleners invult. Uit onderzoek van het Daamen (2014) blijkt dat pleegouders behoefte
hebben aan ondersteuning bij omgang met ouders. “Dit onderstreept het belang van duidelijke,
vanuit de hulpverlening gestuurde afspraken, waarin rollen, verwachtingen en grenzen van de
betrokkenen duidelijk benoemd worden.” (Daamen, 2014, pp. 13). Niet alleen pleegouders maar ook
gezinshuisouders hebben hier behoefte aan (Van de Koot & Noordegraaf, 2018). Dit onderzoek zal de
taken en rollen van betrokken hulpverleners in kaart brengen. Veldonderzoek bevestigt dat hier
duidelijkheid over moet komen.

2.2 Onderzoeksdoel
Het doel van het onderzoek is om hulpverleners en het lectoraat een overzicht bieden met daarin de
rollen en taken van de betrokken hulpverleners (waaronder gezinshuisouders) met betrekking tot de
samenwerking met ouders van jongeren in gezinshuizen. Daarnaast wordt advies gegeven over hoe
de jeugdzorg, organisaties binnen de jeugdzorg en relaties met andere hulpverleners ondersteunend
kunnen zijn voor deze hulpverleners om hun taken en rollen met betrekking tot de samenwerking
met ouders professioneel uit te voeren.
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2.3 Onderzoeksvragen
2.3.1 Hoofdvraag
Wat zijn de taken en rollen van hulpverleners die betrokken zijn bij jongeren in gezinshuizen, met
betrekking tot samenwerking met de ouders van de jongeren en wat hebben deze hulpverleners
nodig vanuit de organisatie om hun taken en rollen professioneel uit te voeren?
2.3.2 Deelvragen
1. Wat zijn de taken en rollen van hulpverleners betrokken bij jongeren in een gezinshuis met
betrekking tot de samenwerking met de ouders van deze jongeren vanuit literatuur?
2. Wat zijn de taken en rollen van de hulpverleners betrokken bij jongeren in een gezinshuis
met betrekking tot de samenwerking met de ouders van deze jongeren vanuit het beleid van
de organisaties en waarom geven organisaties de taken en rollen vorm zoals ze dat nu doen?
3. Hoe worden bovenstaande taken en rollen door de hulpverleners betrokken bij jongeren in
een gezinshuis in de praktijk professioneel uitgevoerd?
4. Wat hebben hulpverleners die betrokken zijn bij jongeren in een gezinshuis nodig om de
taken en rollen professioneel uit te voeren?

2.4 Literatuurstudie
Er is gekozen om literatuur te onderzoeken op micro-, meso- en macroniveau om een breed beeld te
krijgen van het praktijkprobleem. Daarbij is gekeken of het probleem daadwerkelijk een probleem is
en of er al meer informatie over dit probleem bekend is. In deze literatuurstudie is vooral gebruik
gemaakt van bronnen vanuit de pleegzorg omdat er weinig literatuur over gezinshuizen is.
Voor de uitgebreide verkennende literatuurstudie zie bijlage 1.
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Hoofdstuk 3: Methode
In dit hoofdstuk staat beschreven welke methoden zijn gebruikt bij de uitvoering van dit onderzoek,
welke respondenten zijn gekozen en waarom. De onderzoeksinstrumenten, data-analysetechnieken,
procedure van de gegevensverzameling en ontwerp activiteiten zijn hier ook te vinden.

3.1 Methoden van dataverzameling
3.1.1 Respondenten
De volgende respondenten zijn gesproken:
- Gezinshuisouders
- Gedragswetenschappers
- (Gezins)voogd
- Ambulant gezinsbegeleider
Daarnaast is gesproken met de betrokken organisaties. Voor een uitgebreide toelichting van de
respondenten wordt u doorverwezen naar de stakeholdersanalyse in bijlage 2.
3.1.2 Onderzoeksinstrument
Literatuuronderzoek
Middels literatuuronderzoek worden data verzameld met betrekking tot deelvraag 1. Er is gekozen
voor literatuuronderzoek om een overzicht te krijgen van bestaande kennis en inzichten over de
rollen en taken met betrekking tot samenwerking met ouders en hulpverleners die betrokken zijn bij
jongeren in een gezinshuis.
Het nadeel hiervan is dat het praktijkprobleem dat onderzocht wordt specifieke kenmerken heeft,
waardoor literatuur niet één-op-één kan worden toegepast op dit vraagstuk.(van der Donk & van
Lanen, 2017). De onderzoekers houden hier rekening mee door de literatuur op een overzichtelijke
manier te verwerken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een tabel waarin de literatuur wordt
geordend op verschillende onderwerpen. Hierbij worden het deelaspect, de bron en de inhoud van
de bron duidelijk uiteengezet.
De bronnen voor de literatuurstudie komen van verschillende databanken, waaronder Google
Scholar, Nederlands Jeugdinstituut, Narcis, Springer en HBO Kennisbank. Daarbij worden de volgende
zoektermen in verschillende combinaties gebruikt: taken, rollen, werk, houding, gezinshuisouder,
gezinsvoogd, voogd, jeugdbeschermer, gedragswetenschapper, jeugdzorgwerker, professioneel
opvoeden.
Interviews
Middels kwalitatieve interviews zal data verzameld worden met betrekking tot deelvraag 2, 3 en 4.
Hiervoor worden organisaties (Lindenhout, Pluryn, Parlan, Driestroom en het Leger des Heils) en
hulpverleners (gezinshuisouders, ambulant gezinsbegeleider, gedragswetenschapper en een
(gezins)voogd) geïnterviewd. Er is gekozen voor deze organisaties omdat zij gezinshuizen in dienst
hebben. Voor deze hulpverleners is gekozen omdat zij vrijwel altijd betrokken zijn bij jongeren in een
gezinshuis. Interviewen is een goede dataverzamelingsmethode om zicht te krijgen op de praktijk en
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de behoeften van hulpverleners, wat een groot onderdeel is van dit onderzoek. Er is gekozen voor
semigestructureerde interviews om de verschillende hulpverleners dezelfde vragen te kunnen stellen
zodat een vergelijking gemaakt kan worden. Tegelijkertijd is het belangrijk om te kunnen doorvragen
op de antwoorden van de hulpverleners om zo de praktijk goed in beeld te krijgen.
Een nadeel van dataverzameling via interviews is dat de omgeving het antwoord van geïnterviewde
persoon kan beïnvloeden. Daar komt bij dat verschillende personen de vragen en begrippen
verschillend interpreteren. Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen eigen
ervaringen/meningen en feiten (van der Donk & van Lanen, 2017). Om die reden zijn de interviews
opgenomen, getranscribeerd, gecodeerd en gelabeld en is onderscheid gemaakt tussen meningen en
feiten.
3.1.3 Procedure gegevensverzameling
Er is literatuuronderzoek gedaan om deelvraag 1 te beantwoorden. Gegevens worden verzameld
middels verschillende databronnen. Hierna wordt gestart met het praktijkonderzoek, waarbij
organisaties en verschillende betrokken hulpverleners geïnterviewd worden. Het is hierbij goed om
de kanttekening te maken dat het een verkennend onderzoek is.
Om de betrouwbaarheid te waarborgen zullen interviews worden afgenomen met dezelfde soort
vragen. Op deze manier kunnen de antwoorden vergeleken worden. Wanneer verzadiging optreedt,
zullen de onderzoekers stoppen met interviewen. Meerdere organisaties en hulpverleners worden
gesproken om een betrouwbaar beeld te krijgen. Hierbij is het belangrijk te weten dat dit een
verkennend onderzoek is.
Om een zo valide mogelijk onderzoek neer te zetten wordt een proefinterview afgenomen. Hierbij
wordt gekeken of de interviewvragen het juiste antwoord geven op de deelvragen. Daarnaast zullen
de antwoorden van de interviews vergeleken worden met die vanuit de literatuur.

3.2 Data-analysetechnieken
De relevante stukken uit de literatuur zijn verzameld, naast elkaar gelegd en vergeleken. Hier is
vervolgens één lijn uit getrokken en middels parafraseren en citeren verwerkt in dit verslag. Bij de
interviews is gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview. Voorafgaand aan de interviews
is literatuuronderzoek gedaan. Op basis van deze uitkomsten en de deelvragen zijn de
interviewvragen opgesteld. De vragen zijn erop gericht om in kaart te brengen wat de taken en rollen
zijn en wat hulpverleners nodig hebben vanuit organisaties. Dit om antwoord te krijgen op de
hoofdvraag.
Bij het transcriberen van interviews wordt gebruik gemaakt van het programma Listen ’n Write, de
interviews worden daarbij woordelijk verwerkt. De interviews worden vervolgens gefragmenteerd,
voorzien van een label en een kernlabel. Bij het ontwerpen van de kern- en sublabels is gekeken naar
de relevantie voor het onderzoek en in hoeverre ze antwoord geven op de deelvraag. De
kernlabelschema’s zijn per deelvraag ingedeeld. Voor de kernlabelschema’s zie bijlage 3.
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Hoofdstuk 4: Resultaten deelvraag 1
Deelvraag 1: Wat zijn de taken en rollen van hulpverleners betrokken bij jongeren in een
gezinshuis met betrekking tot de samenwerking met ouders van deze jongeren vanuit
vakliteratuur?
In dit hoofdstuk wordt beschreven wat de literatuur weergeeft over de taken en rollen van betrokken
hulpverleners. Het is goed ervan bewust te zijn dat dit de algemene taken en rollen zijn en dat deze
niet specifiek gaan over de situatie van een jongere in een gezinshuis.

4.1 De jeugdzorgwerker
Het Fonds Collectieve Belangen (FCB) (2016) heeft in het nieuwe generieke functieboek de taken en
rollen van de jeugdzorgwerker beschreven. Een jeugdzorgwerker moet volgens het FCB het gezin
ondersteunen bij de uitvoering van het plan van aanpak mede door het bieden van complexe- en/of
groepsbegeleiding. Een jeugdzorgwerker moet de voortgang en resultaten bespreken met het
gezin/systeem en overige betrokkenen en dit registreren. Een jeugdzorgwerker moet praktische
opvoedondersteuning bieden aan betrokkenen uit de leefomgeving van de jongere.
Daarnaast zegt het NJI (z.j.) dat een jeugdzorgwerker contacten moet opbouwen en de situatie moet
verkennen. Hierin moet hij contact leggen met de jongere en zijn opvoeders. Hij moet de jongere en
zijn functioneren in kaart brengen en bijzonderheden signaleren.
Een jeugdzorgwerker moet ook organisatorische taken op zich nemen. Hij moet de jongeren en zijn
ouders actief bijstaan in het verwezenlijken van hun aanspraak op zorg. Hij moet afspraken maken
met andere betrokkenen (waaronder de ouders en opvoeders) over de wijze waarop de behaalde
resultaten worden geëvalueerd. Een jeugdzorgwerker moet ondersteunen in de opvoeding en geeft
preventief advies en tips om lichte problematiek tegen te gaan. Hij laat directe opvoedingstaken zo
veel mogelijk bij de opvoeders liggen. Hij voert interventies uit waarin hij gedragsalternatieven
aanreikt, bijdraagt aan het stabiliseren van de situatie en bemiddelt waar nodig tussen de jongere en
zijn/haar ouders.
Als laatste geeft het Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal werk (BPSW) (2015) middels de
beroepscode ook verschillende taken van een jeugdzorgwerker weer. Een jeugdzorgwerker moet
bevorderen dat de jongere in zijn opvoeding en ontwikkeling tot zijn recht komt en werkt daartoe
samen met zijn sociale omgeving. Hij moet de ouder/opvoeder met zijn eigen verantwoordelijkheid
en opvoedingsvisie respecteren. De jeugdzorgwerker moet overleggen met de jongere en/of zijn
ouders/opvoeders om tot overeenstemming of instemming te komen over de hulpverlening of
andere taken.
In de taken en rollen komt naar voren dat het gezin/systeem van de jongere belangrijk is en dat hier
aandacht aan gegeven moet worden. Elke jeugdzorgwerker moet het systeem versterken. Hoe dit
gedaan moet worden is niet concreet omschreven.

4.2 De gezinshuisouders
In samenwerking met ouders moeten gezinshuisouders met ouders bespreken wat de mogelijkheden
en onmogelijkheden zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast is het een specifiek
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functiekenmerk om informatieve contacten te onderhouden met de ouders (De Baat & Berg-le Clerq,
2013).
Alleen deze twee taken zijn specifiek voor gezinshuisouders in de literatuur te vinden waar het gaat
over de samenwerking met ouders. Verder staan taken omschreven vanuit de algemene
competentieprofielen voor jeugdzorgwerkers en de beroepscode.
In literatuur is veel te vinden over de houding die de gezinshuisouders moeten aannemen richting de
ouders om een goede communicatie te laten ontstaan. Goede communicatie bestaat volgens Hage &
de Kruijff (2017) uit het hebben van korte lijntjes met de ouders en het kunnen uitleggen van de
behandeling. Het is volgens hen belangrijk dat gezinshuisouders contact opnemen wanneer er iets
aan de hand is, maar ook als er positieve dingen te melden zijn. Verder moeten gezinshuisouders
respect hebben voor de ouders en hen accepteren. De kennis en inzichten die ouders hebben over
hun kind moeten serieus genomen worden door de gezinshuisouders. Als laatste is het belangrijk dat
de gezinshuisouders altijd respectvol praten over de ouders richting de jongeren.

4.3 De jeugdbeschermer
Dit is een verzamelnaam van de functies gezinsvoogd en voogd. In de literatuur is hierover
verwarring, beide termen worden door elkaar gebruikt (Van Asperen, 2014). Het is goed om bewust
te zijn van dit verschil. Een voogd heeft volledig gezag over een kind en een gezinsvoogd heeft met
ouders gezamenlijk gezag.
4.3.1 Gezamenlijke taken
Zowel de gezinsvoogd als de voogd moeten in samenspraak met de jongere en ouders een plan van
aanpak maken.
Beiden moeten ouders in staat stellen de opvoeding weer zelfstandig op te pakken. Wanneer uit
onderzoek blijkt dat dit niet mogelijk is, moet hij ervoor zorgen dat de gezonde ontwikkeling op een
andere manier gewaarborgd wordt. Op het moment dat uit het onderzoek blijkt dat ouders ontheven
moeten worden uit het gezag, zal de rol van gezinsvoogd veranderd worden in voogd.
Ze moeten het sociale netwerk van de jongere of het gezin/systeem gebruiken, onderhouden en
wanneer nodig één creëren. Beiden moeten een doelmatige werkrelatie ontwikkelen met de cliënt,
samenwerking hierbij is erg belangrijk (Hout en Spinder, 2007; Bureau Jeugdzorg Limburg z.j.).
4.3.2 De gezinsvoogd
Een gezinsvoogd wordt door de rechter aangesteld wanneer er sprake is van een
ondertoezichtstelling (OTS) en deelt het gezag over het kind met de ouders. Daarnaast biedt hij
hulpverlening aan het kind en/of aan het gezin/systeem (Van Asperen, 2014). Volgens Hout en
Spinder (2007) is een gezinsvoogd verplicht kort na de uitspraak van de ondertoezichtstelling een
afspraak te maken met het gezin/systeem voor een introductiegesprek. Hij moet ervoor zorgen dat
het plan van aanpak of het hulpverleningsplan binnen zes weken na de ondertoezichtstelling is
opgesteld. Kortom, de gezinsvoogd moet het kind en de ouder betrekken bij het gehele
hulpverleningsproces (AKJ, z.j.).
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4.3.3 De voogd
Een voogd wordt aangesteld wanneer de ouders worden ontheven of ontzet uit de ouderlijke macht
en neemt het gezag van het kind daarbij volledig van de ouders over (Van Asperen, 2014). Hij mag in
goed overleg met opvoeders alle beslissingen nemen over een minderjarig kind (Bureau Jeugdzorg
Limburg, z.j.). Hij moet steun, zorg en hulp bieden aan de jongere en/of zijn opvoeders (Hout &
Spinder 2007).

4.4 De gedragswetenschapper
In samenwerking met ouders heeft de gedragswetenschapper de taak om zich te richten op het
verminderen of opheffen van opvoedingsproblematiek, dit doet hij direct en indirect via adviezen
van jeugdzorgwerkers. Hij onderzoekt de opvoedingssituatie en/of de psychische gezondheid en stelt
met alle betrokkenen een diagnose en een hulpverleningsplan vast. In de hulpverlening voert hij
interventies uit die gericht zijn op de jongere en zijn opvoeders. Hierbij is het belangrijk dat de
gedragswetenschapper de zorg op inhoudelijk niveau afstemt en coördineert met betrokkenen. Het
is zijn taak de jongere en zijn opvoeders ondersteuning te bieden bij het opvoeden en opgroeien.
De gedragswetenschapper werkt vanuit een contextuele benadering. Hij is in staat om alle jongeren
en opvoeders op een open, toegankelijke en authentieke wijze tegemoet te treden. Daarbij moet hij
gedragsproblemen van de jongere en opvoedingsproblemen van opvoeders gelijktijdig kunnen
beïnvloeden, zodat gedrag, de competenties en de interactie tussen de betrokkenen verbetert en de
jeugdige in een gezonde opvoedingssituatie opgroeit.
Bij drang- en dwangmaatregelen is de gedragswetenschapper in staat op een duidelijke en
respectvolle manier om te gaan met de jongere en zijn opvoeders.
In samenwerking met jeugdzorgwerkers geeft hij inhoudelijke adviezen. Hij organiseert groot overleg
rondom de jongere of opvoeders vanuit ketenpartners en de eigen organisatie. Hij is in staat om in
de samenwerking met de jeugdzorgwerkers op basis van gegevens uit de eerste en tweede hand
behoeften, wensen, mogelijkheden en beperkingen van de jongere en opvoeders in kaart te brengen.
Hij moet in staat zijn om in zijn werk bewust en systematisch rekening te houden met het unieke
referentiekader van de jongere, opvoeders of het systeem, dat kan afwijken van het algemene beeld,
zodat in de hulpverlening een optimale aansluiting van de hulpverlening is (NJI, 2008).

4.5 Wat opvalt
Wat opvalt bij de literatuurstudie is dat er weinig tot niets geschreven is over de samenwerking
tussen hulpverleners in verhouding tot ouders. Hierdoor overlappen taken van hulpverleners elkaar.
Zo moet elke hulpverlener een plan van aanpak opstellen samen met ouders, maar is het niet logisch
dat het gezin meerdere plannen van aanpak heeft. Overigens past dit ook niet binnen ‘het nieuwe
werken’ waarbij het streven ‘één gezin, één plan’ is.
Daarnaast valt op dat er geen taken omschreven zijn die betrekking hebben op het begrenzen van
ouders, terwijl in de veldoriëntatie (zie bijlage 4) naar voren kwam dat dat een lastig onderwerp is
voor bijvoorbeeld gezinshuisouders. Als laatste zijn de grenzen en verantwoordelijkheden van de
verschillende hulpverleners niet duidelijk geworden.
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4.6 Conclusie
Hieronder staan de taken van de verschillende hulpverleners op een rij, zoals ze uit de literatuur naar
voren zijn gekomen.
De jeugdzorgwerker
 Overlegt met de jongere en zijn opvoeders over de hulpverlening en werkt tijdens het
hulpverleningsproces samen met de sociale omgeving van de jongere
 Zet passende interventies in: het verwezenlijken van aanspraak op zorg en voert zelf
interventies uit. Waaronder: opvoedondersteuning, het bieden van complexe en/of
groepsbegeleiding in het gezin, preventieve tips en adviezen geven, gedragsalternatieven
aanreiken en bijdragen aan het stabiliseren van de situatie
 Bemiddelt wanneer nodig tussen de jongere en zijn ouders
 Bespreekt, evalueert en registreert de voortgang en resultaten met het gezin en overige
betrokkenen
 Respecteert de ouder met zijn eigen verantwoordelijkheid en opvoedingsvisie. Hij laat
directe opvoedingstaken zoveel mogelijk bij hen liggen
De gezinshuisouder
Naast de taken van de jeugdzorgwerker komen de volgende taken voor de gezinshuisouder erbij:
 Bespreekt met ouders de mogelijkheden en onmogelijkheden van de jongere in de
opvoeding en legt de behandeling uit
 Onderhoudt informatieve contacten met ouders door het creëren van korte lijntjes. Houdt
ouders op de hoogte van vervelende en positieve dingen die het kind meemaakt
 Neemt kennis en inzichten van ouders over hun kind serieus
 Praat respectvol over de ouders richting de jongere
De (gezins)voogd
De gezinsvoogd deelt het gezag met ouders en moet meer met ouders samenwerken dan de voogd.
Een specifieke taak voor de gezinsvoogd is:
 Maakt kort na de ondertoezichtstelling een afspraak met het gezin voor een
introductiegesprek
Taken van zowel de gezinsvoogd als de voogd:
 In samenspraak met het kind en de ouders een plan van aanpak maken. Een gezinsvoogd
moet dit binnen zes weken na de ondertoezichtstelling doen. Het ontwikkelen van een
doelmatige werkrelatie met de cliënt en de samenwerking hierbij is erg belangrijk
 Het sociale netwerk van de jongere, gezin of systeem gebruiken, onderhouden en wanneer
nodig één creëren
 Ouders in staat stellen de opvoeding weer zelfstandig op te pakken. Wanneer dit niet
mogelijk is ervoor zorgen dat de gezonde ontwikkeling op een andere manier gewaarborgd
wordt
De gedragswetenschapper
 Onderzoekt de opvoedingssituatie en/of de psychische gezondheid, stelt met alle
betrokkenen een diagnose en legt een hulpverleningsplan vast
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Richt zich in samenwerking met ouders op het verminderen of opheffen van
opvoedingsproblematiek. Biedt in dit proces zowel de jongere als de ouders ondersteuning
Reflecteert op zijn eigen normatieve kader en beroepsmatig handelen in overleg met
collega’s, de jongere, zijn opvoeders en het systeem
Beïnvloed gedragsproblemen van de jongere en opvoedingsproblemen van opvoeders
gelijktijdig, zodat gedrag, de competenties en de interactie tussen de betrokkenen
verbeteren
Is in staat bij drang- en dwangmaatregelen op een duidelijke en respectvolle manier om te
gaan met de jongere en zijn opvoeders
Houdt bewust en systematisch rekening met het unieke referentiekader van de jongere,
opvoeders of het systeem voor een optimale aansluiting van hulpverlening

Hoofdstuk 5 Resultaten deelvraag 2
Deelvraag 2: Wat zijn de taken en rollen van de hulpverleners betrokken bij jongeren in een
gezinshuis met betrekking tot de samenwerking met de ouders van deze jongeren vanuit het
beleid van de organisatie en waarom geeft de organisatie de taken en rollen vorm zoals ze dat nu
doen?
Voor de beantwoording van deze deelvraag is gesproken met de volgende organisaties: Pluryn,
Driestroom, Lindenhout, het Leger des Heils en Parlan. Deze organisaties zijn geïnterviewd om in
kaart te brengen wat zij in hun beleid hebben staan met betrekking tot de samenwerking met ouders
en wat hun visie is over de taken en rollen van de betrokken hulpverleners bij jongeren in een
gezinshuis. Het kernlabelschema en de beleidsstukken zijn te vinden in bijlage 3 en 5.

5.1 Beleid
In de interviews kwam naar voren dat bij drie van de vijf organisaties geen beleid is met betrekking
tot de samenwerking met ouders, voor zover de onderzoekers hebben kunnen achterhalen.
Zo vertellen gezinshuisouders in interviews dat bij hen geen beleid bekend is. (Bijlage 3, kls. 2, fr.
7.65) In een interview met een ambulant gezinsbegeleider kwam naar voren dat er ook geen functieeisen met betrekking tot de samenwerking met ouders zijn (Bijlage 3, kls. 2, fr. 2.36 & fr. 2.37).
Wel heeft Pluryn een beleidsstuk vanuit Gezinshuis.com, waar veel organisaties bij aangesloten zijn.
Hierin staan verschillende punten waar gezinshuisouders en andere hulpverleners aan moeten
voldoen in samenwerking met ouders:
Erkennen van en respect voor de band tussen kind en ouders/gezin van herkomst
Uitgangspunt is de onverbreekbare band tussen het kind zijn ouders. De gezinshuisouder
staat open voor de achtergrond en problematiek van het kind en het gezin waar hij vandaan
komt. De gezinshuisouder werkt in de driehoek kind – ouders – gezinshuisouders en betrekt
de ouders zoveel mogelijk bij het leven van het kind. Hij/zij geeft ruimte aan de loyaliteit van
de geplaatste jeugdige naar zijn eigen ouders. (Bijlage 5, Jongepier, 2012. pp. 31)
Lindenhout heeft een document waarin staat dat van de gezinshuisouders wordt verwacht dat ze
veel oog hebben voor de positie van de ouders van het kind. Daarnaast staat hierin van wie de
gezinshuisouders ondersteuning dienen te krijgen en wat hun taken zijn. Zo is de ambulant
hulpverlener verantwoordelijk voor de planning van de evaluaties en moet hij/zij de rapportage met
de gezinshuisouder, de jongere en de ouders bespreken (Bijlage 5, Lindenhout, 2016).

5.2 Visie over samenwerken met ouders
In vrijwel alle interviews komt naar voren dat de ouders een belangrijke/centrale plek hebben.
Ouders worden zoveel mogelijk betrokken (Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.12; fr. 2.5; fr. 3.31; fr. 4.3; fr. 7.65; fr.
7.69 & fr. 9.1).
Pluryn heeft vijf uitgangspunten geformuleerd waarvan een van deze uitgangspunten betrekking
heeft op de relatie tussen ouder en kind: deze heeft een belangrijke plek (Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.7).
Daarnaast zit er een verschil tussen de loondienst- en de franchisegezinshuizen. Zo is bij
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loondienstgezinshuizen altijd een gezinsbegeleider betrokken die veel oppakt met betrekking tot het
contact met ouders, bij franchisegezinshuizen is dit niet het geval (Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.9 & 1.10).
De ambulant gezinsbegeleider vertelt dat er altijd uitzonderingen zijn in die samenwerking met
ouders (Bijlage 3, kls. 2, fr. 2.6). Zij geeft hierin aan niet te weten wat Pluryn verwacht van haar met
betrekking tot de samenwerking met ouders (Bijlage 3, kls. 2, fr. 2.30).
Lindenhout neemt de ouders vanaf het begin van de plaatsing mee: “Dus zij (ouders) maken ook
kennis met de gezinshuisouders en er wordt ook echt gekeken van wat zijn de
samenwerkingsmogelijkheden” (Bijlage 3, kls. 2, fr. 3.5). Lindenhout geeft ook aan dat zij bij de
matching een gesprek hebben met de ouders:
Dat betekent dat in de matching (…) er een gesprek is met de ouders over wat is voor jullie
belangrijk, wat is jullie informatie over je kind die we meenemen, dus we proberen ouders
ook heel te positioneren als: jullie zijn de ouders of je nou wel of geen gedeeld gezag hebt.
(Bijlage 3, kls. 2, fr. 3.15)
In het interview met Lindenhout kwam verder naar voren dat ze samenwerking zoeken met ouders
door direct contact tussen gezinshuisouders en ouders of het inschakelen van een ambulant
gezinsbegeleider. Daarnaast vertellen ze dat ze uitgaan van de visie dat er nabijheid is tussen ouder
en kind en dat alle betrokkenen hun best doen om deze nabijheid te realiseren. (Bijlage 3, kls. 2, fr.
3.19 & 3.20).
Het Leger des Heils geeft aan dat juist de samenwerking onderdeel uitmaakt van de relatie tussen
ouder en gezinshuisouder. Zij betrekken de ouder bij verschillende onderdelen in het proces:
Wat we in ieder geval doen is dat we bij aanvang voor het kind komt wel investeren in de
relatie. Dat we ook ouders proberen te leren kennen. Van nou, hoe vinden zij het dat hun
kind ergens anders gaat wonen en wat is er eventueel ook nodig voor deze ouders om deze
betrokkenheid te kunnen blijven vormgeven, dus hoe kunnen we hen blijven betrekken. Dat
doen we eigenlijk heel erg in overleg en eigenlijk gedurende het proces als het kind dus daar
is komen wonen dan nodigen we ouders uit bij bijvoorbeeld evaluaties, besprekingen,
schoolcontact, momenten in het gezinshuis waarop ouders het kind zien. (Bijlage 3, kls. 2, fr.
4.5)
Voor Parlan is samenwerking met ouders maatwerk en divers. Het is volgens hen afhankelijk van de
wensen van de ouders (Bijlage 3, kls. 2, fr. 5.10). Zij geven aan dat het cruciaal is hoe je de
kennismaking vormgeeft (Bijlage 3, kls. 2, fr. 5.15).
Driestroom zegt over de samenwerking dat het divers is hoe dit eruitziet. Ze vertellen dat
samenwerken de sleutel is omdat je dit alleen vanuit maatwerk kan doen (Bijlage 3, kls. 2, fr. 9.2).
Daarnaast geven ze aan dat samenwerking met ouders altijd aandacht moet krijgen (Bijlage 3, kls. 2,
fr. 9.15).
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5.3 Uitwerking visie over begeleiding van hulpverleners
Alle gezinshuisouders krijgen begeleiding van een gedragswetenschapper (Bijlage 3, kls. 2, fr. 6.48 &
fr. 5.34). De gedragswetenschapper is er om op terug te vallen en advies te vragen. In sommige
gevallen is ook een ambulante gezinsbegeleider betrokken die gezinshuisouders ondersteunt in het
contact met de ouders, vooral wanneer het contact tussen gezinshuisouder en ouders moeizaam
verloopt. Gezinshuisouders die vanuit de organisatie alleen een gedragswetenschapper als
betrokkene hebben krijgen daarvan begeleiding, maar niet specifiek met betrekking op
samenwerking met ouders. Ze kunnen hier wel terecht met vragen rondom ouders. Daarnaast geven
gezinshuisouders aan dat ze werkbegeleiding en intervisie krijgen waar ze ook met deze vragen
terecht kunnen (Bijlage 3, kls. 2, fr. 6.49 & fr. 7.63).

5.4 Taken en rollen van hulpverleners vanuit de organisatie
Bij de interviews is gekeken naar wat de taken en rollen volgens de organisatie zijn van de
verschillende hulpverleners. Dit met betrekking tot samenwerking met ouders. De taken worden
weergegeven per betrokken hulpverlener.
5.4.1 De gezinshuisouder
In bijna alle interviews komt naar voren dat het contact met ouders bij de gezinshuisouder ligt
(Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.25; fr. 1.29; fr. 1.30; fr. 4.11; fr. 5.21 & fr. 5.24). Dit contact is belangrijk omdat
de jongere daarmee voelt dat het oké is dat hij of zij bij de gezinshuisouder woont (Bijlage 3, kls. 2, fr.
2.15). De gezinshuisouder moet in dit contact blijven investeren omdat zij de kenner zijn van het kind
en het dagelijks leven van het kind meemaken (Bijlage 3, kls. 2, fr. 5.22 & fr. 9.9).
Gezinshuisouders worden gezien als opvoeders en verzorgers van de jongeren (Bijlage 3, kls. 2, fr.
1.26; fr. 1.27 & fr. 2.14). Zo wordt verteld: “…de functie van de gezinsouder: signaleert, trekt aan de
bel, stuurt een mailtje, belt op naar mij, begeleider, voogd” (Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.31).
5.4.2 De ambulant gezinsbegeleider
Een van de taken van de ambulant gezinsbegeleider is contact met de ouder onderhouden, wanneer
dit om verschillende redenen niet bij de gezinshuisouder kan liggen (Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.9; fr. 1.44 &
fr. 3.20). De begeleiding van een ambulant gezinsbegeleider houdt in dat zij er voor ouders en
gezinshuisouders is. Bijvoorbeeld voor vragen met betrekking tot de taken, door ondersteuning te
bieden bij het rouwproces wat ouders doormaken en door het pedagogische klimaat in het
gezinshuis in de gaten te houden (Bijlage 3, kls. 2, fr. 3.25; fr. 4.32 & fr. 5.29). Daarnaast kijkt ze
samen met ouders hoe de rol van ouder op afstand kan worden ingenomen (Bijlage 3, kls. 2, fr. 5.28).
De ambulant gezinsbegeleider die gesproken is, gaf aan dat er vanuit de organisatie eisen zijn met
betrekking tot haar taken, maar dat ze ook kijkt naar wat passend is:
Officieel hebben we afgesproken dat één keer in de maand, ik ga één keer in de maand als
gezinsbegeleider, en de gedragswetenschapper gaat één keer in de twee maanden mee.
Maar ik heb ook gezinnen waar we het mee doen één keer in de zes weken altijd met z'n
drieën zegmaar. Dus dat ik nooit alleen ga, maar altijd met z'n drieën. En dat is ook prima.
(Bijlage 3, kls. 2, fr. 2.64)
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5.4.3 De gedragswetenschapper
Een van de taken van de gedragswetenschapper is het begeleiden van de gezinshuisouders en waar
nodig hen ondersteunen, door bijvoorbeeld het geven van handelingsadviezen. Zij kunnen wanneer
nodig taken volledig wegnemen bij de gezinshuisouder. Wanneer de relatie tussen gezinshuisouder
en ouder niet goed verloopt, wordt zij als extra hulplijn ingezet, onder andere om de
gezinshuisouders te ondersteunen in het contact met ouders (Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.41; 1.42 & fr.
4.12).
Zij zijn bij de geïnterviewde organisaties eindverantwoordelijk voor het informeren van de ouder
over hoe het met de jongere gaat (Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.37; fr. 1.39 & fr. 4.16). Daarnaast hebben zij
een adviserende functie richting de voogd. (Bijlage 3, kls. 2, fr. 1.43).
Daarnaast doet de gedragswetenschapper de intake, stelt de behandellijn vast en kijkt naar wat
nodig is voor zowel de jongere als de gezinshuisouders (Bijlage 3, kls. 2, fr. 4.14; fr. 4.15; fr. 5.26; fr.
9.3 & fr. 9.8). Hij kijkt of doelen behaald worden en voortgang plaatsvindt, observeert het gedrag van
de jongere en bekijkt hoe gedrag aangepast kan worden wanneer nodig (Bijlage 3, kls. 2, fr.4.16 &
4.22).
5.4.4 De (gezins)voogd
Voordat de taken vanuit de organisatie van de voogd benoemd worden, is het goed bewust te zijn
van het feit dat er niet vanuit de organisatie van de voogd gekeken is naar zijn of haar taken en
rollen. Hiervoor is gekozen omdat het niet haalbaar en niet relevant is naast de interviews die al
gehouden werden ook een organisatie van een voogd te interviewen. De informatie is gebaseerd op
interviews vanuit organisaties die gezinshuizen hebben.
De (gezins)voogd is de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere. Dit kan zijn door gedeeltelijk
gezag of volledig gezag. Hij neemt beslissingen over bijvoorbeeld het stoppen of aanpassen van een
bezoek of regeling. Het komt vaak voor dat de voogd de buffer is in het contact tussen
gezinshuisouders en ouders (Bijlage 3, kls. 2, fr.1.22 & fr. 9.10).

5.5 Wat opvalt
Opvallend aan de taken van de gedragswetenschapper is dat er overlap is met die van de ambulant
gezinsbegeleider. Wanneer bij een organisatie geen ambulant gezinsbegeleider betrokken is, heeft
de gedragswetenschapper ook het contact met ouders als taak. Vooral wanneer er een risico is dat
de relatie tussen gezinshuisouder en ouder in het geding komt.

5.6 Conclusie
Er is bij de geïnterviewde organisaties weinig beleid over de samenwerking tussen hulpverlener en
ouder. De organisaties hebben hun verwachtingen daarover wel overgedragen op hulpverleners.
Daarnaast geeft iedere organisatie aan dat de ouders een belangrijke, centrale, plek hebben.
Geprobeerd wordt de ouders zo veel mogelijk te betrekken.
In de begeleiding van gezinshuisouders is de gedragswetenschapper en in sommige gevallen een
ambulant gezinsbegeleider betrokken. Zij ondersteunen beide de gezinshuisouders bij het contact
met ouders, hoewel de ambulant gezinsbegeleider hier meer oog voor heeft dan de
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gedragswetenschapper. Daarnaast hebben verschillende gezinshuisouders werkbegeleiding en
intervisie met andere gezinshuisouders. De verschillende taken vanuit de organisatie zijn:
De gezinshuisouder:
 Onderhoudt contact met ouders over het dagelijks leven en de doelen van de jongere
 Onderhoudt contact met andere hulpverleners en trekt aan de bel wanneer nodig
 Moet blijven investeren in het contact met de ouders
De ambulant gezinsbegeleider:
 Heeft contact met de ouder, wanneer dit niet bij de gezinshuisouder ligt
 Is er voor de ouders
 Kijkt naar het pedagogische klimaat
 Kijkt met de ouders naar wat hun rol is als ouder op afstand
De gedragswetenschapper:
 Begeleidt en ondersteunt gezinshuisouders, neemt taken weg bij gezinshuisouders wanneer
nodig
 Doet de intakegesprekken waarbij ouders aanschuiven
 Stelt de behandellijn vast en is hier verantwoordelijk voor
 Is eindverantwoordelijk voor het informeren van de ouder over hoe het met de jongere gaat
en zijn ontwikkeling
 Kijkt naar wat nodig is voor de jongere of de ouder
 Houdt korte lijntjes met andere hulpverleners
De (gezins)voogd:
 Is de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere, door gedeeltelijk of volledig gezag
 Neemt beslissingen over bijvoorbeeld het stoppen of aanpassen van een bezoek of regeling
 Is de buffer in het contact tussen gezinshuisouders en ouders
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Hoofdstuk 6 Resultaten deelvraag 3
Deelvraag 3: Hoe worden bovenstaande taken en rollen door de hulpverleners betrokken bij
jongeren in een gezinshuis in de praktijk professioneel uitgevoerd?
In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden wat de taken en rollen van de verschillende
hulpverleners zijn volgens de organisaties. In dit hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan hoe
deze taken en rollen in de praktijk professioneel uitgevoerd worden. Om dit in beeld te krijgen, zijn
de verschillende hulpverleners gesproken. Zie bijlage 5 voor verdere verantwoording van de gekozen
hulpverleners. Hieronder vindt u een overzicht van wat deze hulpverleners zelf als hun taak en rol
zien en hoe ze deze uitvoeren in de praktijk.

6.1 De gezinshuisouders
Er zijn gezinshuisouders gesproken van de Hoenderloogroep en Oosterpoort. Elke geïnterviewde
gezinshuisouder geeft aan dat een goede samenwerkingsrelatie met ouders belangrijk is omdat dit
een positief effect heeft op de jongere. Alle gezinshuisouders proberen daarom zoveel mogelijk
samen te werken met ouders (Bijlage 3, kls. 3, fr. 6.5a).
Alle gezinshuisouders geven aan dat de houding die ze aannemen richting ouders veel invloed heeft
op deze samenwerkingsrelatie. Hierin lijkt het vooral een belangrijke rol te spelen hoe ze zichzelf
positioneren richting ouders: ze maken ouders duidelijk dat de ouderrol bij de ouder zelf blijft en dat
zij als gezinshuisouder geen vervangende ouder zijn. Ze willen zoveel mogelijk naast de ouder blijven
staan. Dit positioneren doen alle gezinshuisouders al in het eerste contact met ouders (Bijlage 3, kls.
3, fr. 6.1 & 6.9; fr. 7.9; fr. 7.14 & fr. 7.38;).
Hoe de gezinshuisouders de samenwerking vervolgens vormgeven, wisselt per gezinshuis.
Gezinshuisouders A geven aan dat ze het belangrijk vinden dat ouders zelf de verantwoordelijkheid
pakken om te vragen hoe het met hun kind gaat: “(…) Wij vinden juist nu gaan we de rollen
omdraaien, nu is de ouder weer verantwoordelijk voor het kind” (Bijlage 3, kls. 3, fr. 7.29).
Om deze reden nemen ze zelf minder snel contact op met ouders over de jongere. Dit doen ze
uiteraard wel wanneer iets is voorgevallen wat ouders moeten weten (Bijlage 3, kls. 3, fr. 7:26). Ze
vinden het netwerk van een jongere heel belangrijk en willen de jongere stimuleren dat netwerk te
onderhouden (Bijlage 3, kls. 3, fr. 7.23). Doordat bij gezinshuisouders A jongeren wonen die uit het
hele land komen is het voor ouders minder makkelijk om langs te komen. Ze zijn wel welkom om
langs te komen maar worden dan gestimuleerd door gezinshuisouders A om met de jongere naar
buiten te gaan, zodat ze makkelijker met de jongere kunnen praten (Bijlage 3, kls. 3, fr. 7:32).
Gezinshuisouders B staan open voor ouders en willen het liefst een ‘glazen huis’ zijn (Bijlage 3, kls. 3,
fr. 6.14). Ze geven daarbij aan dat ouders altijd welkom zijn om bijvoorbeeld mee te eten of ’s avonds
een spelletje mee te spelen (Bijlage 3, kls. 3, fr. 6.2 & fr. 6.13). Zij hebben een duidelijke visie op hoe
ze samenwerken, waarin ze onderscheid maken tussen de opvoedersrol en de ouderrol:
(…) Je hebt kinderen en die hebben een stukje opvoeding nodig, dat is wat wij doen. Wij
nemen als het ware een stukje de opvoeding over van de ouders. Maar het stukje ouders
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zijn, dat proberen we bij de ouders te laten liggen. En alle dingetjes die ouders kunnen doen
als ouder zijnde, proberen we de ouders te laten doen en alle dingen die bij de opvoeding
horen die trekken wij naar ons toe. (Bijlage 3, kls. 3, fr. 6.9)
Deze visie komt in kleine dingen tot uiting, bijvoorbeeld wanneer het haar van de jongere geknipt
moet worden. Gezinshuisouders B zien het als hun opvoedingstaak om te zorgen dat de jongere op
tijd naar de kapper gaat. Hoe het haar vervolgens geknipt wordt, mogen ouders bepalen (Bijlage 3,
kls. 3, fr. 6.10). Gezinshuisouders B houden ouders op de hoogte van de dagelijkse dingen die de
jongere meemaakt. Daarnaast zien ze het ook als hun taak om een luisterend oor te bieden aan
ouders. Volgens hen heeft het een positieve invloed op ouders, en daarmee op de jongere, als
ouders hun gevoelens kunnen delen met de gezinshuisouders.
Elke gezinshuisouder geeft aan dat er niet een standaard manier is hoe ze contact onderhouden met
ouders. Het wisselt per ouder en gezinshuisouder hoe vaak er contact is en op wat voor manier.
Gezinshuisouders stellen dat maatwerk bieden het beste werkt. Daarbij blijft het belangrijk ouders te
betrekken waar mogelijk en te luisteren naar hun wensen (Bijlage 3, kls. 3, fr. 6.34; fr. 7.7 & fr. 7.16).
Zoals eerder genoemd zien de gezinshuisouders het als hun taak om ouders van het dagelijkse leven
van de jongere op de hoogte te houden. Wanneer het ingewikkelder wordt en de onderlinge relatie
onder druk komt te staan, worden andere hulpverleners (meestal de gedragswetenschapper)
ingeschakeld, bijvoorbeeld wanneer iets gezegd moet worden over het functioneren van ouders
(Bijlage 3, kls. 3, fr. 7.35 & 7.51). Daarnaast spreken gezinshuisouders andere hulpverleners wanneer
ze advies nodig hebben. Hiervoor wordt vooral de gedragswetenschapper geraadpleegd (Bijlage 3,
kls. 3, fr. 6.44). Gezinshuisouders mogen zelf geen beslissingen nemen over de jongere, waarbij gezag
van de ouder of voogd nodig is.
De ervaring van de gezinshuisouders is dat de meeste hulpverleners de samenwerking zoeken en dat
dit goed verloopt (Bijlage 3, kls. 3, fr. 7.49). De samenwerking met de voogd wordt soms als lastig
ervaren. Volgens gezinshuisouders hebben voogden een grote rol voor de jongere, maar komen ze
deze te weinig na. Hier wordt onder andere het volgende over gezegd:
Als je bijvoorbeeld een voogd hebt, die heeft vaak best wel een belangrijke rol voor het kind,
zeker als er nog sprake is van dat een ouder uit het gezag gezet is. Alleen voogden hebben...
Ja, die hebben vaak een grote caseload dus dan is er niet zo heel veel tijd voor het kind. Dus
zolang er geen bijzonderheden zijn, dan hoor je de voogd ook niet. Uitzonderingen zijn soms
voogden die echt wel belangstellend zijn en een belletje doen en gewoon regelmatig wat
willen weten. Dat zijn echt uitzonderingen. Vaak... En een voogd is toch, ook voor de jongere,
soms de jongere kent de voogd vaak nauwelijks, dat vind ik wel eens lastig. Want het is wel
degene die vaak best wel ingrijpende beslissingen moet nemen. Gelukkig wel de meeste
voogden die vragen wel advies, dus dat is wel mooi. (Bijlage 3, kls. 3, fr. 7.45)

6.2 De ambulant gezinsbegeleider
De ambulant gezinsbegeleider geeft, net als de gezinshuisouders, aan dat ze het belangrijk vindt om
samen te werken met ouders omdat ouders wanneer mogelijk altijd betrokken moeten worden
(Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.7 & 2.9). Ze noemt daarbij dat het wel persoonsafhankelijk is in hoeverre
ouders betrokken worden door ambulant gezinsbegeleiders (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.25). Waar
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gezinshuisouders vooral kijken naar hoe ouders rechtstreeks bij hun gezinshuis betrokken kunnen
worden, kijkt de ambulant gezinsbegeleider breder. Ze zegt daarover:
Dat hoeft niet meteen dat de kinderen altijd naar huis gaan en dat hoeft niet te betekenen
dat er altijd begeleid bezoek is, maar al is het om te kijken of ze mee kunnen werken aan een
levensboek op afstand, al is het dat kinderen wel met Moederdag/Vaderdag iets naar hun
ouders op kunnen sturen weet je, het hoeft niet altijd met het lijfelijk contact te zijn. (Bijlage
3, kls. 3, fr. 2.8)
De ambulant gezinsbegeleider vanuit Pluryn, ziet haar rol als tussenpersoon in de
samenwerkingsrelatie tussen gezinshuisouder en ouder. “Dus ik zorg dat zij (moeder) de informatie
krijgt, ik was spreekbuis zegmaar voor haar, en de afspraken maken van nou hoe kun je nou toch
contact houden met je kind maar dat het niet belastend wordt, hè” (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.2).
Ze heeft contact met zowel de ouders als de gezinshuisouders. De ambulant gezinsbegeleider geeft
aan dat gezinshuisouders prima de dagelijkse dingen met ouders kunnen regelen. Wanneer ouders
meer nodig hebben dan de gezinshuisouders kunnen bieden, is het fijn dat de ambulant
gezinsbegeleider mee kijkt (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.4). Ze zegt hier zelf over: “(…) daar waar mogelijk
gezinshuisouders, daar waar het ingewikkelder ligt gezinsbegeleiders” (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.48).
Daarbij ziet zij het als haar taak om ouders te begeleiden. Dit moet buiten de gezinshuisouders liggen
om de onderlinge relatie tussen gezinshuisouders en ouders goed te houden, zodat de jongere
daarvan kan profiteren (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2:17).
Hoe de ambulant gezinsbegeleider samenwerkt met ouders wisselt per gezin:
In het ene gezin hoef ik eigenlijk alleen maar een beetje aan de zijlijn en stuur ik een beetje
de gezinshuisouder van 'goh, denk je ook aan de biologische ouder' en dat soort dingen en
loopt het eigenlijk heel erg. Maar er zijn ook gezinnen waar ik echt het contact heb met de
biologische ouders omdat dat of vastgelopen is (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.1).
Dat het contact wisselt per gezin is volgens haar prima. Ouders zijn onderling zo verschillend dat er
niet een standaard voor te bedenken is hoe dit contact vormgegeven moet worden. Dit contact moet
op maat onderhouden worden (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2:67). Daarbij geeft ze aan dat het voor alle ouders
van belang is wat voor houding de ambulant gezinsbegeleider aanneemt. Ontmoeting en erkenning
zijn daarbij belangrijk. Het erkennen van het verdriet van ouders en daarnaast ook de ruimte bieden
aan ouders om aan te geven wat ze nodig hebben (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.68 & 2.19). In het contact
met ouders is het volgens haar belangrijk om ook bij ouders langs te gaan, in plaats van alleen te
mailen of bellen (Bijlage 3, kls. 3, fr. 39). Daarnaast vindt ze dat ouders meer meegenomen moeten
worden in het hulpverleningsproces rondom de jongere (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2:28).
Het contact tussen de gezinshuisouders en de ambulant gezinsbegeleider is ook wisselend (Bijlage 3,
kls. 3, fr. 2.58). Ze zegt hier onder andere over:
Ik heb sommige ouders die ik meerdere keren per week spreek, en ik heb sommige
gezinshuisouders die ik rustig zes weken niet spreek, die echt op de geagendeerde dagen dat
ik ze dan spreek, verder mailen we dan wel wat heen en weer, maar dat ik ze echt alleen

27

maar één keer in de zes weken op huisbezoek zie, die zijn wel in de minderheid hoor, moet ik
zeggen. Daar zijn het er maar weinig van. En sommige doe ik heel veel via de telefoon en
sommige ga ik veel heen. Dat is heel verschillend. (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2:60)
De ambulant gezinsbegeleider vertelt dat contact goed loopt op het moment dat onderling goede
afspraken worden gemaakt en gezinshuisouders haar weten te vinden wanneer nodig (Bijlage 3, kls.
3, fr. 65). Zo is het fijn als gezinshuisouders aangeven wanneer ergens te veel tijd in gaat zitten in het
contact met ouders, of wanneer iets hen teveel raakt, zodat de ambulant gezinsbegeleider hierop
kan inspringen. Zij ziet het op dat moment als haar taak om de gezinshuisouders in hun kracht te
zetten. Daarnaast ziet ze het als haar taak om dingen van de gezinshuisouder over te nemen in het
contact met ouders wanneer dit de relatie tussen ouders en gezinshuisouders kan beïnvloeden
(Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.16).
Onderling goede afspraken maken is volgens de ambulant gezinsbegeleider ook belangrijk in het
contact met andere hulpverleners (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2.69).
De ambulant gezinsbegeleider geeft, net als de gezinshuisouders aan, dat de rol van voogd in de
samenwerking lastig is (Bijlage 3, kls. 3, fr. 2:66).

6.3 De gedragswetenschapper
De gedragswetenschappers (vanuit Pluryn, Parlan en Leger des Heils) geven net als de andere
hulpverleners aan dat ouders een hele belangrijke, centrale plek hebben en daarom zoveel mogelijk
betrokken moeten worden (Bijlage 3, kls. 3, fr. 1.1; fr. 5.22 & fr. 10.3). De gedragswetenschapper van
Pluryn geeft hierin het volgende voorbeeld:
Ik heb contact met ouders als het gaat op verschillende fases van van betrokkenheid bij de
organisatie. Dus bij intake heb je meteen al contact met ouders, dus dan bouw je al aan een
samenwerking. Dan investeer je in de eerste, ja, stap van de relatie zeg maar. De
samenwerkingsrelatie. (Bijlage 3, kls. 3, fr. 10.4a)
Dat gedragswetenschappers ouders belangrijk vinden komt ook naar voren in de houding die ze
aannemen richting de ouders. Een gedragswetenschapper zegt hierover dat erkenning van de ouder
daarin belangrijk is. Daarnaast wordt door een andere gedragswetenschapper de nadruk gelegd op
nieuwsgierig zijn. Vanuit deze nieuwsgierige houding wil ze weten wat de behoeften van ouders zijn
en waar ze tegenaan lopen, zodat ze de ouder daarin kan ondersteunen en kan zorgen dat de ouder
zich gezien voelt (Bijlage 3, kls. 3, fr. 10.32).
Gedragswetenschappers zien het als hun taak om ondersteunend te zijn in het contact tussen
gezinshuisouders en ouders. In sommige gevallen halen ze het contact met de ouder zelfs helemaal
bij de gezinshuisouder weg (Bijlage 3, kls. 3, fr. 1.8).
Daarnaast vertelt een gedragswetenschapper dat ze vaak met gezinshuisouders overlegt over de
ontwikkeling van de jongere. Ze houdt in de gaten of voortgang geboekt wordt in het behandeltraject
met de jongere en of doelen gehaald worden. De gedragswetenschapper is aanwezig bij de
evaluaties en denkt mee in het hulpverleningsproces. (Bijlage 3, kls. 3, fr. 4.16). Daarnaast zien ze het
ook als hun taak om aanspreekpunt voor ouders te zijn. (Bijlage 3, kls. 3, fr. 10.4b)
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Er zijn verschillende manieren waarop gedragswetenschappers met ouders communiceren,
bijvoorbeeld via mail. In dit contact houden ze in de gaten dat ze de ouders een belangrijke positie
geven in het leven van de jongere (Bijlage 3, kls. 3, fr. 10.4d).
Alhoewel de gedragswetenschapper verantwoordelijk is voor het behandelingstraject van de
jongere, kunnen ze geen beslissingen nemen over de jongere omdat ze geen gezag hebben, dat ligt
bij de ouder en/of de (gezins)voogd (Bijlage 3, kls. 3, fr. 10.15 & fr. 10.16):
Het is de taak van de gedragswetenschapper om samen te werken met andere hulpverleners. Dit
voeren ze uit door vooral afstemming met elkaar te zoeken over wie welke taak oppakt (Bijlage 3, kls.
3, fr. 10.12). De samenwerking met een (gezins)voogd vindt een gedragswetenschapper soms
moeilijk lopen doordat ze niet altijd doen wat ze beloven en soms makkelijk te sturen zijn (Bijlage 3,
kls. 3, fr.10.19 & fr. 10.20).
Verder geeft een gedragswetenschapper aan dat ze het soms lastig vindt als veel hulpverleners
betrokken zijn bij een jongere, waardoor het lastig is om onderling afspraken te maken (Bijlage 3, kls.
3, fr. 10.22).

6.4 De (gezins)voogd
De (gezins)voogd geeft aan dat hij vooral de band tussen de ouders en gezinshuisouders erg
belangrijk vindt. Zolang deze band goed blijft voelt de jongere dat hij loyaal kan zijn aan zijn
gezinshuisouders, wat belangrijk is voor het slagen van de plaatsing. Zijn rol is dan ook om de buffer
te zijn tussen ouders en gezinshuisouders (Bijlage 3, kls. 3, fr. 8.2; fr. 8.5 & fr. 8.22).
De (gezins)voogd staat op afstand van de jongere. Hij is de plaatser van de jongere in het gezinshuis
en is bij de evaluaties aanwezig. Daarnaast ziet hij de jongere slechts een of twee keer in het jaar
(Bijlage 3, kls. 3, fr. 8:1). Hij is wel eindverantwoordelijk voor de jongere, maar heeft niet direct zicht
op de ontwikkeling van de jongere (Bijlage 3, kls. 3, fr. 8.19). Volgens hem hoort dit ook niet bij zijn
taken:
Daar heb ik helemaal geen zicht op. Ik ben er niet bij, ik voed ze niet op, dat is ook mijn taak
gewoon niet. Ik moet ergens ook wel kunnen vertrouwen dat die gezinshuisouders goede
gasten zijn en dat ze daar met volle overtuiging in meegaan. Maar ik ben natuurlijk niet in de
opvoeding aanwezig. Ik ben degene van buitenaf, die af en toe komt praten met het kind,
ouders. (Bijlage 3, kls. 3, fr. 8:26)
De gezinsvoogd ziet het wel als zijn taak afspraken over de om de omgang tussen de jongere en de
ouders te regelen en hierin te bemiddelen (Bijlage 3, kls. 3, fr. 30).
Het contact tussen ouders en de (gezins)voogd vindt het meest intensief plaats op het moment dat
de jongere uit huis geplaatst dreigt te worden en op het moment dat de jongere eventueel
teruggeplaatst kan worden (Bijlage 3, kls. 3, fr. 8:34). Wanneer de jongere in een gezinshuis zit, blijft
de voogd contact houden met ouders door ze te informeren over hoe het met de jongeren gaat, al is
dit op een lagere frequentie dan het contact wat gezinshuisouders met ouders hebben (Bijlage 3, kls.
3, fr. 8.32). Wanneer is besloten dat een jongere niet meer thuis komt wonen en altijd in het
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gezinshuis zal blijven, heeft de voogd minder contact met ouders doordat het gezag dan bij hem ligt.
Wanneer hij nog in de rol van gezinsvoogd betrokken is, is dit contact intensiever (Bijlage 3, kls. 3, fr.
8:14).
In het contact met ouders probeert de (gezins)voogd vooral aan te sluiten bij ouders (Bijlage 3, kls. 3,
fr. 8.17). De (gezins)voogd geeft aan dat het contact met vaak ouders lastig verloopt, doordat hij
ervoor heeft gezorgd dat het kind uit huis geplaatst is (Bijlage 3, kls. 3, fr. 8.13 & fr. 8.14). Hij blijft in
de rol van gezinsvoogd benadrukken dat ouders nog wel verantwoordelijkheid hebben over hun kind.
Terwijl hij als voogd de ouders meer op afstand houdt (Bijlage 3, kls. 3, fr. 8.38).
Van de (gezins)voogd wordt gevraagd dat hij samenwerkt met andere hulpverleners. Deze
samenwerking loopt volgens de (gezins)voogd goed. Hij vertrouwt gezinshuisouders en andere
hulpverleners volledig, wat nodig is om zijn werk goed te kunnen doen (Bijlage 3, kls. 3, fr. 8.27). Eén
van de weinige dingen die hij daarin anders zou willen zien is dat andere hulpverleners minder snel
taken bij hem neerleggen. Verder is zijn ervaring dat hij geïnformeerd wordt wanneer dat moet
(Bijlage 3, kls. 3, fr. 8.28 & 8.41).

6.5 Wat opvalt
Het valt op dat de samenwerking met de voogd door meerdere hulpverleners als moeilijk wordt
ervaren. De voogd geeft in het interview aan dat hij de samenwerking wel goed vindt gaan. Hij
vertrouwt daarbij op betrokken hulpverleners. Deze meningen komen niet met elkaar overeen.
Daarnaast valt op dat hulpverleners hun taken in samenwerking met ouders allemaal op een andere
manier vormgeven. Dit verschil is vooral bij de gezinshuisouders groot. Hulpverleners benadrukken
dat samenwerking met ouders maatwerk moet zijn.

6.6 Conclusie
De verschillende hulpverleners geven allemaal aan dat het belangrijk is om zo goed mogelijk en
zoveel mogelijk samen te werken met ouders, in het belang van de jongere. Ze zien daarbij de
taakverdeling in grote lijnen hetzelfde: de gezinshuisouders pakken zoveel mogelijk zelf op met
ouders. Wanneer dit de gezinshuisouders zelf niet lukt en ze advies nodig hebben, schakelen ze
andere hulpverleners in. De grens in wat gezinshuisouders zelf oppakken en wanneer ze andere
hulpverleners betrekken is flexibel, dit verschilt per ouder en gezinshuisouder. Daarbij wordt steeds
in de gaten gehouden dat relatie tussen gezinshuisouders en ouders niet onder druk komt te staan,
zodat de jongere niet in een loyaliteitsconflict beland.
Wanneer de gezinshuisouders hulp nodig hebben van andere hulpverleners lijkt het erop dat ze in
eerste instantie naar hun eerste aanspreekpunt vanuit de organisatie stappen. Het wisselt per
organisatie of dit een ambulant begeleider of gedragswetenschapper is.
Zowel gezinshuisouders als andere hulpverleners hebben allemaal een andere manier waarop ze de
samenwerking met ouders concreet vormgeven. Hierdoor is geen standaard vast te stellen over hoe
vaak en op wat voor manier het contact vormgegeven moet worden. Dit moet maatwerk zijn.
De ambulant begeleider, gedragswetenschapper en (gezins)voogd hebben allemaal contact met
zowel gezinshuisouders als ouders. Ze zien het allemaal als hun taak om tussenpersoon te zijn en
ervoor te zorgen dat de relatie tussen gezinshuisouders en ouders goed blijft. De rol van ambulant
begeleider en gedragswetenschapper in een organisatie zonder ambulant begeleider is vergelijkbaar
met elkaar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van gezinshuisouders en ouders wanneer ze vragen
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hebben. Het verschil is dat de gedragswetenschapper vooral gefocust is op de behandeling van de
jongere en daar verantwoordelijk voor is. De ambulant begeleider ziet het als extra taak om een
luisterend oor aan ouders te bieden en hen te begeleiden waar nodig.
De (gezins)voogd staat op de grootste afstand van de jongere. Hij is eindverantwoordelijk voor de
jongere, heeft (gedeeltelijk) gezag en houdt op afstand in de gaten hoe de plaatsing gaat. Daarbij is
hij degene die belangrijke beslissingen neemt en overbrengt op ouders.
De samenwerking tussen de verschillende hulpverleners lijkt over het algemeen goed te gaan, zolang
er onderlinge afstemming is over wie welke taak oppakt. De rol van de voogd wordt door
verschillende hulpverleners als lastig ervaren.
Samengevat blijkt dat alle hulpverleners het belangrijk vinden zoveel mogelijk samen te werken met
ouders. Hoe hulpverleners de samenwerking met ouders concreet vormgeven wisselt per
hulpverlener en per ouder. Hoe hulpverleners onderling de taken verdelen, wisselt ook per casus. Dit
is goed zolang er afstemming is met elkaar. Maatwerk is het sleutelwoord.
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Hoofdstuk 7 Resultaten deelvraag 4
Deelvraag 4: Wat hebben hulpverleners die betrokken zijn bij jongeren in een gezinshuis nodig om
de taken en rollen professioneel uit te voeren?
Voor deze deelvraag zijn interviews gebruikt van organisaties en hulpverleners. De wensen van de
hulpverleners zijn in kaart gebracht. In eerste instantie waren de onderzoekers van plan de wensen
met betrekking tot de organisatie in kaart te brengen. Echter bleek uit de interviews dat naast enkele
wensen voor organisaties ook andere wensen spelen. Alle wensen staan beschreven in dit hoofdstuk.

7.1 Jeugdzorg breed
7.1.1 Ondersteuning voor ouders
De ambulant gezinsbegeleider geeft aan dat ouders steun moeten krijgen op het moment dat hun
kind uit huis geplaatst wordt. Hierbij is het belangrijk dat deze steun niet vanuit de voogd geboden
wordt. Volgens haar is er nog te weinig georganiseerd rondom de ouder: “…waardoor ouders
onnodig getraumatiseerd worden en dat je dus een heel lang traject hebt voordat je ouders
überhaupt in vertrouwen hebt met hulpverleners. Want ik vind echt dat we daar.. nee, daar doen we
ze gewoon tekort in” (Bijlage 3, kls. 4, fr. 2.24).
In andere interviews komt ook vaak naar voren dat er iemand moet zijn voor de ouders, om te kijken
naar wat zij nodig hebben. Dit kan gaan over het vormgeven van de samenwerking en de
opvoedersrol op afstand of praktische hulp bij een verslaving of schulden (Bijlage 3, kls. 4, fr. 4.30; fr.
7.74; fr. 7.78 & fr. 7.79).
Daarnaast is er bij de ouders vaak sprake van rouw wanneer hun kind net uit huis geplaatst is. Dit is
iets waar meer aandacht voor mag zijn. Wanneer ouders hier ondersteuning in krijgen, kan het voor
ouders makkelijker worden de plaatsing van de jongere in het gezinshuis te accepteren (Bijlage 3, kls.
4, fr. 2.24; fr. 10.35 & fr. 10.36). Zoals in onderzoek Van Noordegraaf en Van de Koot (2018) naar
voren kwam, is het belangrijk dat ouders achter de plaatsing van hun kind staan om de plaatsing tot
een succes te maken. Maar ook in andere literatuur is terug te lezen dat deze acceptatie van belang
is.
De ambulant gezinsbegeleider geeft aan hier oog voor te hebben, maar daarbij loopt ze er tegenaan
dat ze soms niet de mogelijkheid heeft hulp voor ouders in hun eigen woonplaats te regelen:
Wat ik mooi zou vinden, is als er makkelijker hulp voor biologische ouders in hun eigen
woonplaats zou kunnen zijn, zeg maar. Hè, dus we hebben wel kinderen die van ik-weet-nietwaar uit het land komen, dan is het voor ons heel lastig dat goed te organiseren, en dat er
dan samenwerking zou kunnen zijn, of een doorverwijzing vanuit de gemeente. (Bijlage 3, kls.
4, fr. 2.47)
7.1.2 Samenwerking hulpverleners
In de interviews komt ook naar voren dat er vaak veel hulpverleners op een systeem zitten. Dit wordt
als niet positief beschouwd, terwijl het nog steeds gebeurt (Bijlage 3, kls. 4, fr. 10.25):
Gezinshuisouders A geven aan dat jongeren hier ook last van hebben. Ze zeggen daarover dat
sommige jongeren erg veel hulpverleners om zich heen hebben en/of dat deze hulpverleners vaak
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wisselen. Op deze manier moeten ze steeds opnieuw iemand leren kennen. Ze geven aan dat dit niet
goed is voor de jongere, en dat het kan zijn dat de jongere zich niet serieus genomen voelt (Bijlage 3,
kls. 4, fr. 7.82). De wens die de onderzoekers hieruit halen is dat er zo min mogelijk wisselingen
moeten zijn van hulpverleners en daarnaast dat er zo min mogelijk hulpverleners bij een jongere
betrokken moeten zijn.

7.2 Organisatie
Gezinshuisouders, maar ook andere hulpverleners, geven aan dat ze over het algemeen geen wensen
hebben over wat in de organisatie beter kan. Wanneer ze hulp nodig hebben, trekken ze aan de bel
en kunnen ze om advies vragen. Voor hen is dat voldoende (Bijlage 3, kls. 4, fr. 7.60 & fr. 7.61). Zij
kunnen zich wel voorstellen dat een beginnende gezinshuisouder meer begeleiding nodig heeft
(Bijlage 3, kls. 4, fr. 7.62).

7.3 Hulpverleners
In de interviews die gehouden zijn, zijn verschillende wensen met betrekking tot verschillende
hulpverleners naar voren gekomen. Per hulpverlener zal hieronder benoemd worden wat deze
wensen zijn.
7.3.1 Algemeen
Er kwamen wensen naar voren die voor alle hulpverleners zouden kunnen gelden. Zo gaf de
ambulant gezinsbegeleider aan dat het soms goed kan zijn dat een hulpverlener zelf ook vertelt dat
hij/zij het met zijn/haar eigen kinderen ook wel eens lastig heeft. Of dat hij/zij richting zijn/haar
kinderen uit de slof kan schieten (Bijlage 3, kls. 4, fr. 2.27). Daarnaast geeft zij aan dat ouders veel
meer meegenomen kunnen worden in het proces die hulpverleners doormaken met hun kind. Hierbij
stelt ze wel de kanttekening dat dit allemaal op maat moet. Er moet veel meer gekeken worden naar
waar ouders behoefte aan hebben, waar hun vraag ligt en hun zorgen zijn (Bijlage 3, kls. 4, fr. 2.28).
De gezinshuisouders gaven aan dat ze tevreden zijn (Bijlage 3, kls. 4, fr. 6.51). Het is voor hen wel een
belangrijk punt dat er zorg op maat gegeven moet blijven worden (Bijlage 3, kls. 4, fr. 7.83). Ze geven
daarbij aan dat ieder hulpverlener zich bij zijn eigen stuk moet houden, zodat dit niet door elkaar
loopt. Dit voorkomt verwarring (Bijlage 3, kls. 4, fr. 6.54). Een tip die een hulpverlener aan andere
hulpverleners geeft, is: “En precies, niet werken vanuit protocolletjes. Daar heb ik ook een hekel aan.
Ja, het staat zo op papier dus het moet zo. Nee, dat werkt niet” (Bijlage 3, kls. 4, fr. 7.84). De
(gezins)voogd zegt hierover het volgende: “Minder lijstjes. Ja. Dat. Dat is mijn wens” (Bijlage 3, kls. 4,
fr. 8.41). Daarbij is dynamisch blijven als hulpverlener belangrijk (Bijlage 3, kls. 4, fr. 7.84).
De gedragswetenschapper geeft aan dat het vooral in kleine dingen zit, zoals onder aan je
handtekening bij de e-mail neerzetten welke dagen je werkt. Dit scheelt een hoop gedoe bij het
plannen van bijvoorbeeld een evaluatie (Bijlage 3, kls. 4, fr. 10.28 & fr. 10.29). Zij geeft daarnaast het
volgende aan:
Nou, wat ik merk, wat prettig is, dat we bijvoorbeeld, dat onderling goede afspraken zijn over
wie kunnen bezoeken begeleiden bijvoorbeeld. Er zijn echt ouders die daar nog
ondersteuning bij nodig hebben. En het is heel lang onduidelijk geweest van ‘wie gaat het
dan doen en vanuit welk potje?’ Dat daar goede afspraken over zijn. Over dus de kaders
financieel en qua ruimtes en dat soort dingen en dat daar mensen uren voor krijgen om echt
systemisch te gaan werken. Dus je hebt enerzijds de begeleiders van de bezoek, maar ook de
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vroege ambulant traject dat die echt met ouders bezoeken gaat voorbespreken en dan
bezoek begeleiden en nabespreken. En dat je dat kan doen door een gezinsbegeleider of een
voogd, nou ja dat daar afspraken over gemaakt wordt van ‘Wie kan dat dan doen?’ ‘Wie
heeft er ruimte?’ Dat kan echt de samenwerking ten goede komen. (…)” (Bijlage 3, kls. 4, fr.
10.34)
7.3.2 De gezinshuisouder
Volgens alle gesproken organisaties moet het contact met de ouder -als het kan- gewoon via de
gezinshuisouder lopen (Bijlage 3, kls. 4, fr. 1.13). Daarnaast geeft Parlan aan dat zij het volgende zou
wensen:
Ik zou wensen dat alle gezinshuisouders ontzettend emotioneel stabiel zijn, waardoor ze veel
kunnen verdragen en ondanks alles die ze over zich heen krijgen, altijd vanuit hun ratio
handelen. Dat is wat, maar dat vraagt emotioneel soms zo veel van gezinshuisouders. (Bijlage
3, kls. 4, fr. 5.37)
Daarnaast geeft Driestroom het volgende aan:
Nou ja wat is je wens is dat in ieder gezinshuis rondom ieder kind er besef is van het belang
van dat systeem en van biologische ouders. En dat ook als je besluit dat het tijdelijk in het
belang van het kind is dat er geen contact is dat het dan ook nog steeds een
gespreksonderwerp moet zijn. Je kunt ouders niet doodzwijgen. Dus dat je dan op een
andere manier aandacht moet hebben voor wat... hoe pijn doet het dat je ouders en niet
kunnen zijn? Of... Het moet een plek hebben, altijd. En daar zie ik nog wel uitdagingen,
omdat dat op alle plekken ook zo, zal ik maar zeggen, voorop het netvlies te hebben. (Bijlage
3, kls. 4, fr. 9.14)
7.3.3 De ambulant gezinsbegeleider
Uit het interview met Pluryn kwam de wens naar voren dat iemand van buitenaf de ouders begeleidt,
omdat gezinshuisouders vaak als concurrent gezien worden door de ouders (Bijlage 3, kls. 4, fr. 1.11).
Daarin komt de wens naar voren een ambulant werker in te kunnen zetten. Pluryn spreekt uit dat het
voor ouders fijn zou zijn dat begeleiding is bij wrijving met de gezinshuisouder (Bijlage 3, kls. 4, fr.
1.14.). In beide fragmenten wordt gedoeld op het in kunnen/mogen zetten van een ambulant
werker. Hier kan uit opgemaakt worden dat die begeleiding voor ouders soms gemist wordt.
7.3.4 De gedragswetenschapper
In de afgenomen interviews is niets naar voren gekomen met betrekking tot de wensen van of voor
de gedragswetenschapper.
7.3.5 De (gezins)voogd
Bij de (gezins)voogd kwam vrijwel de meeste kritiek los bij de hulpverleners. Zo geeft de ambulant
gezinsbegeleider aan dat een voogd betrouwbaar moet zijn. Wanneer iets afgesproken wordt,
moeten ze dat ook doen (Bijlage 3, kls. 4, fr. 2.46). De gedragswetenschapper geeft ook aan dat ze er
tegenaan loopt dat ze afspraken niet nakomen (Bijlage 3, kls. 4, fr. 10.18).
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Er wordt ook aangegeven dat een (gezins)voogd meer belangstelling mag tonen naar de jongere of
regelmatiger op bezoek mag komen. De (gezins)voogd mag meer in beeld komen (Bijlage 3, kls. 4, fr.
7.46; fr. 7.47 & fr. 7,81). Daarnaast wordt het volgende punt aangekaart:
Dus daar loop ik tegenaan: dat voogden soms te makkelijk te sturen zijn. En dat wil zeggen
dan heb ik ze aan tafel en dan spreekt de inhoud en is, zijn ze akkoord. En dan gaan ze naar
ouders toe en kunnen ze ook ontzettend begrijpen wat ouders zeggen. En dan waaien ze
daarin mee. En dan ben ik een beetje negatief maar ik bedoel je krijgt nu juist daar die punt
van waar, hè waar zitten de moeilijkheden in. (Bijlage 3, kls. 4, fr. 10.20)
In deze punten komen verschillende wensen naar voren. Een voogd moet zich meer richten op de
jongere en zijn afspraken nakomen en op die manier betrouwbaar worden. Niet alleen naar de
jongere en hun ouders, maar ook naar de hulpverleners toe.

7.4 Overige wensen
In de interviews is ook een andere wens naar voren gekomen. Gezinshuisouders A geven aan dat zij
graag zouden willen dat ouders meer betrokken raken bij de jongere (Bijlage 3, kls. 4, fr. 7.72 & fr.
7.73).
Tijdens een telefonisch interview met een gedragswetenschapper kwam naar voren dat er de wens
bestaat dat iets verbeterd kan worden in het digitale verkeer:
Of met zijn alle dat je mensen kan digitale verkeer bijvoorbeeld, een beter aan elkaar linken.
Waardoor je dan niet al die problemen hebt, van je mag een stuk niet opsturen of, hè? Weet
je, dat het allemaal goed beveiligd is en dat je dus zo toegang geeft tot digitale dossiers, of,
nou ja dat er zo een bepaalde koppeling in zit die goed werkt dat we dan dat het tijd gaat
schelen. Dus dan zit je ook in die samenwerking kan je wat sneller schakelen. Dus dat de
digitale ondersteuning moet beter wat beter verloopt. (Bijlage 3, kls. 4, fr. 10.30)
Daarnaast gaf zij aan dat plannen, met bijvoorbeeld scholen, meer bij elkaar zouden moeten
aansluiten (Bijlage 3, kls. 4, fr. 10.31).

7.5 Wat opvalt
Het valt op dat voor de gedragswetenschapper geen wensen zijn met betrekking tot de
samenwerking met andere hulpverleners. Daarnaast valt het over het algemeen op dat er weinig
wensen zijn met betrekking tot de organisatie. Dit is tegen de verwachting van de onderzoekers in.

7.6 Conclusie
De hulpverleners die geïnterviewd zijn geven veelal aan wensen te hebben met betrekking tot de
(gezins)voogd. Er komt niet duidelijk naar voren dat er onduidelijkheid is over de taken en rollen van
de betrokken hulpverleners. Op veel andere gebieden zijn er wel wensen. Een punt dat de
onderzoekers van belang vinden en dat ook in bijna alle interviews terugkwam was het rouwproces
van ouders. Op dit moment is het niet duidelijk wiens verantwoordelijkheid dit is; de een noemt de
ambulant gezinsbegeleider, de ander vertelt dat daar geen ruimte en tijd voor is.
Omdat dit onderwerp zo vaak terugkwam in de interviews die gehouden zijn, is besloten hier in de
aanbevelingen meer aandacht aan te besteden.
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Daarnaast is duidelijk dat er veelal wensen zijn over de samenwerking met de voogd. Verschillende
hulpverleners zien de voogd als onbetrouwbaar. Voor de voogd is hier nog werk in te doen.
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Hoofdstuk 8: Conclusie
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag:
Wat zijn de taken en rollen van hulpverleners die betrokken zijn bij jongeren in gezinshuizen, met
betrekking tot samenwerking met de ouders van de jongeren en wat hebben deze hulpverleners nodig
vanuit de organisatie om hun taken en rollen professioneel uit te voeren?
De beantwoording van deze vraag is onderzocht vanuit literatuuronderzoek en interviews met
meerdere organisaties en hulpverleners.
Uit zowel literatuurstudie als interviews blijkt dat samenwerken met ouders als een belangrijke taak
wordt gezien van hulpverleners en dat ouders zoveel mogelijk betrokken moeten worden door
hulpverleners. Toch wordt in literatuur en beleid van organisaties niet concreet beschreven hoe deze
samenwerking vormgegeven moet worden. Vanuit de interviews blijkt dat de manier van
samenwerken met ouders wisselt per organisatie, per hulpverlener en per ouder, dit is maatwerk.
Hulpverleners geven aan dat ze het prima vinden dat deze taken niet meer op papier zijn vastgelegd.
De taken en rollen zoals naar voren zijn gekomen vanuit literatuur, organisaties en hulpverleners zijn
de volgende:
Van gezinshuisouders wordt verwacht dat ze zoveel mogelijk contact hebben met ouders over het
dagelijks leven van de jongere en hen hierbij betrekken. Het is daarbij van belang korte lijntjes met
ouders te houden. In de houding die gezinshuisouders moeten aannemen richting ouders komt naar
voren dat zij de ouderrol bij ouders laten en geen vervangende ouder zijn. Daarnaast moeten ze
respectvol praten over de ouders richting de jongere en kennis en inzichten van ouders over hun kind
serieus nemen.
Uit de interviews blijkt dat de ambulant gezinsbegeleider niet in elke organisatie betrokken is. Waar
ze wel betrokken zijn is hun belangrijkste taak om tussenpersoon te zijn tussen ouders en
gezinshuisouders. Ze hebben contact met de ouders op het moment dat de relatie met
gezinshuisouder in het geding komt. Daarnaast zijn ze het eerste aanspreekpunt voor ouders en
gezinshuisouders vanuit de organisatie en begeleiden ze zowel ouders als gezinshuisouders.
De taken van een gedragswetenschapper komen grotendeels overeen met die van de ambulante
gezinsbegeleider. Wanneer er geen ambulant gezinsbegeleider in de organisatie betrokken is neemt
de gedragswetenschapper de rol van tussenpersoon op zich en begeleidt hij ouders en
gezinshuisouders. Wanneer wel een ambulant gezinsbegeleider betrokken is staat de
gedragswetenschapper meer op afstand. Een extra taak die bij de gedragswetenschapper hoort is de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en behandeling van de jongere.
De (gezins)voogd is ook tussenpersoon tussen gezinshuisouder en ouder. Hij is de wettelijke
vertegenwoordiger van de jongere en heeft (gedeeltelijk) gezag over de jongere. De (gezins)voogd
staat op grotere afstand van de jongere en de ouders dan andere hulpverleners. Hij neemt
beslissingen over het stoppen of aanpassen van omgang met ouders en deelt dit aan ouders mee.
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Elke hulpverlener heeft hiernaast ook de taak samen te werken met andere hulpverleners en hen in
te schakelen wanneer nodig.
Het is opvallend dat de ambulant gezinsbegeleider, gedragswetenschapper en (gezins)voogd allemaal
de taak hebben tussenpersoon te zijn tussen gezinshuisouders en ouders. Ze geven zelf aan dat ze
hier onderling afspraken over maken. Door deze afspraken verloopt de samenwerking goed en vormt
dit geen probleem.
Wat betreft de wensen van hulpverleners geven gezinshuisouders aan dat ze een aanspreekpunt
nodig hebben vanuit de organisatie bij wie ze terecht kunnen voor vragen en ondersteuning. Ze zijn
tevreden over hoe dit nu wordt vormgegeven door organisaties. Voor dit onderzoek zijn ervaren
gezinshuisouders gesproken, zij kunnen zich voorstellen dat beginnende gezinshuisouders meer
ondersteuning van een organisatie nodig hebben. Andere hulpverleners geven aan geen behoeften
of wensen vanuit de organisatie te hebben. Alle hulpverleners vertellen de wens te hebben dat er
ondersteuning komt voor de ouders na de uithuisplaatsing van hun kind. Door de meeste
hulpverleners wordt deze taak niet opgepakt en er is onduidelijkheid over wie dit zou moeten doen.
Ondersteuning zou zich volgens hulpverleners moeten richten op de rouwverwerking van ouders en
het accepteren van de plaatsing van hun kind.
Het oorspronkelijke doel van het onderzoek was in een product een overzicht te bieden van de taken
en rollen van hulpverleners. Vanuit de interviews bleek hier geen behoefte voor te zijn vanuit
hulpverleners. Hieruit concluderen de onderzoekers dat dit doel niet innovatief is en geen
meerwaarde heeft in het werkveld.
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Hoofdstuk 9 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de aanbevelingen beschreven voor het lectoraat ‘Jeugd en Gezin’ en
organisaties die zorg dichtbij kunnen verlenen, zoals een sociaal team. Doordat er vanuit
hulpverleners geen behoefte blijkt te liggen voor een overzicht van taken en rollen is er door de
onderzoekers voor gekozen niet met dit oorspronkelijke doel verder te gaan. Wel kwamen de
onderzoekers tot de ontdekking dat er een ander onderwerp is waar volgens hulpverleners meer
aandacht voor moet komen. Hier zal in dit hoofdstuk verder op worden ingegaan, samen met andere
aanbevelingen die in het onderzoek naar voren kwamen.
De eerste aanbeveling is dat er vervolgonderzoek gedaan moet worden naar de
samenwerkingsrelatie tussen de (gezins)voogd en andere hulpverleners. Alle gesproken
hulpverleners gaven aan dat de samenwerking met de (gezins)voogd als lastig ervaren wordt. Terwijl
de voogd aangaf geen problemen te ondervinden in deze samenwerking. Het is van belang te
onderzoeken wat die samenwerking voor andere hulpverleners lastig maakt en hoe dit verbetert kan
worden.
Als tweede aanbeveling moet vervolgonderzoek gedaan worden onder ouders. Dit onderzoek heeft
zich gericht op de taken en rollen van hulpverleners met betrekking tot samenwerking met ouders.
Er is niet gekeken naar wat ouders van deze samenwerking vinden. Het zou goed zijn als ouders hier
ook een stem in krijgen.
Als laatst bevelen de onderzoekers aan dat vervolgonderzoek wordt gedaan naar de ondersteuning
bij rouwverwerking van ouders na uithuisplaatsing van hun kind. Uit dit vervolgonderzoek moet
blijken bij wie deze taak ligt en of deze behoefte er ook bij ouders is. In de interviews kwam naar
voren dat ouders veel pijn en verdriet hebben na de uithuisplaatsing van hun kind en ze een
rouwproces doormaken. Vanuit de professie van de onderzoekers gezien is dit een relevant
vraagstuk, wat aansluit op de missie en visie van een Social Worker. De Social Worker heeft als taak
om kwetsbare mensen te helpen. Met deze reden zullen de onderzoekers dit signaal oppakken. Een
gezinshuisouder zegt hierover:
Het doet enorm veel, met een kind natuurlijk, maar ook met ouders. Dat je kind ja, wordt
weggeplaatst. Ergens anders bij mensen die het wel denken te kunnen. Dus ik denk dat daar
wel wat rouw zit bij die mensen ja. Ik denk er mag zeker veel meer aandacht voor zijn.
(Bijlage 6, fr. 7.82)
Andere hulpverleners bevestigen dat hier aandacht voor moet komen (Bijlage 6, fr. 2.24; fr. 6.55; fr.
7.87; fr. 7.82, fr. 8.31; fr. 10.35 & fr. 10.36). Deze aandacht is er op dit moment te weinig of helemaal
niet. De ambulant gezinsbegeleider zegt daarover:
Ik vind dat dat nog eigenlijk bij dag van uithuisplaatsing, moeten ouders steun krijgen
zegmaar. En niet door de voogd, want dat is degene die ze uit huis geplaatst heeft, he, in
principe, de kinderrechter zegt dan wel, maar de gezinsvoogd haalt ze eruit. Maar ik vind dat
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we daar nog veel te weinig voor georganiseerd hebben. En waardoor ouders onnodig
getraumatiseerd worden en dat je dus een heel lang traject hebt voordat je ouders
überhaupt in vertrouwen hebt met hulpverleners. Want ik vind echt dat we daar...Nee, daar
doen we ze gewoon tekort in. (Bijlage 6, fr. 2.24)
Hulpverleners geven aan dat ondersteuning bij rouwverwerking essentieel is voor de plaatsing omdat
dit kan helpen in de acceptatie van de plaatsing. Acceptatie van de plaatsing verkleint de kans van
een breakdown (Van de Koot & Noordegraaf, 2018).
De ambulant gezinsbegeleider die gesproken is ziet het als haar taak om ouders hierin te
ondersteunen. Echter is dit niet vastgelegd in haar functieprofiel, waardoor niet al haar collega’s dit
meenemen. Daarnaast komt zij vaak pas met ouders in aanraking op het moment dat de jongere al
op veel andere plekken heeft gewoond en is het volgens haar beter wanneer ouders direct bij
uithuisplaatsing deze hulp ontvangen (Bijlage 6, fr. 2.23). Daar komt nog bij dat veel organisaties
geen ambulant gezinsbegeleiders hebben maar alleen een gedragswetenschapper. Hierdoor bestaat
onduidelijkheid over wie dit zou moeten oppakken (Bijlage 6, fr. 8.31 & fr. 2.24). De
gedragswetenschapper zegt hierover het volgende:
(…) Wie dat stukje oppakt, is niet altijd duidelijk, want de gezinsbegeleider heeft daar
eigenlijk geen tijd voor begroot, zeg maar, voor die voor die ondersteuning, maar het is wel
heel erg nodig. En het kan echt bijdragen bij het accepteren van de plaatsing. Dus het stukje
rouwbegeleiding en wat doet het nou hoe kan ik nou ouder op afstand zijn, en daar ook weer
afspraken over maken. Dus de kaders van wie gaat het doen, hoe wordt het bekostigd. Nou
ja, dat is gewoon heel belangrijk dat dat allemaal staat. En dat we dat gewoon kunnen gaan
inzetten, want dat is gewoon een van die factoren, hè, die een plaatsing, nou ja, laten slagen,
al dan niet (Bijlage 6, fr. 10.35).
Hulpverleners zien het allemaal niet als hun eigen taak om dit stuk op te pakken. De vraag die dit
oproept is wie hier verantwoordelijk voor is. Hierin lijkt het bystander effect naar voren te komen.
Iedere hulpverlener weet dat het van belang is dat ouders in deze rouwverwerking ondersteund
worden, maar de meeste hulpverleners zien dit niet als hun taak en vinden dat andere hulpverleners
dit zouden moeten oppakken. Bij de vraag wie dit zou moeten oppakken worden de voogd en
ambulant gezinsbegeleider en de organisaties met gezinshuizen aangewezen.
De link met het bystander effect hierin is dat hulpverleners ervan uit gaan dat er genoeg anderen zijn
die dit kunnen oppakken, waardoor een diffusie van verantwoordelijkheid ontstaat (Aronson, Wilson
& Akert, 2007).
De onderzoekers vinden het vanuit hun professie van belang dat er iemand is voor deze ouders. Met
deze reden is een visie ontwikkeld over wie dit het beste op kan pakken. Volgens de onderzoekers is
dit de oudercoach. Deze visie en het bijbehorende product kunt u vinden in bijlage 7.
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Hoofdstuk 10: Discussie
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het lectoraat Jeugd en Gezin. Er is bijgedragen aan de
kennis van het lectoraat over gezinshuizen door in beeld te brengen wat de taken en rollen van
betrokken hulpverleners zijn. Deze kennis kan op langere termijn door het lectoraat gebruikt worden
bij de ontwikkeling van een training voor gezinshuisouders. Daarnaast zijn ook de wensen en
behoeften van hulpverleners voor onder andere de organisaties in kaart gebracht. Dit onderzoek
heeft ook verrassende uitkomsten met betrekking tot de wensen van de hulpverleners die van
belang zijn voor het werkveld, maar ook voor ouders.
Tegen de verwachting van de onderzoekers in is vanuit praktijkonderzoek gebleken dat er geen
behoefte is aan het in kaart brengen van de taken en rollen met betrekking tot samenwerking met
ouders van hulpverleners, wat het oorspronkelijke doel van het onderzoek was. Hulpverleners gaven
in de interviews ook aan geen wensen te hebben die betrekking hebben op de organisatie. Met deze
reden is er geen aanbeveling voor organisaties geformuleerd. Hierbij moet de kanttekening gemaakt
worden dat in dit onderzoek alleen ervaren gezinshuisouders gesproken zijn. Zij geven aan dat ze zich
kunnen voorstellen dat beginnende gezinshuisouders wel meer ondersteuning vanuit de organisatie
nodig hebben. Dit kan worden meegenomen in vervolgonderzoek.
Tijdens dit onderzoek is literatuurstudie gedaan en zijn semigestructureerde interviews afgenomen.
Door deze manieren van dataverzameling is duidelijkheid gekomen over de taken en rollen met
betrekking tot samenwerking met ouders van hulpverleners betrokken bij jongeren in een
gezinshuizen hoe deze taken en rollen in de praktijk professioneel worden uitgevoerd. Doordat
verschillende betrokken hulpverleners gesproken zijn (gezinshuisouders, ambulant gezinsbegeleider,
gedragswetenschapper en (gezins)voogd) van verschillende organisaties (Pluryn, Hoenderloo groep,
Oosterpoort, Driestroom, Parlan, Lindenhout en Leger des Heils) is een breed beeld gevormd.
Daarnaast zijn de belangrijkste resultaten gecheckt bij zes gezinshuisouders. Deze bevestigden de
resultaten uit de interviews waardoor het onderzoek valide is. Er is gekozen voor bovenstaande
hulpverleners omdat zij in de meeste gevallen betrokken zijn bij jongeren in een gezinshuis. Dit alles
maakt het onderzoek betrouwbaar en valide.
Een beperking in de literatuurstudie is dat er weinig bronnen zijn die betrekking hebben op
gezinshuizen. Er is veel onderzoek gedaan naar pleegzorg en residentiële jeugdzorg, waardoor de
resultaten van deze onderzoeken zijn niet een-op-een vergelijkbaar met gezinshuizen. Hierdoor is
vanuit de literatuur ook weinig bekend over taken en rollen van gezinshuisouders. Dit maakt het
onderzoek wat u nu voor u heeft extra van belang. De onderzoekers hebben ervoor gekozen om het
literatuuronderzoek te kaderen op de taken en rollen van de betrokken hulpverleners. Hierbij is niet
gekeken naar het interdisciplinair werken, omdat hierdoor het literatuuronderzoek te breed zou
worden. Dit was een goede aanvulling voor dit onderzoek geweest.
Het begrip rouwverwerking is vaak teruggekomen in de interviews. Echter kan de vraag hierbij
gesteld worden wat de definitie van dit begrip is. Wanneer meerdere hulpverleners over
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rouwverwerking spreken kan het zo zijn dat ze daarmee wat anders bedoelen. De onderzoekers
hadden hier alerter op kunnen zijn. Daarnaast kan het zo zijn dat bij ouders niet alleen rouw speelt
maar daarnaast ook pijn, verdriet en zelfs boosheid. Het zou kunnen verrijken wanneer de invulling
van het begrip rouwverwerking wordt onderzocht.
Wat de onderzoekers in eerste instantie van plan waren was om binnen de organisatie Pluryn twee
hulpverleners te spreken van elk soort, om zo een goede vergelijking te kunnen maken. Doordat de
beschikbaarheid van respondenten moeilijker was dan verwacht is dit helaas niet gelukt binnen de
beschikbare tijd. De onderzoekers hebben vervolgens ervoor gekozen om op andere manieren
hulpverleners te spreken, waarbij ze proactief hulpverleners zijn gaan benaderen via andere wegen,
bijvoorbeeld via een inspiratiedag waar hulpverleners aanwezig waren. Dit heeft ertoe geleid dat er
minder respondenten gesproken zijn van verschillende organisaties. De resultaten moeten dan ook
gezien worden als een verkenning. Ondanks deze bijstelling hebben de onderzoekers een duidelijk
antwoord gekregen op de hoofdvraag.
In dit onderzoek is niet met ouders gesproken, dit was om praktische redenen niet haalbaar. De
onderzoekers vinden het zeer van belang dat in een vervolgonderzoek ouders gesproken worden. Dit
om te onderzoeken wat zij vinden van de samenwerking met hulpverleners.
Als laatste willen de onderzoekers toevoegen dat de samenwerking met (gezins)voogden als lastig
wordt ervaren door hulpverleners. Het advies is daarom om ook vervolgonderzoek te doen naar de
rollen en taken van voogden die betrokken zijn bij een jongere in een gezinshuis en hoe de
samenwerking tussen deze (gezins)voogden en andere hulpverleners verbeterd kan worden.

42

Bronnenlijst
Aartsen, Y. (2016). Samenwerking tussen ouders en pleegouders: Dat gaat wel heel ver.
Geraadpleegd op 7 februari 2018, van https://www.lindenhout.nl/professionals/nieuwsbrieflindenhout/nieuwsbrief-lindenhout-februari-2017/onderzoek-samenwerking-ouders-en-pleegouder
Andersson, G. (2009). Foster children: A longitudinal study of placements and family relationships.
International Journal of Social Welfare, 18(1), 13-26.
AKJ. (z.j.). Wat doet een gezinsvoogd eigenlijk? Geraadpleegd op 19 februari 2018 van
https://www.akj.nl/jongeren/wat-doet-een-gezinsvoogd-eigenlijk/
Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (2007). Sociale psychologie. Amsterdam: Pearson Education
Benelux.
Bouma, R. (2017). Kinderen soms op straat door tekort aan pleeggezinnen. Geraadpleegd op 9 mei
2018, van https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2155617-kinderen-soms-op-straat-door-tekort-aanpleeggezinnen.html
BPSW. (2015). Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker. Geraadpleegd op 20 februari 2018, van
https://www.bpsw.nl/wp-content/uploads/BPSW_Brochure_Beroepscode_Jeugd_Web-003.pdf
Bureau Jeugdzorg Limburg. (z.j.). Voogdij - als ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen.
Geraadpleegd op 20 februari 2018, van http://www.bjzlimburg.nl/brochure/voogdij-als-oudersmeer-kind-kunnen-zorgen/
Christelijke Hogeschool Ede. (z.j.). Jeugd en Gezin. Geraadpleegd op 12 februari 2018, van
https://www.che.nl/jeugdengezin
Daamen, W. (2014). Ouders, pleegouders en professionals. Geraadpleegd op 7 februari 2018, van
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Pleegzorg/Samenwerking/Ouders,-pleegouders-enprofessional
De Baat, M., & Berg-le Clerq, T. (2013). Wat werkt in gezinshuizen? Geraadpleegd op 20 februari
2018, van https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-njidossierDownloads-WatWerkt_Gezinshuizen.pdf
FCB. (2016). Het nieuwe generieke functieboek. Geraadpleegd op 13 februari 2018, van
https://www.fcb.nl/caos/cao-jeugdzorg-0/functieboek/het-nieuwe-generieke-functieboek

43

Gardeniers, M., & De Vries, A. (2012). Factsheet gezinshuizen. Gezinshuizen in Nederland; een
verkenning. De Glind: Rudolphstichting & Gezinshuis.com.
Geurts, E. M. W. (2010). Ouders betrekken in de residentiële jeugdzorg: een onderzoek naar inhoud
en uitkomsten van contextgerichte hulpverlening. Geraadpleegd op 7 februari 2018, van
https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai%3Apure. rug.nl%3Apublications%2Fbcd30163-2fbc493d-9048-9b277af492ee/uquery/ouderparticipatie%20jeugdzorg/id/2/ Language/NL
Hage, M. & De Kruijff, E. (2017). Samen werken bij een vrijwillige plaatsing!? (Scriptie). Christelijke
Hogeschool Ede, Ede.
Jongepier, N. (2012). Methodiek gezinshuizen. Woerden: Van Montfoort/Collegio/LSGRentray/Gezinshuis.com
Kübler-Ross, E. en Kesler, D. (2010). Over rouw: De zin van de vijf stadia over rouwverwerking.
Geraadpleegd op 9 mei 2018, van:
https://books.google.nl/books?hl=nl&lr=&id=osAwAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=stappen+rouwve
rwerking&ots=UnU5skzdey&sig=6mExKHxjx3cJSVtxUbdUincLP5k#v=onepage&q=stappen%20rouwve
rwerking&f=false
Lindenhout. (2016). Ondersteuningsstructuur voor de gezinshuizen. Arnhem: Lindenhout.
Moran, L., McGregor, C., & Devaney, C. (2017). Outcomes for Permanence and Stability for Children
in Long-term Care: Appendices.
Nederlands Jeugdinstituut. (z.j.). Samenvatting competentieprofiel jeugdzorgwerker. Geraadpleegd
op 7 februari 2018, van https://www.nji.nl/nl/DownloadNJi/Samenvatting_profiel_Jeugdzorgwerker.pdf
Nederlands Jeugdinstituut. (2008). Samenvatting profiel Gedragswetenschapper
in de jeugdzorg. Gedownload op 21 februari 2018, van https://www.nji.nl/nl/Download-NJi
/Samenvatting_profiel_Gedragswetenschapper_in_de_jeugdzorg.pdf
Nesmith, A. (2015). Promoting quality parent-child visits: the power of the parent-foster parent
relationship. Geraadpleegd op 7 februari 2018, van
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cfs.12230/full
Noordegraaf, M. (z.j.). Projectvoorstel RAAK-publiek 'Jouw gezin, mijn zorg'. Utrecht, Nederland: SiA.
Ploeger, D. (2016, 24 juni). Gezinshuis is te duur geworden. Trouw. Geraadpleegd van
https://www.trouw.nl/home/gezinshuis-is-te-duur-geworden~a1a0faaa/
Pluryn. (z.j.). Missie en visie. Geraadpleegd op 15 februari 2018, van https://www.pluryn.nl/overpluryn/organisatie/missie-visie

44

University of Aruba. (2017). Professionalisering van het methodisch handelen en het samenwerken
met ouders. Geraadpleegd op 8 mei 2018, van
http://www.ua.aw/2017/10/23/professionalisering-methodisch-handelen-samenwerken-metouders/
Van Asperen, R. (2014). Specifieke kenmerken van het werk van de gezinsvoogd en Knelpunten en
valkuilen in de dagelijkse praktijk. In R. van Asperen (Red.), Jeugdbeschermer: een apart vak (pp. 3043). Amsterdam, Nederland: Uitgeverij SWP.
Van Hout, A., & Spinder, S. (2007). De (gezins)voogd als jongleur (2e ed.). Geraadpleegd van
https://books.google.nl/books?id=7esn1IqXcy0C&printsec=frontcover&dq=De+(gezins)voogd+als+jo
ngleur,+A.+van+Hout+%26+S.+spinder+...&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjeldS4u7TZAhXNyqQKHdF4CN
cQ6AEIRzAF#v=onepage&q&f=false
Wunderink, A. (2016). Factsheet gezinshuizen 2016. Geraadpleegd op 8 mei 2018, van
https://www.gezinspiratieplein.nl/lezen-weten/publicaties-per-thema/over-gezinshuizen/112factsheet2016/file

45

Bijlage 1 Verkennende literatuurstudie
Kernbegrip
Samenwerking
pleegzorg

Deelaspect
Samenwerking
ouder en
pleegouder

Niveau
Meso

Meso
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Korte samenvatting
“It is widely understood among child
welfare workers that there are inherent
tensions between foster parents and
parents that can make visits uncomfortable
fort he adults as well as fort he child.
However, there is very little information
about factors that can reduce these strains
and improve the visiting.”
Het effect van participatie van ouders op
het welzijn van het kind kan verschillen. Het
is van belang hiermee rekening te houden in
de begeleiding bij pleegkinderen, ouders en
pleegouders. Contacten met ouders zijn
belangrijk voor het kind door loyaliteit.
Bezoeken kunnen de ontwikkeling
bevorderen maar ook schade brengen. “Een
goede samenwerking tussen ouder en
pleegouder is voor het slagen van een
plaatsing essentieel. Pleegouders hebben
behoefte aan ondersteuning bij de omgang
met ouders. Dit onderstreept het belang
van duidelijke, vanuit de hulpverlening
gestuurde afspraken, waarin rollen,
verwachtingen en grenzen van de
betrokkenen duidelijk benoemd worden.
Pleegouders verachten dat
pleegzorgbegeleiders hierbij een
bemiddelende en faciliterende rol spelen.
”Zie conclusie artikel voor uitgebreide uitleg
over wat nodig is in een samenwerking met
ouders en pleegouders.

Bron
Nesmith, A. (2015). Promoting
quality parent-child visits: the
power of the parent-foster
parent relationship. ST. Paul:
School of Social Work

Nederlands Jeugdinstituut.
(z.j.). Ouders, pleegouders en
professionals.
Geraadpleegd op 7 februari
2018, van:
https://www.nji.nl/nl/Kennis/
Dossier/Pleegzorg/Samenwer
king/
Ouders,-pleegouders-enprofessionals

Meso

Samenwerking
binnen
pleegzorg

Meso

Er zijn een aantal activiteiten die de
samenwerking tussen ouders en
pleegouders bevorderen:
“Heldere haalbare afspraken in het
zorgteam, over doelen, rollen,
taakverdeling, verwachtingen en
grenzen van de betrokkenen;
Regelmatig de taakverdeling
bespreken;
In het overleg luisteren en
doorvragen zonder een oordeel te
geven, gericht op het begrijpen van
de ander;
De onderlinge verhoudingen
tussen alle betrokkenen in kaart
brengen;
Psycho-educatie aan pleegouders
verzorgen over de problematiek
van ouders;
Aandacht hebben voor ieders
wensen;
Bespreken wat er goed gaat en de
(pleeg)ouders ondersteunen in het
oplossen van onderlinge
problemen.
Ouders zullen constructief meewerken aan
een plaatsing wanneer voor hen duidelijk is
dat hun kind het goed heeft, ze
geïnformeerd worden hoe het met hun kind
gaat, ze een rol kunnen spelen in
belangrijke momenten, ze ondersteund
worden in de relatie met de pleegouders en
ze geholpen worden bij hun persoonlijke
invulling als afstand ouder.”
Belang van openheid van pleegouders, hoe
de houding van pleegouders zou moeten
zijn:
“This article asserts the vital importance of
an “open foster family” (see Hedin, 2012,
2014)—one that is open and welcoming not
only toward the foster gilt, but also steward
The bits parents—to making co-parenting
possible. Foster parents’ openness includes
giving regular information to birth parents
about the everyday life of their child. More
concrete co-parenting rituals, which are
suggested to have the potential to make
birth parents feel like part of the co-
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parenting project, include mutual planning
of the child’s situation and, most
beneficially, invitations for face-to-face
encounters between youth, foster parents,
and birth parents. The foundation of
services and Child Care in Practice 189
Downloaded by [Radboud Universiteit
Nijmegen] at 06:15 10 August 2017 support
that social workers can offer is important in
this process, both for birth parents and
foster parents, especially at the start of
placement. In kinship placements,
similarities between the two family cultures
facilitate cooperation.”

Micro

“De overtuiging van pleegouders dat het
pleegkind gebaat is om op te groeien met
ouders in nabijheid is een bepalende factor
voor een succesvolle samenwerking.”
Vanuit ouders zijn helpende factoren in de
samenwerking:
Erkenning door de pleegouder dat
de ouder een unieke ouder is
Delen van de opvoeding, daar waar
het mogelijk is
Gelijkwaardigheid in de
samenwerkingsrelatie.
Vanuit pleegouders:
Weten dat de ouder van het kind
houdt;
Erkenning van de ouder in zijn
positie;
Begrip van de ouder voor zijn
verlies van de opvoeding.
Begrip voor zijn problematiek;
Kennis en inzicht over het belang
van loyaliteit voor het kind
Grenzen kunnen stellen in de
samenwerkingsrelatie.
Vanuit jeugdzorgwerkers:
De overtuiging van de pleegouder
dat het pleegkind gebaat is bij
gedeelde opvoeding.
Een goede match tussen ouders en
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pleegouders. Deze match helpt de
ouder om te leren leven met het
feit dat het kind opgroeit bij
pleegouders en helpt de
pleegouder om zich in te leven in
de ouder,
begrip te tonen en moeilijkheden
in de samenwerking te hanteren,
zonder veroordeling van de ouder.
“Pleegouders en jeugdzorgwerkers
benoemen dat in de werkrelatie tussen de
jeugdzorgwerker en de pleegouder alliantie
en vertrouwen kernbegrippen zijn.
Een opvallend punt uit het onderzoek is dat
het merendeel van de ouders en de helft
van de pleegouders benoemen dat in de
begeleiding door de jeugdzorgwerker, de
samenwerking tussen ouder en pleegouder
niet aan bod komt.”
Bijlage 11: Codeboom met daarin de
rol/positie/taak van verschillende
betrokkenen

Samenwerking
in de
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Betrokken
ouders

Meso

“De complexiteit van de pleegzorg wordt
weerspiegeld in de taken van de
jeugdzorgwerker. De jeugdzorgwerker is
verantwoordelijk voor het welzijn van het
pleegkind, voor de begeleiding aan
pleegouders, voor de ondersteuning van de
ouders ten aanzien van de plaatsing en de
onderlinge afstemming tussen betrokkenen.
Op het gebied van de samenwerking tussen
ouders en pleegouders, is er een groep
pleegouders die moeite heeft om ouders
een plek te geven in het leven van het
pleegkind. Zij zijn van mening dat een
pleegkind in rust moet kunnen opgroeien
binnen de kaders van het pleeggezin en zien
te veel inbreng van ouders als schadelijk en
belastend voor het pleegkind. In de groep
ouders speelt vaak dat er sprake is van
eigen problematiek en dit kan zijn weerslag
hebben in het omgaan met de
pleegzorgplaatsing en de samenwerking
met de pleegouders.”
Uit onderzoek blijkt dat
ouderbetrokkenheid bij residentiele hulp

Geurts, E.M.W. (2010).
Ouders betrekken

residentiële
jeugdzorg

residentiele
jeugdzorg

Rollen en
taken
hulpverleners

Taken
jeugdzorgwer
ker

Macro

leidt tot positieve resultaten. Hierbij kan je
denken aan korter verblijf, vaker bereiken
van gestelde doelen, een succesvol vertrek
en minder behoefte aan intensieve nazorg.
Het inschakelen van de gezinscontext bij
residentiele hulp heeft als doel het contact
tussen kind en ouder en het gezin in stand
te houden en te optimaliseren, zodat de
kans groter wordt dat het kind uiteindelijk
terug kan naar huis. Kenmerken voor
gezinsgerichte hulp is dat:
De ouders verantwoordelijkheden
behouden voor de zorg van hun
kind;
De gezinsleden worden
aangemoedigd en ondersteund in
het onderhouden en optimaliseren
van het contact met het kind:
De ouders kunnen kiezen in welke
mate ze betrokken willen zijn bij de
besluitvorming over de opvoeding
en zorg;
De hulpverleners communiceren
en informatie delen met ouders en
overige gezinsleden;
De ouders mogelijkheden krijgen
aangeboden voor participatie,
begeleiding, educatie en
vaardigheidstraining, met als doel
de ouderrol te versterken, zodat ze
de opvoeding weer aankunnen;
De houding van de hulpverleners
respectvol is en de hulpverleners
luisteren naar de inbreng van
ouders en overige gezinsleden en
die respecteren;
De verhouding tussen
hulpverleners en gezinsleden
gebaseerd is op de samenwerking.
Met betrekking tot samenwerking met
ouders:
“Ondersteunt het gezin/ systeem bij de
uitvoering van het plan van aanpak mede
uit door het bieden van complexe
individuele en/ of groepsbegeleiding.”
“Bespreekt en registreert de voortgang en
resultaten met het gezin/ systeem en
overige betrokkenen.”
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“Draagt zorg voor het nakomen van de
relevante (wettelijke) termijnen en
afspraken en onderneemt actie bij een
naderende overschrijding.”

Competentiep
rofiel
jeugdzorg
werker

Macro

Macro

“Biedt praktische opvoedingsondersteuning
aan betrokkenen uit de leefomgeving van
het kind/ de jongere.”
Folder over het belang van
competentieprofielen:
“De profielen bieden een duidelijk
fundament om professionele
beroepsuitoefening op te bouwen en
kwaliteit van de hulpverlening richting
kinderen en jongeren, en hun ouders, te
garanderen.”
“Ze maken duidelijk wat het werk inhoudt,
wat men moet kennen en kunnen en wat
professioneel handelen betekent. Ze stellen
beroepskrachten beter in staat om hun
vakbekwaamheid aan te tonen en
doormiddel van de juiste scholing kundig en
bij de tijd te blijven.”
Taken en rollen jeugdzorgwerker op een rij.
Met betrekking tot samenwerking ouder:
Contacten opbouwen en situatie
verkennen:
“De jeugdzorgwerker legt contact met de
jeugdige en zijn opvoeders. Hij brengt de
jeugdige en zijn functioneren (in zijn woonen leefsituatie) in kaart en signaleert
bijzonderheden.”
Organiseren van de zorg:
“De jeugdige en zijn opvoeders hebben in
de jeugdzorg vaak te maken met
verschillende professionals, instanties en
informele hulpbronnen. De
jeugdzorgwerker staat de hen actief bij in
het verwezenlijken van hun aanspraak op
zorg. Hij houdt overzicht op het
hulpverleningsproces en stemt zijn eigen
inzet zo goed mogelijk af met de inzet van
andere betrokken partijen, zodat de
continuïteit van de hulpverlening zoveel
mogelijk gewaarborgd blijft.”
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Verantwoorden van zorg:
“De jeugdzorgwerker maakt met de andere
betrokken partijen (waaronder de jeugdige
en zijn opvoeders) afspraken over de wijze
waarop de behaalde resultaten worden
geëvalueerd.”
Ondersteunen van de opvoeding:
“Op basis van een verkenning van
opvoedingsvragen van groepen of
individuen geeft de jeugdzorgwerker advies
en tips om preventief (eerste vormen van)
lichte problematiek tegen te gaan. Zo nodig
betrekt hij ook het systeem en andere
belangrijke hulp- en steunbronnen uit de
omgeving van de jeugdige bij dit proces. Hij
laat directe opvoedingstaken zo veel
mogelijk bij de opvoeders liggen. Waar
nodig motiveert en prikkelt hij opvoeders
deze taken op zich te nemen.”

Taken
gezinsvoogd

Macro

Interventies uitvoeren:
“Hij reikt gedragsalternatieven aan, draagt
bij aan het stabiliseren van de situatie en
bemiddelt waar nodig tussen jeugdige en
opvoeders.”
Taken gezinsvoogd:
“A: Opstellen plan van aanpak
eerste face tot face contact
informatie verzamelen en informatie
raadsrapport
doelen en indicatie stellen
B: Uitvoering
afstemmen en coördineren
bewaken van voortgang
C: Evaluatieproces en resultaten
D: Beëindiging/ nazorg of vervolg plan van
aanpak voor komende periode”
Rechten gezinsvoogd:
- Gezinsvoogd mag zich bemoeien met de
verzorging en opvoeding
- Gezinsvoogd mag de
opvoedingsproblemen beschrijven in het
hulpverleningsplan en andere vragen
ouders en kinderen te helpen.
- Gezinsvoogd mag ouders en kinderen een
schriftelijke aanwijzing geven.
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- Gezinsvoogd mag rechter om vervangend
toestemming vragen (bijv. bij ziekte waar
behandeling voor nodig is)
- Gezinsvoogd mag toestemming vragen bij
de kinderrechter voor een uithuisplaatsing
- Gezinsvoogd mag vragen om een wijziging
in een bestaande omgangsregeling tussen
ouder en kind
- Gezinsvoogd mag een schriftelijke
wijziging geven
- Gezinsvoogd mag een ouder die niet het
ouderlijk gezag heeft betreken bij
(uitvoering) van hulpverleningsplan
Plichten gezinsvoogd:
- Gezinsvoogd moet uitleg geven hoe hij/ zij
werkt en welke rechten en
plichten ouders en kind heeft
- Gezinsvoogd is verantwoordelijk voor het
tot stand komen van een
hulpverleningsplan en de evaluatie(s)
- Als gezinsvoogd hulpverleningsplan wijzigt
moet dit worden besproken met ouder en
kind
Samenwerking
tussen
gezinshuisoud
ers en ouders

Houding
gezinshuisoud
ers

Meso

“Gezinshuisouders zijn zorgprofessionals.
Van hen wordt verwacht dat zij zich
professioneel opstellen in het
hulpverleningsproces en daarmee ook in de
samenwerkingsrelatie met de biologische
ouders (Gardeniers & Vries, 2012, p. 9). Hoe
deze professionele opstelling concreet
gestalte krijgt, wordt door verschillende
studies anders beschreven. Over het
algemeen zijn er de volgende kernpunten te
noemen:
 Gezinshuisouders moeten respect hebben
voor de biologische ouders en hen
accepteren. Dit betekent dat de
gezinshuisouders zonder oordeel kijken
naar de biologische ouders en de situatie
waarin zij zitten (Weber-Boch, 2013, p.
120). Dekker en Van den Bergh (2002, p. 28)
gaan hierin een stap verder, door te stellen
dat gezinshuisouders de kennis en inzichten
die de biologische ouders hebben over hun
kind, serieus moeten nemen. Het
uitgangspunt hierbij is dat de biologische
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ouders hun kind door en door kennen
(Nieuwboer, 2010, pp. 11- 12). 19
 Gezinshuisouders dienen respectvol om
te gaan met de emoties van de biologische
en empathisch en sensitief op hen te
reageren (Meulen, Vinke, Baat, & Spoelstra,
2014a, p. 13). Het uit huis plaatsen van een
kind gaat gepaard met uiteenlopende en
heftige emoties. Bij biologische ouders
kunnen gevoelens van verdriet,
bezorgdheid, nervositeit en leegte aanwezig
zijn. Daarnaast kunnen ook gevoelens van
opluchting en dankbaarheid worden
ervaren. Bekend is dat deze emoties door
elkaar heen lopen (Zandbergh, Knorth, &
Strijker, 2007, p. 6).
 Gezinshuisouders geven aan dat ze de
intentie hebben zich niet te positioneren als
de nieuwe ouders van het kind (Vries &
Gardeniers, 2013, p. 11). De essentie van de
plaatsing moet zijn dat het kind een
loyaliteitsband met de gezinshuisouders
mag opbouwen. Daarnaast mag de loyaliteit
naar de biologische ouders blijven bestaan
(Meuwissen, 2011, p. 28). Hierbij helpt het
als de gezinshuisouders open en
transparant zijn over de opvoeding die zij
bieden (Weber-Boch, 2013, pp. 155-156).”
“Biologische ouders geven aan dat goede
communicatie cruciaal is voor een goede
samenwerkingsrelatie. Goede
communicatie bestaat uit het hebben van
korte lijntjes met de biologische ouders en
het kunnen uitleggen van de behandeling.
Daarbij is het belangrijk dat de
gezinshuisouders niet alleen contact
opnemen met de biologische ouders als er
iets aan de hand is, maar juist ook als er
positieve dingen te melden zijn.”
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Deelaspect
Betrokken
ouders

Niveau
Meso

Beroepsprofiel
hulpverlener

Micro

Samenvatting
In hoofdstuk 4 van dit
boek staat beschreven
wat belemmerende en
bevorderende factoren
zijn voor gezinsgerichte
hulp. Zo is het voor
ouders bijvoorbeeld dat
er naar hen geluisterd
wordt, dat ze met
respect worden
behandeld, dat wordt
geaccepteerd dat het
gezin een belangrijke
bijdrage levert om het
kind te helpen, aan
ouders alle informatie
wordt verstrekt en dat er
geen beslissingen zonder
overleg met ouders
worden genomen.
In dit boek staat
beschreven wat het
beroepsprofiel van de
maatschappelijk werker
is.

Bron
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Garant: Apeldoorn

Afkomst
n.v.t.

NVMW. (2006). Het
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Andraad
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Bijlage 2 Stakeholdersanalyse
Aangezien de meeste stakeholdersanalysen gericht zijn op een bepaalde bedrijfsvoering, sluit dit niet
aan bij de manier van werken binnen dit onderzoek. Voor een duidelijk overzicht van de stakeholders
is ervoor gekozen om puntsgewijs per betrokken hulpverlener en organisatie te verantwoorden
waarom zij betrokken zijn bij het onderzoek. Daarnaast worden puntsgewijs de belanghebbenden
van dit onderzoek toegelicht.
Respondenten interviews
Bij het afnemen van de interviews is er begonnen met interviews met organisaties. De onderzoekers
gaan samen met vier groepen studenten interviews afnemen bij verschillende organisaties. Het doel
van deze interviews is om een breed beeld te krijgen van deze organisaties over hoe ze tegen de
samenwerking tussen ouders en hulpverleners aankijken. Dit met betrekking op taken en rollen,
loyaliteit, psychiatrische ouders, delicate gesprekken en methodisch werken. De volgende
organisaties worden hiervoor gebruikt:
- Pluryn, de onderzoekers nemen hier zelf een interview af. Deze organisatie wordt voor dit
onderzoek geïnterviewd omdat zij verschillende franchise- en loondienstgezinshuizen
hebben. Voor dit interview zal er gesproken worden met gedragswetenschappers die werken
bij Pluryn.
- Lindenhout, deze organisatie geeft ondersteuning bij pleegzorg en gezinshuizen. Voor dit
interview zal gesproken worden met een beleidsadviseur onderzoeker en werkbegeleider in
de pleegzorg.
- Driestroom, heeft franchise gezinshuizen voor kinderen met een beperking. Voor dit
interview is gesproken met een hoofdbehandelaar.
- Parlan, heeft pleeggezinnen en gezinshuizen. Voor dit interview is gesproken met een
gedragswetenschapper.
- Leger des heils, heeft gezinshuizen. Voor dit interview zal gesproken worden met een
afdelingsmanager van de gezinshuizen en een gedragswetenschapper.
Om beeld te krijgen van hoe de samenwerking met ouders in de praktijk vormgegeven wordt is
ervoor gekozen om verschillende hulpverleners te interviewen die betrokken zijn bij een jongere in
een gezinshuis. Er is gekozen om twee gezinshuisouders te spreken omdat zij het dichtst bij een
jongere in een gezinshuis staan. Van de overige betrokken hulpverleners wordt er één respondent
geïnterviewd. Daarbij kwamen de onderzoekers uit op de volgende hulpverleners:
- Gezinshuisouders: Vanuit de organisatie Hoenderloogroep en Oosterpoort. Zij staan het
dichtst bij een jongere in een gezinshuis, waardoor het van belang is hen te spreken en te
weten hoe zij tegen de samenwerking met ouders en andere betrokken hulpverleners
aankijken en hoe ze hiermee omgaan.
- Gezinsbegeleider/ambulant werker: Vanuit de organisatie Pluryn. Zij is nauw betrokken bij de
samenwerking met ouders. In veel gevallen pakt een gezinsbegeleider (in andere gevallen
een ambulant werker genoemd) de samenwerking met ouders op.
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-

-

Gedragswetenschapper: Vanuit de organisatie Pluryn. Zij is op de achtergrond aanwezig en
vooral ondersteunend voor de gezinshuisouder. De gezinshuisouder kan bij haar terecht voor
advies met betrekking tot de samenwerking met ouders.
(Gezins)voogd: Vanuit de organisatie Samen Veilig. Heeft (gedeeltelijk) gezag over het kind
en is verantwoordelijk voor de plaatsing. Hij heeft hoe dan ook te maken met de ouder van
een jongere in een gezinshuis.

Nadat de interviews zijn afgenomen hebben de onderzoekers de belangrijkste resultaten voorgelegd
aan gezinshuisouders tijdens een inspiratiedag van gezinshuis.com. De gesproken gezinshuisouders
bevestigen de resultaten van het onderzoek. De belangrijkste uitkomst daarbij is dat er onder
hulpverleners geen behoefte is aan meer beleid rondom taken en rollen. Er kwam naar voren dat
rouwverwerking bij ouders een onderwerp is waar aandacht aan gegeven moet worden.
Belanghebbenden onderzoek
Dit onderzoek is interessant voor verschillende mensen. Zij hebben allemaal op een andere manier
belang bij de uitkomsten van het onderzoek en/of kunnen de aanbevelingen in de praktijk gaan
uitvoeren. De grootste belanghebbenden van dit onderzoek zijn de volgende:
- Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede: Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van dit lectoraat. Het lectoraat heeft in eerste instantie belang bij het onderzoek
omdat dit onderzoek hen helpt de kennis over (de samenwerking van hulpverleners binnen)
gezinshuizen te vergroten. Wanneer zij op langere termijn voor gezinshuisouders een
training gaan ontwikkelen kunnen ze de taken en rollen die in dit onderzoek naar voren zijn
gekomen als input hiervoor gebruiken. Daarnaast zijn een aantal aanbevelingen voor
vervolgonderzoek naar voren gekomen waar het lectoraat verder onderzoek naar zou
kunnen doen.
- Organisaties die gezinshuizen aanbieden: Het onderzoek is interessant voor aanbieders van
gezinshuizen omdat er in het onderzoek antwoord wordt gegeven op hoe organisaties
gezinshuisouders het beste kunnen ondersteunen, waar gezinshuisouders tevreden over zijn
en wat hun wensen vanuit de organisatie zijn.
- Hulpverleners: Het onderzoek is interessant voor hulpverleners die betrokken zijn bij een
jongere in een gezinshuis, doordat de taken en rollen van verschillende hulpverleners in
kaart zijn gebracht. Zo kan een gezinshuisouder uit dit onderzoek opmaken wat zijn/haar
belangrijkste taken zijn in samenwerking met ouders, hoe andere gezinshuisouders
samenwerken met ouders en wat daarin goed werkt.
- Sociale wijkteams: Het onderzoek is interessant voor sociale wijkteams door heel Nederland,
omdat een aanbeveling en het ontwikkelde product uit het onderzoek zich richt op deze
organisaties. Het zou mooi zijn wanneer sociale wijkteams deze aanbeveling en het product
verder zouden oppakken er hier concreet iets mee zouden doen.
- Overheid: Het onderzoek is interessant voor de overheid omdat in een aanbeveling naar
voren komt dat er een belangrijke taak ontbreekt die hulpverleners zouden moeten
oppakken. Het zou goed zijn wanneer gemeenten deze aanbeveling oppakken en binnen hun
eigen gemeente kijken welke organisatie hiermee verder kan en hoe dit gefinancierd kan
worden.
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Bijeenkomst stakeholders
Er is een bijeenkomst met stakeholders gehouden tijdens de inpsiratiedag van Gezinshuis.com. Hier
hebben de onderzoekers een workshop gehouden waar meerdere gezinshuisouders aanwezig waren.
De wensen van hulpverleners die in het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn hier gecheckt. De
opbrengst van deze bijeenkomst is dat de resultaten en wensen van het onderzoek door andere
hulpverleners zijn bevestigd. Daarnaast zijn de resultaten, aanbevelingen en het product
gepresenteerd aan het lectoraat en betrokken hulpverleners, waardoor een grote groep mensen nu
op de hoogte is van de aanbevelingen.
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Bijlage 3 Kernlabelschema
Kernlabelschema deelvraag 2
Structuur kernlabelschema
Kernlabel
Visie

Beleid

Taken en rollen

Sublabel
Samenwerking met ouders
Uitwerking in organisatie mbt begeleiding voor
hulpverleners
Wet jeugdzorg
Pluryn
Lindenhout
Driestroom
Gezinshuisouder
Ambulante gezinsbegeleider
Gedragswetenschapper
Voogd
Overig

Kernlabel: visie
Sublabel: samenwerking met ouders
- Fragment 1.7: Intermetzo (…) vijf uitgangspunten geformuleerd en één van die
uitgangspunten ging ook heel erg over de relatie tussen ouder en kind. Dat die…een
belangrijke plek heeft.
- Fragment 1.9: …voor de loondienst gezinnen zijn er gezinsbegeleiders die ook wat dat
betreft veel oppakken en veel contact hebben met de biologische ouders.
- Fragment 1.10: In de franchise is dat een soort van maatwerk. Daar kunnen we dat
(gezinsbegeleiders) inzetten als het nodig is.
- Fragment 1.12: …we proberen de biologische ouders daar wel zo veel mogelijk bij te
betrekken (dagelijks leven van het kind), maar daar zit altijd een soort van wrijving.
- Fragment 2.5: Ja, het uitgangspunt is gewoon dat we zoveel mogelijk de ouder s betrekken,
waar mogelijk. Het staat zelfs ook in onze visie zegmaar, er staat echt daar waar moge.. ik
geloof dat er niet eens staat daar waar mogelijk
- Fragment 2.6: je kan een visie hebben maar er zijn altijd uitzonderingen (…) maar daar waar
mogelijk proberen we toch, en dat is ook echt wel wat Intermetzo/Pluryn uitdraagt.
- Fragment 2.30: Nou wat Intermetzo/Pluryn echt verwacht weet ik eigenlijk niet (over
samenwerken met ouders)
- Fragment 2.32: Ik verwacht wel dat dat in het verlengde ligt van wat Pluryn wil, omdat het
echt in de visie staat dat we zoveel samenwerken. Ik vind het nog te weinig uitgewerkt van
hoe geven we het handen en voeten met elkaar. En dat vond ik op de groep al altijd zo en dat
vind ik ook nog binnen gezinswonen.
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Fragment 3.5: Dus zij (ouders) maken ook kennis met de gezinshuisouders en er wordt ook
echt gekeken van wat zijn de samenwerkingsmogelijkheden.
Fragment 3.15: Dat betekent dat in de matching (…) er een gesprek is met de ouders over
wat is voor jullie belangrijk, wat is jullie informatie over je kind die we meenemen, dus we
proberen ouders ook heel te positioneren als: Jullie zijn de ouders of je nou wel of geen
gedeeld gezag hebt.
Fragment 3.16: Dat betekent dat we nu wat meer naar de beweging gaan dat je
gezinshuisouders probeert mee te nemen in wat kan er wel in het contact (met ouders)
Fragment 3.19: Als ouders weinig woonruimte hebben mogen ze bijvoorbeeld in het
gezinshuis hun verjaardag vieren en dan mogen ook nog de andere kinderen…en er zijn
mensen (gezinshuisouders) die daar nog een aantal dingen in te ontwikkelen hebben.
Fragment 3.20: In een aantal gevallen is er direct contact, (…)Maar in heel veel situaties is de
ambulant werker daarin de schakel
Fragment 3.22: …daarin is de eigenlijke visie dat de belangrijke volwassene rond het kind
gaan staan en wat ze daarin onderling aan elkaar oplopen ook weer samen op een rij weten
te krijgen voor het kind.
Fragment 3.23: Maar vanuit de visie dat er nabijheid is tussen ouder en kind en dat alle
betrokkene hun uiterste best doen dat te realiseren en dat we daarbij heel erg het
perspectief voor ogen houden dat ouders
Fragment 4.3: Maar ik denk dat dat wel heel erg onze visie is zeg maar. Dat het heel erg juist
onderdeel uitmaakt van die hele relatie omtrent zeg maar, ja.
Fragment 4.5: Wat we in ieder geval doen is dat we bij aanvang voor het kind komt wel
investeren in de relatie. Dat we ook ouders proberen te leren kennen. Van nou hoe vinden zij
het dat hun kind ergens anders gaat wonen en wat is er eventueel ook nodig voor deze
ouders om deze betrokkenheid te kunnen blijven vormgeven, dus hoe kunnen we hen blijven
betrekken. Dat doen we eigenlijk heel erg in overleg en eigenlijk gedurende het proces als
het kind dus daar is komen wonen dan nodigen we ouders uit bij bijvoorbeeld evaluaties,
besprekingen, schoolscontact, momenten in het gezinshuis waarop ouders het kind zien.
Fragment 4.6: Dus eigenlijk is dat steeds een punt van aandacht hoe we daar mee om gaan.
(visie op ouders betrekken)
Fragment 4.9: Die ziet ook wel eens verschillend uit. Want soms zijn de mogelijkheden van
de gezinshuisouders zelf, beperkt of of juist wel heel goed in. Maar het is zoeken naar een zo
optimaal mogelijke situatie.
Fragment 7.65: Nee, niet bekend bij ons. Maar ze verwachten wel dat je de samenwerking
zoekt met ouders, dat is wel duidelijk.
Fragment 7.66: Nouja, dat spreken ze uit en daar hebben ze ook een afdeling voor in het
leven geroepen, om juist ook ouders te begeleiden. En dat komt ook wel vaak door signalen
die wij dan bijvoorbeeld opvangen tussen ouder-kind. Dus ja, ze vinden het wel heel
belangrijk ook dat het kind zegmaar weer in aanmerking komt op een positieve manier met
zijn netwerk. En daar willen ze wel in investeren. Dus wat dat betreft vinden ze dat wel
belangrijk ja.
Fragment 7.67: Nou volgens mij kan dat ook niet. Want sommige ouders die zwerven, dus
mail... volgens mij kun je zoiets niet vastleggen. Naar mijn idee. (contact momenten
vastgelegd in beleid)
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-

Fragment 7.68: Nou ik zit me nu even te bedenken hoe zit dat op leefgroepen (…)dan is één
keer in de week volgens mij gewoon vaste prik dat je ouders belt. Maar dat is bij ons niet zo.
Fragment 7.69: Bij ons ligt dat niet vast. Het is wel de verwachting van de Hoenderloo Groep
dat je gewoon normaal contact met ouders hebt. Daar waar mogelijk, ook.
Fragment 3.2: Dat betekent dat als de situaties ontstaan waarin kinderen niet of deels niet
kunnen opgroeien bij hun ouders, dat het ontzettend belangrijk is dat je probeert met alle
betrokken te realiseren dat de nabijheid blijft tussen ouder en kind.
Fragment 9.1: Volgens mij een hele centrale plek, want wij geloven erin dat je niet kan
behandelen zonder ouders te erkennen, of te erkennen is misschien een verkeerd woord, om
het systemisch te zien. Alleen wat wij wel zeggen is er vindt altijd een weging plaats van hoe
verhouden de contacten zich tot het belang van het kind? Dus dat is wel het uit.. het kind
staat centraal en niet los van zijn systeem. Dat is eigenlijk het uitgangspunt.
Fragment 9.2: Ja dat is dus heel erg divers, hoe dat eruit ziet. En ik denk dat dat ook de
sleutel is, je kunt dat alleen maar vanuit maatwerk doen. Wat we in ieder geval gezegd
hebben, het moet in ieder behandelplan moet er een expliciete afweging gemaakt worden
van, op welke wijze je probeert in het belang van het kind de contacten met ouders vorm te
geven. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En dat kan dus dan betekenen dat op plek één of
rond om kind één er heel anders uit ziet dan op plek twee, rond om kind twee. Daar zijn echt
hele grote verschillen.
Fragment 9.4: Alleen wij hebben natuurlijk wel een visie op dat hulpverlening of
gezinshuiszorg niet plaats kan vinden zonder betrokkenheid van ouders. Dus wij proberen
wel oog en oor te hebben voor is het onderdeel van het behandelplan. Waar is het moeilijk
hé, ja daar waar het moeilijk is krijg je te horen dat er klachten ontstaan of dat er onvrede is
of gezinsvoogden gaan klagen of contact opnemen of dat ouders contact opnemen. En dan
proberen we wel altijd met de gedragsdeskundige en de gezinshuisouders in kaart te
brengen van wat is er nou nodig om in het belang van dit kind toch tot samenwerking te
komen.
Fragment 9.15: Het moet altijd een gespreks.. het moet altijd aandacht krijgen. Ook als ze er
niet zijn moet er aandacht zijn voor dat ze er niet zijn. Dat is eigenlijk onze visie. En dat lukt
nog niet op alle plekken even goed. En daar proberen we wel voortdurend aandacht voor te
hebben hé ook in de contacten die wij met de zorgondernemers hebben, maar ook als
situatie zich voordoen om daar voortdurend naar terug te gaan van jongens vergeet niet dat
je er niet omheen kan.

Sublabel: Uitwerking visie in organisatie met betrekking tot begeleiding van
hulpverleners
- Fragment 6.48: Begeleiding organisatie, gedragswetenschapper. Ja, hartstikke goed is die ja.
- Fragment 6.49: Nou ja we hebben werkbegeleiding dus die stapt eens in de zoveel tijd nog
eens binnen. Die loopt eens binnen en kijkt hoe het met ons gaat.
- Fragment 6.50: Die kijkt naar onze keuken hè, ja zo. Ja. Of wij vastlopen, of we hebben
bepaalde patroontjes zitten, dus dus, en ja we hebben gewoon om de twee weken hebben
we overleg met elkaar. Met teamvergadering en dan bespreken we eigenlijk de cases en de
zaken die lopen.
- Fragment 4.13: Naja dan hebben we de trajectcoördinator; die is verbonden aan het team.
Die is eigenlijk verantwoordelijk voor het coördineren van het primaire proces. Maar die kan
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ook inschieten op extra vragen rondom het contact met ouders. Die is de de eerst
aangewezen.
Fragment 5.33: Eigenlijk proberen we dan dus ook eigenlijk gezinshuisouders heel erg voor
te bereiden
Fragment 5.34: En het is goed als je daar al voor de plaatsing gezinshuisouders op nou ja op
begeleid en even nadenken hoe ze dat het beste kunnen doen en vormgeven
Fragment 5.35: maar als het even kan dan sturen we aan op een zo natuurlijk mogelijke
omgangsregeling of bij ouders thuis of in het gezinshuis
Fragment 5.36: Dus ja daarin dat moet je daarin veel aandacht voor gezinshuisouders
hebben wat dat emotioneel met hen doet. Daarin proberen we ze vooral heel erg te
begeleiden en nou ja ik heb een aantal gezinshuisouders die dat af en toe echt met tranen bij
mij hebben gezeten.
Fragment 7.54: Kijk in werkoverleg komt het wel terug toch (thema samenwerken met
ouders)
Fragment 7.55: Niet hulp van buitenaf (…) echt begeleiding van hoe gaan we met ouders om.
Fragment 7.56: …het is meer tussen moeder en kind dat daar iemand wordt neergezet van
hoe kunnen ze het beste met elkaar... Niet zozeer voor ons.
Fragment 7.57: Nee, wij krijgen daar niet echt begeleiding in
Fragment 7.63: …we gaan weer starten met intervisie dus dan kun je het inderdaad over zulk
soort vraagstukken hebben ja.
Fragment 7.64: …dit koppel zegmaar dat is ook gekoppeld aan ons. (…)Dat is vaak bij
beginnende gezinsgroepouders die krijgen dan wat meer ervaren collega's als buddy noemen
ze dat. Voor praktische dingen maar ook voor zulk soort vraagstukken.
Fragment 9.5: (ondersteuning bieden) Dus wij hebben wel een coachende rol en een
adviesrol.
Fragment 9.6: (ondersteuning bieden) Ja alleen in advies, maar niet in interventies nee.
Fragment 9.12: nou ja een stuk coaching en advies. En er is hier altijd ruimte om de
moeilijkheden of de dilemma’s waar ze tegenaan lopen bespreekbaar te maken. En op, als
wij via een ander kanaal te horen krijgen, dan zoeken wij altijd de ruimte om dat
bespreekbaar te maken. Dat kan dus leiden tot verwijzing naar meer gerichte hulp of
ondersteuning.
Fragment 9.16: (begeleiding in samenwerking met ouders) Nee vooral heel veel meer
competenties en basishouding van gezinshuisouders. Dus volgens mij is dit ook niet iets wat
je kan leren. Dit moet je gewoon van nature in je hebben. En daarom is het belangrijk om in
zo’n assessmentprogramma daar aandacht voor te hebben, is dat je toets heeft iemand het
van nature in zich om vanuit dat besef te werken en heeft die dan ook vaardigheid om daar
invulling aan te geven.

Kernlabel: Beleid
Sublabel: Wet Jeugdzorg
- Fragment 2.38: We hebben natuurlijk vanuit het wettelijk kader heb je natuurlijk wel, hè,
maar dan heb je het meer over ouders informeren.
Sublabel: Pluryn
- Fragment 1.36:Wij zijn wel verplicht om, om ouders te informeren, ook al hebben ze geen
gezag meer, maar dat is natuurlijk...maken wij een rapportage afhankelijk van hoe vaak we
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hebben afgesproken dat dat is en dat is natuurlijk de stuurt de voogd ze naar de ouders. (…)
dat is vier keer per jaar of drie keer per jaar.
Fragment 1.37: …En wij (gedragswetenschapper) blijven tot aan het eind verantwoordelijk
om ook die ouder te informeren over hoe het met het kind gaat.
Fragment 1.44: …als het (contact met biologische ouder) niet bij de gezinshuisouder ligt, ligt
het in de loondienst gezinnen bij de gezinsbegeleider.
Fragment 2.33: Nouja, we hebben daar niks van op papier staan, bijvoorbeeld, ik noem maar
wat. Onze functiebeschrijving is er niet eens, hè.
Fragment 2.34: We hebben wel een kader zegmaar van wat het primaire proces.. dat ligt bij
gezinshuisouders, wij zijn ondersteunend en de gedragskundige is als eindverantwoordelijk
voor de behandeling, zegmaar.
Fragment 2.35: Er staat niet in bijvoorbeeld in mijn beschrijving dat wij biologische ouders
gaan begeleiden.
Fragment 2.36: Er is niet een opleidingsplan van dit zijn die functie-eisen om te solliciteren
dat je iets gedaan moet hebben, toch richting je opleiding, van biologische ouders of wat dan
ook, allemaal niet.
Fragment 2.37: Helemaal niet. Nee, hebben wij nergens staan. Tenminste, of ik heb ze nooit
niet gezien, maar voor zover ik weet hebben we dat nergens staan. (richtlijnen over
frequentie contact met ouders)
Fragment 7.65: Nee, niet bekend bij ons. Maar ze verwachten wel dat je de samenwerking
zoekt met ouders, dat is wel duidelijk.
Fragment 7.66: Nouja, dat spreken ze uit en daar hebben ze ook een afdeling voor in het
leven geroepen, om juist ook ouders te begeleiden. En dat komt ook wel vaak door signalen
die wij dan bijvoorbeeld opvangen tussen ouder-kind. Dus ja, ze vinden het wel heel
belangrijk ook dat het kind zegmaar weer in aanmerking komt op een positieve manier met
zijn netwerk. En daar willen ze wel in investeren. Dus wat dat betreft vinden ze dat wel
belangrijk ja.
Fragment 7.67: Nou volgens mij kan dat ook niet. Want sommige ouders die zwerven, dus
mail... volgens mij kun je zoiets niet vastleggen. Naar mijn idee. (contact momenten
vastgelegd in beleid)
Fragment 7.68: Nou ik zit me nu even te bedenken hoe zit dat op leefgroepen (…) dan is één
keer in de week volgens mij gewoon vaste prik dat je ouders belt. Maar dat is bij ons niet zo.
Fragment 7.69: Bij ons ligt dat niet vast. Het is wel de verwachting van de Hoenderloo Groep
dat je gewoon normaal contact met ouders hebt. Daar waar mogelijk, ook.
Fragment 7.67: Nou volgens mij kan dat ook niet. Want sommige ouders die zwerven, dus
mail... volgens mij kun je zoiets niet vastleggen. Naar mijn idee. (contact momenten
vastgelegd in beleid)
Fragment 7.68: Nou ik zit me nu even te bedenken hoe zit dat op leefgroepen (…)dan is één
keer in de week volgens mij gewoon vaste prik dat je ouders belt. Maar dat is bij ons niet zo.
Fragment 7.69: Bij ons ligt dat niet vast. Het is wel de verwachting van de Hoenderloo Groep
dat je gewoon normaal contact met ouders hebt. Daar waar mogelijk, ook.
Fragment 7.65: Nee, niet bekend bij ons. Maar ze verwachten wel dat je de samenwerking
zoekt met ouders, dat is wel duidelijk.
Fragment 2.30: Nou wat Intermetzo/Pluryn echt verwacht weet ik eigenlijk niet (over
samenwerken met ouders)

Sublabel: Lindenhout
- Fragment 3.3: Dus dat betekent dat naast het belang van de kinderen, vanuit hun
ontwikkeling van loyaliteit er ook evenzeer aandacht moet zijn voor het perspectief van
ouders.
- Fragment 3.17: …mensen moeten in staat zijn om daarmee (ouders) samen te werken.
- Fragment 3.18: Als een gezinshuis zou zeggen, en dat doen ze, bij de voorbereiding van ja we
willen hel graag voor het kind gaan, maar met die ouder zien we niet zo zitten, mensen
kunnen bij ons dan geen pleegouder worden.
Sublabel: Driestroom
- Fragment 9.7: Daar hebben we trouwens wel expliciet een uitspraak over gedaan, (…)naar
aanleiding van het onderzoek van Maurice en Eline. Zij hebben overigens onderzocht van we
hebben relatief vaker problemen bij vrijwillige geplaatste kinderen, omdat we heel erg
worstelen met dat ouders nog zeggenschap hebben over hun kinderen. Maar ja dat gaat op
een gegeven moment over het detail van wie bepaalt welke kleur schoenen of hoe de haren
gedragen worden of wat we eten. Dus daar kwamen best wel veel problemen voor, dus toen
hebben we gezegd van vrijwillige plaatsing dat moeten we niet meer doen, zonder dat er
vooraf georganiseerd is dat er iemand tussen komt. Dat hoeft niet iemand zijn, een
gezinsvoogd bij wie het gezag belegd is, maar wel een casemanager of iemand die namens
ouders op kan treden, zoals er gewoon een buffer ontstaat in de samenwerking tussen
gezinshuisouders en de biologische ouders. Dus dat is eigenlijk het enige, dat kan dus
toegevoegd zijn, maar dat moet de gezinshuisouder dan wel zelf organiseren. Daarnaast
hebben we natuurlijk aan ondersteuning individuele-cliënt-vertrouwenspersonen, die ook
voor ouders op kan treden om hen te helpen om hun belangen te vertegenwoordigen of hun
verhaal mee voor het licht te brengen. En voor cliënten hebben we cliëntenondersteuners.
Fragment 9.11: (beleid) Ja dit, hier is een professioneel statuut van waar dat is vastgelegd.

Kernlabel: Taken en rollen
Sublabel: Gezinshuisouder
- Fragment 1.25: …Als het kan dan moeten ze (gezinshuisouder) het vooral doen. (contact met
biologische ouder)
- Fragment 1.26: …hun (gezinshuisouder) taak is het opvoeden van kinderen.
- Fragment 1.27: De opvoeder, die voedt het kind op en die verzorgt het kind.
- Fragment 1.28: Als het kan ligt de communicatie over hoe het met het kind gaat en over de
doelen enzovoort (…) Als het kan ligt het bij de gezinshuisouder, en als dat niet kan ligt het bij
een ander.
- Fragment 1.29: In de basis communiceert de gezinshuisouder met de ouder. Tenzij we
andere afspraken gemaakt hebben
- Fragment 1.30: (…)De praktische uitwerking (van afspraken) dat ligt als het kan wel bij de
gezinshuisouders in samenspraak met de ouders.
- Fragment 1.31: …de functie van de gezinsouder: signaleert, trekt aan de bel, stuurt een
mailtje, belt op naar mij, begeleider, voogd
- Fragment 2.14: Voor een gezinshuisouder vind ik het soms wel een hele grote belasting. Dat
ik denk van: die moeten gewoon waanzinnig goed voor die kinderen zorgen en dat doen ze
ook allemaal, daar zetten ze zich met hart en ziel in en ze rijden ze naar therapiën en weet ik
het allemaal.
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Fragment 2.15: En dat ze dan iets met kinderen naar ouders doen dat vind ik heel belangrijk,
dat gezinshuisouders dat juist doen, want daarmee voelt het kind al van 'oké de
gezinshuishouder waar ik nu woon, die voor mij zorgt, ziet mijn ouders ook en vindt mijn
ouders ook oké' want dat is natuurlijk ook altijd een heel groot punt.
Fragment 4.11: …de gezinshuisouders die zijn in eerste instantie de contactpersoon voor de
biologische ouders, daar moet het gebeuren en het liefst zo natuurlijk mogelijk. Zonder dat
je daar al gelijk allemaal andere figuren nog tegenaan zet die ook contact hebben.
Fragment 5.21: Dus ja gezinshuisouders nodigen ouders uit, als het even kan, en dat lukt
natuurlijk niet altijd, want af en toe hebben we zaken waarbij het te complex is, dat ouders
te boos zijn of agressief…
Fragment 5.22: …vind ik het heel belangrijk dat we ondanks dat ouders misschien dan af en
toe heel onredelijk doen, dat mijn gezinshuisouder toch nog goed blijft investeren in dat
contact met ouders.
Fragment 5.24: Ernstigs/incident op school/gezondheid contact met ouders. De
gezinshuisouders. In principe streven we naar een zo natuurlijk, makkelijk mogelijk contact
en dan is het gewoon fijn als de lijnen makkelijk liggen.
Fragment 9.9: De gezinshuisouders zijn natuurlijk de kenners hé rond om dat individueel
kind, want die maken het dagelijks mee. En die geven uitvoer aan de lijn die we met elkaar
uitgezet hebben. En zijn vaak ook de directe aanspreekpersoon voor school, voor ouders,
voor gezinsvoogden, zo.

Sublabel: Ambulante gezinsbegeleider
- Fragment 1.44: …als het (contact met biologische ouder) niet bij de gezinshuisouder ligt, ligt
het in de loondienst gezinnen bij de gezinsbegeleider.
- Fragment 2.16: maar ik vind dat stukje begeleiding... als de gezinshuisouder aangeeft hier
gaat teveel tijd in, in telefoontjes, in appjes, het raakt mij teveel als ze zeggen 'je doet het
niet goed met m'n kind', nou dan vind ik het heel belangrijk dat er iemand tussen zit die juist
de gezinshuisouder in zijn kracht kan zetten en zegt van 'nou, we zijn toch wel heel blij hoe
die voor je kind zorgt' en dat soort dingen.
- Fragment 2.17: Maar als het echt om het begeleiden van ouders gaat, van hoe doe ik dat nou
in contact, dat denk ik dat goed zou zijn als dat er iets buiten ligt. Want ik kan me wel
voorstellen dat een gezinshuisouder, je doet je stinkende best met het kind en je krijgt te
horen dit is niet goed, dat is niet goed, (…) nou weetje, dat helpt niet. En dat helpt ook niet in
het contact wat juist zo belangrijk is voor de kinderen dat dat contact goed blijft zegmaar.
- Fragment 2.31: Ik weet dat mijn leidinggevende verwacht dat ik nu doe waar mijn passie ligt,
maar dat is dus niet om mijn functie, maar dat is om mij, zegmaar, want mijn leidinggevende
weet dat mijn affiniteit daar heel erg ligt zegmaar. Die verbinding maken tussen biologische
afkomst en pleegplek zegmaar, dus dat is ook de reden van nou zet daar je kracht in.
- Fragment 2.64: Officieel hebben we afgesproken dat één keer in de maand, ik ga één keer in
de maand als gezinsbegeleider, en de gedragswetenschapper gaat één keer in de twee
maanden mee. Maar ik heb ook gezinnen waar we het mee doen één keer in de zes weken
altijd met z'n drieën zegmaar. Dus dat ik nooit alleen ga, maar altijd met z'n drieën. En dat is
ook prima.
- Fragment 3.20: In een aantal gevallen is er direct contact, (…)Maar in heel veel situaties is de
ambulant werker daarin de schakel
- Fragment 3.25: De ambulant werker, het hele pedagogische klimaat.
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Fragment 3.28: De ambulant hulpverlener is er zeg maar om samen met die gezinshuizen die
hele hulpverleningslijn
Fragment 4.32: Ik denk dat die rol vaak niet echt bij gezinshuisouders ligt, als het echt gaat
om die thema’s. Dat is dan vaak iets dat de gezinsvoogd dan bespreekt met de ouders of naja
de ambulant begeleider die er voor de ouders is. Omdat dat juist iets is waar
gezinshuisouders eigenlijk ook op hebben gehad of hebben. Dus daar proberen we hen
eigenlijk ook uit te houden. (gesprekken over loyaliteit en de plaatsing)
Fragment 5.27: Nou ja in dat soort gevallen, tuurlijk zien we dan wel dat gezinshuisouders
erg investeren in deze ouders, maar als het echt te pijnlijk is, dus als ouders het echt ook niet
die gezinshuisouders verdragen, dat ze die toch als de vijand zien, dan gaat de ambulant
werker de ouders begeleiden
Fragment 5.28: …is er dus een plaatsing waarbij het kind gaat opgroeien in het gezinshuis en
dan is de begeleiding van ons ambulant werker naar de ouders vooral gericht op hoe kunnen
ouders hun rol van ouder op afstand gaan innemen.
Fragment 5.29: En dat is voor deze ouders natuurlijk ook een stukje rouwproces waar ze
door moeten gaan en daar worden ze dan in begeleid door de ambulant werker.
Fragment 5.30: Contact opnemen ouders bij incident op school/ernstige situatie/gezondheid:
In de gescheiden ouders situatie wil je ook dat het zo natuurlijk mogelijk verloopt en als dat
niet kan of omdat het ingewikkeld ligt of omdat ouders boos zijn of omdat de samenwerking
tussen gezinshuisouders en ouders nog niet genoeg staat dan belt of de gezinshuisbegeleider
of ik.
Fragment 1.9: …voor de loondienst gezinnen zijn er gezinsbegeleiders die ook wat dat
betreft veel oppakken en veel contact hebben met de biologische ouders.
Fragment 1.10: In de franchise is dat een soort van maatwerk. Daar kunnen we dat
(gezinsbegeleiders) inzetten als het nodig is.
Fragment 3.20: In een aantal gevallen is er direct contact, (…)Maar in heel veel situaties is de
ambulant werker daarin de schakel
Fragment 1.44: …als het (contact met biologische ouder) niet bij de gezinshuisouder ligt, ligt
het in de loondienst gezinnen bij de gezinsbegeleider.

Sublabel: Gedragswetenschapper
- Fragment 1.32: …Ik (gedragswetenschapper) heb loondienstgezinshuizen en franchise
gezinshuizen. Kortverblijfgezinshuizen… Tiny house…onderzoek en ontwikkelingsstukje, ik
doe ook ontwikkeling en iets van scholing monitoring…Neventaken voor
doorontwikkeling…we zijn nu bezig met een training observeren en rapporteren…kartrekken
daarin.
- Fragment 1.34: (gedragswetenschapper)…therapie aan kinderen, gedragstherapie en EMDR,
met name op het gebied van traumaverwerking.
- Fragment 1.35: (gedragswetenschapper)…inhoudelijke ontwikkeling…het beleid rondom
gezinshuizen vorm te geven.
- Fragment 1.37: …En wij (gedragswetenschapper) blijven tot aan het eind verantwoordelijk
om ook die ouder te informeren over hoe het met het kind gaat.
- Fragment 1.39: …wij, de gedragswetenschapper zijn daar ondersteunend in en soms halen
we het zelfs helemaal bij de gezinshuisouder weg
- Fragment 1.40: …de gedragswetenschapper die communiceert met de ouders over de grote
lijnen van kind als er ontwikkelingsbeperkingen zijn, wat zijn de doelen, hoe gaat het met de
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doelen die we de afgelopen jaren hebben afgesproken, hoe is de voortgang en als er
diagnostiek geweest is, wat is daar dan uitgekomen en wat zijn de doelen voor komend jaar.
Fragment 1.41: …en als er gedonder is, dan worden wij ook weleens ingezet.
Fragment 1.42: …ingezet, de extra hulplijn komt dan (gedragswetenschapper)
Fragment 1.43: …het is ook soms nodig om tussendoor in te grijpen. (…) vanuit de
gedragswetenschapper een adviserende functie om meer advies bij de voogd neer te leggen.
Fragment 2.64: Officieel hebben we afgesproken dat één keer in de maand, ik ga één keer in
de maand als gezinsbegeleider, en de gedragswetenschapper gaat één keer in de twee
maanden mee. Maar ik heb ook gezinnen waar we het mee doen één keer in de zes weken
altijd met z'n drieën zeg maar. Dus dat ik nooit alleen ga, maar altijd met z'n drieën. En dat is
ook prima.
Fragment 3.24: De gedragswetenschapper kan extra expertise aandragen rond het stukje
kindontwikkeling.
Fragment 3.9: De gedragswetenschapper heeft dus echt de rol om de gezinshuisouders te
ondersteunen met name ook dat stukje kind problematiek en wat vraagt dat ook qua
specifieke aanpak? Zit tuurlijk ook op het pedagogisch klimaat. Kijkt dus niet alleen naar het
individuele kind, ook, maar ook naar dat hele pedagogische klimaat samen met pleegouders.
Fragment 4.1: …binnen onze afdeling, hebben we een functie die eigenlijk bestaat uit, dat ik
(beleidsadviseur, onderzoeker, werkbegeleider) verantwoordelijkheid draag voor de
behandellijn in de gezinshuizen, dat ik vooral kijk naar wat heeft dit specifieke kind nodig van
deze opvoeder en evt van andere ggz behandeling om verder tot ontwikkeling te komen.
Fragment 4.12: Dus dan probeer je veel meer vanuit de begeleiding, zeg maar die
gezinshuisouders te ondersteunen in dat contact. Naja heel vaak zie je dat dat niet genoeg is
en dat je toch eigenlijk naja ook andere figuren uit het begeleidende team daarbij moet gaan
gaan betrekken bij dat contact.
Fragment 4.14: De gedragswetenschapper zit daar altijd achter (achter trajectbegeleider)
vanuit de behandellijn en kan dat ook voelen en soms is het ook nodig om goed, ook dat een
gedragswetenschapper ook aansluit bij dit contact.
Fragment 4.15: waar ik meestal mee begin is echt het vaststellen van de behandellijn, dat is
niet iets dat ik alleen doe hoor, dat doen we altijd met elkaar. Dus zowel met de tc-er als
gezinshuisouders en ouders.
Fragment 4.16: …dat vaststellen is in ieder geval een startpunt en daarnaast kijk ik wel vaak
tijdens die overleggen met gezinshuisouders van wat is er nou nodig dat deze doelen
uiteindelijk behaald gaan worden, dat we daar voortgang in gaan boeken met elkaar. Dus dat
kan bestaan uit handelingsadviezen geven aan gezinshuisouders of soms in gesprek kijken
naar het kind, van wat laat het kind zien qua gedrag en hoe kunnen we dat gedrag labelen.
Wat is er voor nodig dat het gedrag wat aangepast wordt of dat de behandelaar misschien
wel aangepast wordt. En daarnaast in de evaluatiebesprekingen elk half jaar evalueren we
dan met elkaar dat plan. Dus kijken we van nou wat is er belangrijk om met elkaar te
bespreken, hoe gaat het met het kind en wat is er voor nodig dat het beter gaat of misschien
gaat het gewoon goed en kunnen we het op deze manier voortzetten.
Fragment 4.17: dat je steeds kijkt van nou hoe gaat het met het kind in het gezin en wat
hebben gezinshuisouders nodig om daar goed op af te stemmen. Soms is het ook zo dat een
bepaald kind ook bij gezinshuisouders iets kan triggeren of iets losmaakt en dan kijken we
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daarin ook met elkaar van hoe kunnen we dat wat neutraler maken of wat is er voor nodig
dat dat op een andere manier gaat, ja.
Fragment 4.19: Nou dat zijn soms één op één contacten met de kinderen, soms, we werken
ook wel met de levensboeken waarin we kijken van nou wat heeft het kind tot nu toe
meegemaakt in z’n leven en wat tot nu toe in z’n leven en op welk punt staat het kind nu.
Dat is bijvoorbeeld iets dat zij doet of contact houdt met scholen of soms ja dat verschilt
soms een beetje, ook meer de praktische zaken.
Fragment 4.22: …waar ik dus een keer in de zes weken ook specifiek kijk naar het kind.
Fragment 4.24: Ja de gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor het behandelen en
altijd vanuit het kind perspectief bekeken.
Fragment 5.25: Contact opnemen ouders bij incident op school/ernstige situatie/gezondheid:
In de gescheiden ouders situatie wil je ook dat het zo natuurlijk mogelijk verloopt en als dat
niet kan of omdat het ingewikkeld ligt of omdat ouders boos zijn of omdat de samenwerking
tussen gezinshuisouders en ouders nog niet genoeg staat dan belt of de gezinshuisbegeleider
of ik.
Fragment 5.26: …waarbij ik dus de intake doe
Fragment 1.37: …En wij (gedragswetenschapper) blijven tot aan het eind verantwoordelijk
om ook die ouder te informeren over hoe het met het kind gaat.
Fragment 9.3: Nou ieder van een gezinshuis heeft een gedragsdeskundige, dus dat is een
orthopedagoog of een psycholoog die is eindverantwoordelijke voor het behandelplan en die
moet in ieder geval de lijn, van wat we doen rond om die contacten uitzetten. En vervolgens
gaan gezinshuisouders daar natuurlijk invulling aan geven.
Fragment 9.8: Als het gaat om formele verantwoordelijkheid, dan is de gedragsdeskundige
verantwoordelijk voor het individueel behandelplan, dus die zet de lijnen uit, die zegt wat we
als ondersteunende middelen inzetten, zal ik maar zeggen, om het kind zo goed mogelijk te
helpen

Sublabel: (Gezins)voogd
- Fragment 1.21: dus een voogd richt zich echt niet op het directe
contact over de dagelijkse dingen dan? Nee vroeger was dat één keer in de zes weken dat
een voogd op huisbezoek zou komen bij een kind. Nou daar zien wij niet veel van terug nee.
- Fragment 1.22: …want daar (voogd) ligt dan weer de uiteindelijke beslissing over het stoppen
van bezoek of het aanpassen van een regeling.
- Fragment 1.23: soms in sommige gezinnen maakt de gezinsvoogd of een voogd de
bezoekregeling en die stuurt het gewoon op, dan dit is de bezoek...
- Fragment 9.10: Nou ja de voogd is natuurlijk, zal ik maar zeggen, soms in de rol van wettelijk
vertegenwoordiger. Dus als er gedeeltelijk gezag is of volledig gezag, dan behartigd die de
belangen van de cliënt. Ook door beslissingen te nemen. Maar het is heel vaak, zal ik maar
zeggen, is de gezinsvoogd echt de buffer in de contacten tussen gezinshuisouders en ouders.
Omdat je merkt wat specifiek is voor gezinshuizen is dat het best wel heel moeilijk is voor
ouders te accepteren dat hun kind niet aan de eigen keukentafel mag zitten, maar wel aan de
keukentafel van een ander, in hun ogen normaal gezin. En dat is soms veel moeilijk dan te
accepteren dat een kind in een instelling verblijft. En de bedreiging in de relatie is ook
directer als het gaat over ouders die de zorg overnemen dan een team van professionals.
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Sublabel: Overige hulpverleners
- Fragment 3.10: Want sommige kinderen hebben natuurlijk een hele individuele aanpak
nodig, nou hoe beïnvloed dat het pedagogisch klimaat. Dan is er dus een coach van
gezinshuis.com
- Fragment 3.11: en er is een coördinator voor de gezinshuizen. Zij doet jaarlijks
evaluatiegesprek en is er ook voor een stukje ondersteuning in de bedrijfsvoering met
gemeenten. Behandeld klachten in gezinshuizen.
- Fragment 3.12: Dan hebben we nog een manager, die heeft overal blik en betekent dat
bijvoorbeeld beleidsontwikkeling zoals het oppakken van inspecties en het terugkoppelen
naar gezinshuizen.
- Fragment 4.13: Naja dan hebben we de trajectcoördinator; die is verbonden aan het team.
Die is eigenlijk verantwoordelijk voor het coördineren van het primaire proces. Maar die kan
ook inschieten op extra vragen rondom het contact met ouders. Die is de eerst aangewezen.
- Fragment 4.18: En daarnaast is soms ook nog de pedagogisch medewerker betrokken als een
gezinshuis wat meer kinderen heeft. Die dan naast de gezinshuisouders staat en wat taken
op zich neemt.
- Fragment 4.20: Een pedagogisch medewerker is bedoeld om het systeem te ondersteunen
en die helpen eigenlijk bij alles wat er operationeel moet gebeuren.
- Fragment 4.21: Wat zij (trajectcoordinator) vooral doet is ook met gezinshuisouders en zij
kijkt ook specifiek daarbij naar de gezinshuisouders en naar het systeem van biologische
ouders. Daarom zouden we altijd stimuleren dat waar het kan zoveel mogelijk direct gebeurt,
en in sommige gevallen is het juist prettig als de tc-er daarin een bepaalde rol vervuld.
- Fragment 4.25: De tc-er heeft een tweeledige rol inderdaad. Het coördineren van het
primaire proces. Dus eigenlijk alles wat er in het primaire proces gebeurd inclusief de rol van
de gedragswetenschapper en van de gezinshuisouder is eigenlijk de verantwoordelijkheid
van de tc-er om dat goed te coördineren.
- Fragment 4.26: Daarnaast is er bij gezinshuizen een soort verbijzondering aangebracht dat
de tc-er ook de coaching doet zeg, maar naar de gezinshuisouders toe op gedrag en
houdingsaspecten die nodig zijn om die behandeling uiteindelijk vorm te geven.
- Fragment 4.27: …je (tc-er) moet kunnen switchen tussen een coachende houding en een
sturende houding ja.
- Fragment 4.28: Weet je, in sommige gevallen kan het heel goed zijn dat als je kind een
ongeluk heeft gekregen of wat dan ook weet je dat, het mooiste zou zijn als de
gezinshuisouder dat gewoon kan doen. Maar soms ligt dat ook wat meer precair en dan is
het verstandiger als een projectcoördinator dat doet, of soms misschien wel een
afdelingsmanager. Dat weeg je af.
- Fragment 9.13: Nou ja, Dat is heel vaak in de rol van hoofdbehandelaar, (coaching en advies
geven) dat ik op die manier betrokken ben. Maar dat kan ook best zijn dat dat een.. We
hebben ook een ondersteuner van de hoofdbehandelaar, die de incidenten en klachten
afhandelt, die daar een rol in vervult. Dus ook daarin is het net de vraag van via wie komt het
binnen en wat zijn de bestaande verhoudingen en kun je vanuit dat stuk in gesprek komen
met elkaar.
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Kernlabelschema deelvraag 3
Structuur kernlabelschema
Kernlabel
Gezinshuisouder

Ambulante gezinsbegeleider

Gedragswetenschapper

(Gezins)voogd

Sublabel
Visie op samenwerken met ouders
Houding richting ouders
Contactmomenten met ouders
Grenzen
(Visie op) samenwerken met hulpverleners
Visie op samenwerking met ouders
Houding richting ouders
Contactmomenten met ouders
Grenzen
(Visie op) samenwerken met hulpverleners
Visie op samenwerken met ouders
Houding richting ouders
Contactmomenten met ouders
Grenzen
(Visie op) samenwerken met hulpverleners
Taken en rollen
Houding
Contactmomenten met ouders
Grenzen
(Visie op) samenwerken met hulpverleners

Kernlabel: gezinshuisouder
Sublabel: visie op samenwerken met ouders
- Fragment 6.1: Wij proberen heel erg met ze samen te werken.
- Fragment 6.5a: Wij overleggen heel veel met ouders. We proberen ook echt heel veel samen
te werken met de ouders, want wij, wij denken wel als de kinderen, als we goed samen
kunnen werken met ouders kunnen we eigenlijk het beste voor de kinderen zorgen.
- Fragment 6.6: Met name de moeders, die vind ik heel belangrijk, die moet je echt...
- Fragment 6.15: Want het is allemaal, je ziet dat de omgang met ouders dus helemaal
verweven is in de manier hoe wij hier werken.
- Fragment 6.24: Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat wij zo goed mogelijk
samenwerken.
- Fragment 6.25: Het is niet onze taak (luisteren naar verhaal moeder), maar is meer de
samenwerking die we dan zoeken. En dat is de manier van samenwerking..
- Fragment 6.26a: En als ouders samen kunnen werken met ons en voor het kind kunnen
zorgen is dat het beste. Soms lukt het niet dan kom je niet tot samenwerking maar dan
hebben we wel alles geprobeert om tot samenwerking te komen.
- Fragment 6.32: Nee, zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk en als des te vaker je probeert, des
te minder ouders willen
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Fragment 6.34: Dat, dat het ontspannen wordt, dat ouders zelf mogen bepalen wanneer dat
hun kind eigenlijk thuis is en dat daar, we hebben ook nooit strijd daarover, we proberen
juist dat te overleggen en daar hebben ouders een net zo groot stem in als wij. Het enigste
waar wij op letten is van op het moment als een ouder zegt van ja maar dan wil ik hem de
hele week in huis. Dan zeg ik ja, maar dan kunnen wij dat stukje opvoeding niet meer doen.
Dus als dat stukje opvoeding in in gevaar komt, dan dan gaan wij trekken we aan de bel, nou
dat is onze taak. Maar hebben wij daar de kinderen 7 dagen per week voor nodig? Nee. Nee,
maar wel voldoende dus soms in een weekendje, soms door de weeks, dus daar kun je per
kind ook naar kijken van wat heeft zo'n kind dus nodig, en van daaruit komt er heel veel
ruimte. Ik heb een kind niet 7 dagen in de week nodig hier om de opvoeding te doen.
Fragment 7.3: Je kunt ook wel merken aan de kinderen, soms ook aan de ouders, (…)ze zijn
gewend dat alles wordt geregeld.
Fragment 7.7: Het is heel wisselend natuurlijk wat voor achtergrond dat gezin heeft
(samenwerking ouders)
Fragment 7.16: Dat is net wat een beetje de vraag is ook van ouders zelf. Het is niet zo dat
wij een standaard procedure hebben voor 'nou zo gaan we met die ouders om'. Het is echt
wel van 'nou wat is de vraag, wat kan een ouder aan?'.
Fragment 7.22: Ons streven is inderdaad, het kind gaat altijd uiteindelijk weer terug naar
waar het vandaan komt. Dus ja, ik vind dat inderdaad heel mooi als alles via kind en ouders,
dat dat weer heel goed is zegmaar
Fragment 7.23: Ja als er netwerk is dan vinden we dat heel belangrijk dat dat continu
onderhouden blijft. En dat niet als het kind hier zit dat dan ook het contact met het netwerk
in één keer weg is, juist niet. Wij zijn ook één keer in de veertien dagen een weekend vrij, en
dan stimuleren we ook dat kinderen naar hun ouders gaan, of familie als dat er is. Als dat er
niet is, of niet bekend is, dat daar onderzoek naar gedaan wordt. Van joh, is er nog iets waar
je contact mee zou kunnen krijgen in ieder geval. Aan de ene kant om weer contact met dat
netwerk op te bouwen, aan de andere kant om ook van het terrein af te zijn af en toe.
Fragment 7.26: Ja en stel ouders... ja die verwachten eigenlijk van ons dat wij elke keer hen
bellen, waarvan wij zoiets hebben van 'nou het is jullie kind kom maar naar ons als jullie wat
willen weten'. Pak die verantwoordelijkheid.
Fragment 7.29: Ja, maar ook niet iets gaan doen omdat ouders dat persé willen. Maar aan de
andere kant wel... Kijk je moet natuurlijk ook niet zeggen van nou dat gaan we gewoon niet
doen terwijl er wel een bepaalde behoefte is. Dus kijken van nou wat is dan haalbaar in ieder
geval voor ons.
Fragment 7.79: …wij willen juist ook meer de verantwoordelijkheid leggen bij ouders. (…) wij
vinden juist nu gaan we de rollen omdraaien, nu is de ouder weer verantwoordelijk voor het
kind.

Sublabel: houding richting ouders
- Fragment 6.13: Nee het (samenwerken met ouders) is een belangrijk onderdeel, ja. (…) En
wij geven hier bijvoorbeeld al de ruimte van nou als je in de buurt bent, nou bel maar aan.
Om maar aan te geven van als je daar zegt van nou kom maar op bezoek wanneer dat je wilt.
Dat gebeurt bijna niet, ja heel weinig.
- Fragment 6.14: Nou als je ouders daar de ruimte in geeft en en je open openstelt dan
hebben ouders veel minder behoefte. Zit er veel minder strijd en veel minder achterdochtig
van oh nou wat doen ze nou met mijn kind? Want uiteindelijk hebben wij wel het hun kind in
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huis. En als we zeggen kom maar binnen en schuif maar aan tafel en kom maar. Dan zien
ouders oké, en dan in het begin schuiven ze aan tafel en dan kijken ze eens. En dan zien ze
van nou, das wel goed das wel prima. En dan komt er ook een stukje rust. Dus eigenlijk
probeer we het een, een een open huis te zijn, een glazen huis.
Fragment 7.9: En dan zijn wij al voorstander om dan al gelijk duidelijk te maken van 'joh,
jullie zijn en blijven de ouders'. Wij zijn niet een surrogaat ouder of wat ook, wij zijn
gezinsgroep ouders en dat houdt in dat wij voor het gezin, voor de groep zorgen zegmaar,
voor de jongeren zorgen. Maar de ouderrol dat blijft bij de ouders zelf. Dat doen we ook
bewust zegmaar om juist onduidelijkheid natuurlijk te voorkomen ook, dat loyaliteitsconflict
al een beetje voor te zijn. En om ouders niet het idee te geven van 'joh wij gaan even je
kinderen afpakken ofzo' bij wijze van spreken.
Fragment 7.10: Ja heel veel ouders die hebben natuurlijk ook al iets tegen jeugdzorg en wij
zijn de zoveelste mensen die ze gaan zien, dus je ziet ook vaak dat ze al een beetje met een
scheef oog hier naartoe komen en denken van 'hé maar jullie gaan ons niks wijsmaken of
vertellen'. Maar dat proberen we inderdaad gelijk al een beetje te sussen, want ja, ik ben
geen vervangende ouder inderdaad.
Fragment 7.13: …we maken dan ook wel duidelijk, en dat gebeurt vaak ook al wel door een
behandelcoördinator in een voortraject, een gezinsgroep houdt eigenlijk gewoon in dat het
kleinschalig is. Er zijn twee mensen die draaien de groep. En dat is toevallig een echtpaar en
dat voordeel is dat ze gewoon 24 uur per dag aanwezig zijn, dus dat je geen wisselingen hebt.
Nou dat spreekt ouders vaak toch wel aan.
Fragment 7.14: Nou en als je dan inderdaad in de kennismaking duidelijk benoemt van 'nou
weet je, wij zijn geen vervangende ouder of wat ook, wij draaien deze groep als echtpaar', ja
die rollen moet wel duidelijk zijn eigenlijk.
Fragment 7.28: Nou we willen zo neutraal mogelijk blijven, ook naar ouders.
Fragment 7.33: Eigenlijk alles. Want we hebben niet heel veel problemen met ouders ofzo.
Maar ik denk wel dat het heel erg afhankelijk is van hoe je je opstelt. (wat gaat goed)
Fragment 7.34: Ja en dat je dan bijna de ouderrol ter discussie stelt. En dan denk je ja, dat
vind ik wel heel link. Weet je, dat doen we eigenlijk niet.
Fragment 7.38: …ons standpunt is wel van zoveel mogelijk naast de ouders blijven staan. En
niet er tegenover of erboven of... En als je wel wat merkt dan proberen wij wel uit die
relatie... Er niet tussenin te gaan staan, tussen dat kind en die ouder, maar advies te vragen
of aan de voogd of aan de behandelcoördinator van 'joh willen jullie dit stukje oppakken met
moeder?'. Want anders zit je heel snel natuurlijk in die loyaliteit.
Fragment 6.31b: En wij zitten dus heel erg op samenwerking, wij stellen ons huis als het
ware open voor die ouders. En wij zien in onze omgeving met collega's en andere instellingen
dat dat dus niet gebeurt. Dat je eerder hebt van dat ze op afstand worden gehouden en met
bezoekregelingen. Wij hebben ook bijna geen bezoekregeling gewoon met de kinderen hè.

Sublabel: contactmomenten met ouders
- Fragment 6.2: Dat kan eruitzien dat er, dat we hier bijvoorbeeld ouders hebben die hier aan
tafel aanschuiven of, of we hebben toevallig vorige week, we zijn maar met een
kaartspelletje bezig, heeft er een ouder, heeft een avond mee zitten kaarten. Of die helpen.
En tot aan ouders die eigenlijk nooit komen.
- Fragment 6.3: Ja, en als ze ziek zijn doe ik wel even een belletje. Als ze ziek zijn dan dat ze
weten dat hun kind ziek is. Ze kunnen altijd op bezoek komen natuurlijk.
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Fragment 6.4: Ja, als we, we doen, haar korter willen knippen of iets ingrijpends willen laten
doen ook. Dan overleg ik altijd met ouders. Dat, ik betrek ze er altijd bij.
Fragment 6.5b: Dus wij zeggen ook altijd tegen ouder van als je in de buurt bent, stap gerust
binnen. Kom gerust es aan, we betrekken ze eigenlijk bij zoveel mogelijk zaken.
Ouderavonden, als de ouders dat kunnen doen laten we het de ouders doen. Soms doen we
het samen, als de ouders het niet kunnen dan doen wij het. Dus zo zijn we aan het kijken bij
elke case, bij elk kind van waar, waar zit de draagkracht ook van de ouder, wat kunnen ze zelf
en wat kunnen we ze zelf laten doen.
Fragment 6.7: Ja als het kan (kleding kopen), sommige moeders vinden dat fijn. Dan hebben
ze een soort budget hier, dan geef ik ze het budget en dan gaan ouders kleding kopen,
kledingkasten en soms maken ze er een dagje van dus dat, ja die mogelijkheid is er ook he.
En in het begin natuurlijk, als kinderen hier komen wonen dan is het wat frequenter. En op
een gegeven moment krijg je zo'n, ja zo'n, zo'n, eigenlijk een vaste structuur erin.
Fragment 6.16: Als het kind ziek is dan bellen wij natuurlijk.
Fragment 6.17: Het ligt eraan wanneer, want we hebben ook twee keer per jaar een
bespreking dan zien we ouders ook en als er iets aan de hand is bellen we ouders. Ouders
kunnen ook zelf wel eens bellen, als ze iets twijfelen of er is iets aan de hand dan bellen
ouders, dan sta ik ze ook te woord. Dat..en ze hebben geen bel afspraken, kinderen kunnen
bellen wanneer ze willen naar ouders dat...
Fragment 6.18: …wij proberen daar een mix in te vinden. Ja. Wij gaan ook niet elke dag of
elke week bellen om te informeren. Maar wij zorgen wel dat we ze bij tijd en wijlen
tegenkomen en op momenten van als ouders kind op komen halen of die contactmomenten
proberen we altijd wel dingetjes met elkaar te bespreken.
Fragment 6.19: Ja en als er iets gebeurt is een moeder zit niet lekker in haar vel dan bel ik die
moeder wel eens op. Dan kan ze haar verhaal kwijt, gaat een stuk beter met haar. Een klein
belletje. En dat is voor het kind wat hier woont ook prettig hè.
Fragment 6.20: Ja, dus wij kijken ook ook naar de signaaltjes of er dingetjes spelen of als er
dingen actueel zijn om dan dan maken wij de keuze om om wel meer contact te leggen. En
wij dan zitten er nog, we hebben ook nog een pedagogisch medewerker hier in huis,
Marjolein, en die zetten wij soms ook in in het contact met ouders.
Fragment 6.26b… dan we hebben hier een tweeling gehad en die vader die kwam eigenlijk al
niet binnen toen die die tweeling hier kwam wonen, maar die stond wel op de hoek van de
straat te wachten. Nou en dan gaan wij op volgt te werken. Dan laten we dat wel gebeuren
dat die kinderen met die vader daar contact hebben. Dan proberen we eerst dat die kinderen
daar openlijk over kunnen praten dus om er geen druk in te leggen. We doen dat niet
verbieden, we willen zeggen nou oké, dan is dat zo. Dan weten we ook van oh, gaan jullie
nou naar jullie pap op de hoek van de straat. En dan de volgende stap is van nou vraag maar
eens een keer of hij een keer binnen komt. En dan ben ik naar hem toegelopen, en dan lust u
een kopje koffie? En zodoende is hij op de koffie gekomen, hebben we een hele tijd contact
gehad. Maar op de één of andere manier bleef dat contact toch moeizaam. En lukte dat ook
niet, hebben we ook geprobeerd met een met Marjolein in te zetten hè, dus met iets meer
afstand. Lukte ook nog steeds niet, was nog steeds te moeilijk ook voor die man om dat
contact te hebben. Hebben we een ambulant werker ingezet, een pleegzorgwerker van onze
organisatie. Met nog meer afstand eigenlijk van het gezinshuis om te kijken van ja hoe
kunnen we toch, toch dat lijntje in stand houden nou lukte ook niet. En toen hebben we
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ervoor gekozen om oké het lukt dus niet en dat betekent voor de kinderen van nou hebben
we ook met de kinderen overlegd van heb het maar niet meer over opvoeddingetjes met je
vader en heb het maar meer over koetjes en kalfjes. En hou het maar eigenlijk heel
oppervlakkig. En op die manier was daar als basis, konden de kinderen toch naar vader op
bezoek blijven gaan en de kinderen hier toch kunnen zijn, zonder dat dat dat er iets tussen
kwam.
Fragment 6.35: Wij zitten met de situatie dat op een gegeven moment ouders zien van hé,
mijn kind gaat heel graag daarnaartoe. Dat is helemaal niet zo leuk, dat is ook niet leuk voor
die ouder. Dus en daar gaan we dan met kind en ouder over in gesprek van ja hoe hoe loopt
dat dan en hoe komt dat dan en ja daar gaat het dan over en dan kom je dus op thema's van
loyaliteit en het hier fijn mogen hebben, ook al wil je thuis wonen.
Fragment 7.6: …op een gegeven moment wordt het kind aangemeld, dat is bij ons, dan heb
je kennismaking, nouja en dan als het kan de ouders erbij.
Fragment 7.8: Normaal gesproken dan komt het kind samen met zijn ouders kennismaken.
Fragment 7.12: Als er wat is dan ja, dan mailen we of bellen we.
Fragment 7.15: Nou dat verschilt. (hoe vaak ouders zien of spreken)
Fragment 7.18: Nou dat gebeurt niet heel veel. Het is dan vaak wel via het kind. (dat ouders
zelf contact opnemen)
Fragment 7.19: Sowieso één keer in het half jaar is een behandelplan bespreking dus dan
komt sowieso het functioneren zegmaar aan bod.
Fragment 7:20: Maar is er wat aan de hand met het kind op school, of is er een conflict
geweest, dan is het vanuit ons eigenlijk wel weer gebruikelijk om contact met ouders op te
nemen van 'joh, dit en dit is gebeurd' soms ook om te vragen van 'hoe staan jullie hier in?' of
om te melden van 'nouja, er is een conflict geweest, je kind is weggelopen', uitleggen
waarom, wat er precies gebeurd is en dan ook zeggen van... Ja, ondersteunend zegmaar.
Fragment 7.21: Ook. Maar dat is toch vaak al dat de kinderen dat zelf al melden (leuke
dingen melden aan ouders)
Fragment 7.24: En ook wel regelmatig contact via mail, hebben we. Gebeurt ook nog wel
regelmatig.
Fragment 7.30: Nou ze komen wel eens, sommige die halen wel eens hun kind op als ze het
weekend... als wij vrij zijn. Ja, of brengen ze. Van één jongere die moeder die komt wel eens
als er wat speciaals is met kerst of... komt ze wel. Maar echt zomaar even op visite dat
gebeurt bijna niet. Ook omdat ze, als ze naar huis gaan, keer in de twee weken naar huis
gaan. Maar om even gezellig met ons koffie te drinken ofzo dat gebeurt niet.
Fragment 7.32: We hebben natuurlijk vijf kinderen uit verschillende gezinnen en als een
ouder hier op bezoek komt voor zijn kind, we hebben helemaal geen ruimte eigenlijk om, dat
vinden ze dan ook niet fijn en het kind zeker niet, om dan in het bijzijn van iedereen gezellig
met je ouders te praten. Dus dan zeggen we van 'nou prima, hartelijk welkom, bakje koffie,
en ga dan iets doen hier op het terrein dan zien we jullie straks wel weer terug'. Maar wel de
ruimte van nou als je wil komen, tuurlijk dat kan altijd. Het is niet zo dat ze niet mogen
komen.
Fragment 7.37: …sommige ouders vragen ook advies. Van 'onze zoon heeft dit gedaan, en wij
weten eigenlijk niet zo goed wat we er mee moeten, hebben jullie nog ideeën of moeten we
wat inzetten?'. Ja die zijn echt handelingsverlegen zegmaar.
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Fragment 6.23: Ja, die heeft borderline, dus die heeft ook borderline gerelateerde
problemen en die moet soms z'n verhaal kwijt. En dan gaat Marjolein één keer in de 4/6
weken dan gaat ze daar een middagje naartoe. Dat moeder eigenlijk een verhaal kwijt kan en
dan op het einde van haar verhaal kunnen we het even, kan ze het even hebben en nou hoe
gaat het contact met jouw kind hier? En en das dan nodig om de contact, om die borderline
eigenlijk uit het, die ruis eruit te halen.
Fragment 6.36: Maar wij hebben wel die verantwoordelijkheid gekregen. En wij kijken samen
met ouder van nou, we snappen dat je het liefst wil dat je kind thuis is. Maar dat lukt niet,
hoe komt dat en hoe kunnen we ervoor zorgen dat je er wel zo goed mogelijk en zo vaak
mogelijk gaat? Dus daar ligt er eigenlijk aan onder dat is een heel thema wat je met elkaar
bespreekt en wat je met elkaar moet bespreken.
Fragment 6.37: …soms weten ouders het ook niet precies (Waarom hun kind uithuisgeplaatst
is). Nou dan gaan we dat wel proberen om dat duidelijk te krijgen. Want daar ligt als basis als
je het niet weet waarom er iets gebeurt en je kind wordt afgepakt. Ja dan, dan kunnen wij
wel van allerlei dingen willen leren met die kinderen, maar als ze dan…

Sublabel: grenzen
- Fragment 6.9: Nou, ik wil eerst even iets uitleggen over hoe wij daarnaartoe kijken, hoe wij
daar in, in staan is dat, je hebt kinderen en die hebben een stukje opvoeding nodig, dat is wat
wij doen. Wij nemen als het ware een stukje de opvoeding over van de ouders. Maar het
stukje ouders zijn, dat proberen we bij de ouders te laten liggen. En alle dingetjes die ouders
kunnen doen als ouder zijnde, proberen we de ouders te laten doen en alle dingen die bij de
opvoeding horen die trekken wij naar ons toe.
- Fragment 6.10: …wij vinden dat ze kleding aan moeten doen en warme kleding aan moeten
doen overdag als het slecht weer is, dat is een stukje opvoeding. Wat voor kleding dat ze dan
aan doen, dat maakt niet uit, als het maar warm en, en, en, en, en goed is. Daar kunnen dus
een stukje de ouders hun stem op laten gaan. De kinderen moeten bijvoorbeeld goede
verzorging hebben. Dus bijvoorbeeld haren knippen, hoe dat er dan uitziet maak voor
opvoeding niet uit dat kun je dus bij ouders neerleggen. Dus wij kijken eigenlijk van wat, wat
hoort bij de opvoeding, wat is het opvoedstuk. Dat is waar wij eigenlijk in beeld komen. Daar
worden wij eigenlijk ook voor gevraagd hè van hé de opvoeding loopt niet goed kun je kijken
naar opvoeding en kun je kijken van hoe hoe dat de kinderen toch een goede ontwikkeling
doorlopen. Als je dat kader duidelijk hebt, dan weet je dus ook wat je kunt doen wat je bij
ouders, en dan kijk je naar de draagkracht van de ouder. Wat de ouder kan doen en hoe hoe
ze daar hun rol in willen nemen. Daar ligt eigenlijk onze basis.
- Fragment 6.28: En natuurlijk is er extra zorg nodig en extra aandacht. Maar wij hebben die
verantwoordelijkheid om dat zoveel mogelijk ook bij ons te houden en als wij te kort schieten
dan moeten we misschien moeten wij een extra cursus volgen of een extra training. Nou dat
willen we ook graag doen.
- Fragment 6.29: (grens) zoveel mogelijk zelf ja. ook een stukje voor bescherming van het kind.
- Fragment 6.30: Je ziet op scholen vaak, als er op de opvoeding iets te kort schiet dan gaan ze
meteen op het sociaal emotionele stuk zitten. Maar dat is ons stuk, wij doen de opvoeding,
wij doen het sociaal emotionele stuk. Ouders zijn ouders, die moeten het ouder stuk doen.
En school doet het cognitieve stuk. En vaak zie je dat dat allemaal door de war, ja door elkaar
loopt en dat dat allemaal verweven is met elkaar. Dus wij proberen dat allemaal weer op de
goede plek te laten komen. Dus op scholen zeggen we ook van nou fijn dat je je hier zorgen
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over maakt en ik wil best een doel van jullie daarin meedenken. Maar daar zijn wij hier voor,
jullie moeten zorgen dat het kind dingetjes leert.
Fragment 7.35: …over het functioneren van de ouders, natuurlijk vind ik daar wel wat van,
maarja ik vind het niet altijd onze taak om daar wat van te roepen. Zeker omdat dat ook
weer z'n weerslag heeft op het kind zelf.
Fragment 7.36: Ja weet je, ik vind me dan niet degene die moet zeggen van 'joh je nodigt je
kind uit, maar dat gaat echt niet gebeuren'. Dan geef ik wel aan... We helpen G. zegmaar, zo
heet die jongen dan, of adviseer zegmaar in hoe kun je keuzes maken, wat is jouw belang,
wat wil je zelf, waar zie je tegenop, hoe zou je daarmee om kunnen gaan? En ondertussen bij
de werkoverleg zit de behandelcoördinator die zorgt voor... is inhoudelijk verantwoordelijk,
dan geef ik wel aan van nouja, dit speelt er. En dan zitten we daar samen over te stoeien van
nou wat kunnen we daarmee.
Fragment 7.51: …wij zijn wel heel veel van het zelf doen. Zoveel mogelijk in eigen hand
houden zegmaar. Maarja, echt beslissingen die genomen moeten worden, ja daar schakelen
we wel mensen voor in eigenlijk.
Fragment 7.53: Wat dat betreft dan neem je wel taken over van een ouder, maar wel altijd in
overleg.
Fragment 6.31a: Wij doen meer dan dat ze (de organisatie) verwachten. Wij mogen daarin
zelf invullen en wij zien ook gewoon bij collega's dat die er op een andere manier mee
omgaan.

Sublabel: (visie op) samenwerken met hulpverleners
- Fragment 6.43: We hebben in ieder geval elke maand overleg samen met de
gedragswetenschapper en die is uiteindelijk das ook onze baas en de eindverantwoordelijke.
Dus we zijn gezamenlijk zetten we de lijnen uit en de behandelplanbesprekingen maar die
loopt er meer naast. En kijkt van hé lukt het nog, kom je dingetjes tegen en als wij
bijvoorbeeld vastlopen of niet meer weten wat we moeten doen, kun je dit proberen of
probeer het op die manier is. Ja
- Fragment 6.44: Nouja dan bellen wij ook met de gedragswetenschapper van hoe kun je het
beste aanpakken hè, dus dat is onze baas, dan krijgen we tips en hoe je dat uitzet, misschien
met of zonder haar erbij. Dus ja, het ligt eraan waar we vastlopen. Dan krijgen we
ondersteuning erin.
- Fragment 6.45: Ja wij bespreken alles met elkaar. We hebben ook werkbegeleiding. Dus ja.
- Fragment 6.46: Nou die zien wij bijna niet meer. Nee, voorheen wel, maar de laatste jaren
niet meer nee. (voogd)
- Fragment 6.47: We hebben soms plaatsingen dat we zonder voogd kinderen komen hier
wonen en die zien wij eigenlijk bijna niet meer.
- Fragment 6.27: Je ziet ook heel vaak, dat komt een kind hier wonen en dan hebben ze
overleg met school zit erbij, en het algemeen maatschappelijk werk en nog een discipline en
dan een psycholoog en dan en dan zit je met 7 8 mensen om tafel. En wij proberen die
overlegsituaties, die schaffen wij eigenlijk af. Dat zeggen we van dat gaan we niet meer doen.
Je ziet dat ouders dat vaak wel heel erg prettig vinden, dat het minder wordt. Die ouders ook
weer meer ondersteuning hè.
- Fragment 7.1: We doen het eigenlijk met z'n tweeën. Dat doen we ook bewust, omdat we
vinden dat het gezinsleven gewoon centraal staat. En ze zitten hier al op een terrein, wat al
voor sommigen echt een... ja hoe zeg je dat, die vinden dat echt niet leuk. En dan haal je ook
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nog andere mensen in huis. Ze hebben al met zoveel verschillende mensen te maken (…). Ja,
wij tweeën dat is genoeg eigenlijk. En ik wil geen vreemde ook in huis voor m'n eigen
kinderen. Dus dat vind ik gewoon niet normaal zegmaar.
Fragment 7.4: …vaak via de behandelcoördinator kunnen we echt wel... Nou als je goeie
inhoudelijke argumenten hebt, nouja, dan valt er wel over te praten in ieder geval.
Fragment 7.27: …dat soort informatie krijg je dan vaak via de behandelcoördinator
(borderline?), dan gaan we wel kijken van hé hoe kunnen we hier dan weer een mouw aan
passen.
Fragment 7.44: Ja, soms een noodzakelijk kwaad. (samenwerken andere hulpverleners)
Fragment 7.45: Als je bijvoorbeeld een voogd hebt, die heeft vaak best wel een belangrijke
rol voor het kind, zeker als er nog sprake is van dat een ouder uit het gezag gezet is. Alleen
voogden hebben... Ja, die hebben vaak een grote caseload dus dan is er niet zo heel veel tijd
voor het kind. Dus zolang er geen bijzonderheden zijn dan hoor je de voogd ook niet.
Uitzonderingen zijn soms voogden die echt wel belangstellend zijn en een belletje doen en
gewoon regelmatig wat willen weten. Dat zijn echt uitzonderingen. Vaak.. En een voogd is
toch, ook voor de jongere, soms de jongere kent de voogd vaak nauwelijks, dat vind ik wel
eens lastig. Want het is wel degene die vaak best wel ingrijpende beslissingen moet nemen.
Gelukkig wel de meeste voogden die vragen wel advies, dus dat is wel mooi.
Fragment 7.49: Onze ervaring eigenlijk met de meeste hulpverleners is wel ja, dat ze in ieder
geval wel de samenwerking zoeken.
Fragment 7.50: We hebben een kind dat heeft hiervoor op een leefgroep gezeten, komt van
Bonaire, is al heel veel aan gedaan om haar een keer een bezoek naar Bonaire te laten doen.
En vervolgens wordt het kind hier geplaatst en dan zou je bijna helemaal van voor af aan
moeten beginnen, omdat de voogd zegt van ja, maargoed, dat is allemaal moeilijk, moeilijk.
Weet je, gelukkig weten wij dan van het verhaal af, dan schalen we er iets tegenin en dan van
'joh, er is al zoveel, we gaan toch niet nog eens een keer opnieuw beginnen, want het belang
van het kind, blablabla'. Waardoor het uiteindelijk weer snelle stappen gezet kunnen
worden. Anders begin je gewoon weer van voor af aan. Weet je, en een kind is niet mondig
genoeg om dat aan te kaarten, vaak. Dus dat is in de hulpverlening wel belangrijk dat we... Ja,
we zien ze natuurlijk elke dag, en daar schakelen we dan ook wel de behandelcoördinator bij
in.
Fragment 7.52: Kijk, je weet onderhand, je kan heel veel bij een voogd neerleggen, want die
is eigenlijk verantwoordelijk voor heel veel dingen. Maar dan duurt het enorm lang. Dus
eigenlijk doen we heel veel zelf, wel in overleg. (…)En dat is dan misschien niet mijn taak,
maar het gaat wel het snelste.

Kernlabel: ambulante gezinsbegeleider
Sublabel: visie op samenwerken met ouders
- Fragment 2.7: Ik vind echt dat je daar waar enigzins mogelijk (..) altijd dat je ouders moet
betrekken
- Fragment 2.8: dat hoeft niet meteen dat de kinderen altijd naar huis gaan en dat hoeft niet
te betekenen dat er altijd begeleid bezoek is, maar al is het om te kijken of ze mee kunnen
werken aan een levensboek op afstand, al is het dat kinderen wel met moederdag/vaderdag
iets naar hun ouders op kunnen sturen weet je, het hoeft niet altijd met het lijfelijk contact
te zijn
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Fragment 2.9: Dus ja, ik vind het is ontzettend belangrijk om samen te werken. Is dat altijd
makkelijk? Nee. Maar wel, ja.
Fragment 2.67: Op maat. Daar kan ik echt niks anders van zeggen. D'r is niet een standaard.
Weet je, de ene ouder is echt de ander niet, de ene heeft hier behoefte aan, de ander daar.
Het ene kind heeft een vette trauma, het andere kind is gewoon een beetje ingewikkeld
geweest. Dus daar is niet een pasklaar antwoord op. Dat is echt op maat. (ideale situatie
samenwerking met ouders)

Sublabel: houding richting ouders
- Fragment 2.27: En ook dat is voor ouders heel vaak heel goed om te horen. Dat ik thuis ook
uit m'n slof schiet. En dat ik ook soms onredelijke dingen doe. En dat ik het op het werk
helemaal kan omdat ik daar m'n jasje aan heb, m'n werkjasje. En ja, maar dat horen ouders
niet. Ouders horen alleen maar, oh, dat hun kinderen het zo ontzettend goed doen en dat ze
zo ontwikkeld zijn. Maar dat wij het soms vreselijk ingewikkeld met ze hebben vertellen we
maar niet.
- Fragment 2.28: Veel meer. Veel meer vind ik. Ja. (ouders meenemen in proces die hv’ers
doormaken met hun kind) En allemaal op maat hoor, ik zeg niet: hop alle ouders dit of dat.
Maar veel meer en veel meer kijken waar hebben deze ouders behoefte aan, waar ligt hun
vraag, waar ligt hun zorg, en dat veel meer. Want dan krijg je ze mee en dan.. ik verwacht,
maargoed dat is misschien een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg, maar dat er minder uitval zou
zijn.
- Fragment 2.68: Ja, heel belangrijk. Ontmoeting en erkenning. Ook dat is heel belangrijk hè,
het erkennen van het verdriet en ontmoeting in de zin van tegemoet komen ook aan.. ja.
Sublabel: contactmomenten met ouders
- Fragment 2.2: ik ben even tussenpersoon zegmaar. Dus ik zorg dat zij (moeder) de informatie
krijgt, ik was spreekbuis zegmaar voor haar, en de afspraken maken van nou hoe kun je nou
toch contact houden met je kind maar dat het niet belastend wordt hè.
- Fragment 2.3: ik heb ook wel gesprekken met ouders, biologische ouders, in de zin van 'goh
wat heb je nodig'
- Fragment 2.12: Van een kind kan je niet zeggen van nou nu ben je zo ingewikkeld nu laat ik je
los, dat is bij ouders wel wat makkelijker. En je hoopt dat je ze toch ergens aan kunt spreken
op volwassenheid, (…) eigenlijk is dat een beetje een illusie. Sommige ouders wel en je moet
ze vooral niet kleineren.
- Fragment 2.19: dan belde ik 'hoe is het?' en dan op een gegeven moment heel veel
gemopper, iedere keer hetzelfde riedeltje van anderhalf jaar geleden, nou dan probeerde ik
haar terug te geven van nouja, goed, je moet nog steeds de voorbeelden van anderhalf jaar
geleden aanhalen, dan gaat het toch nu eigenlijk best wel heel goed, want anders had je nu
wel nieuwe voorbeelden. Nouja, dus een beetje spiegelen van weetje, en ook erkennen van
het verdriet dat de kinderen geen contact meer willen, want dat is natuurlijk, hè, je kinderen
worden uit huis geplaatst dat is een rouwproces, maar als je kinderen dan op gegeven
moment op een leeftijd komen en ze zeggen: mam, doeg. Dat is gewoon weer een
rouwproces. Dus daar erkenning voor geven en ja, aanbieden van wat heb je nodig, maar
daar kwamen we op een gegeven moment niet meer uit. Toen was het echt van ja, het enige
wat haar nog hielp was dat de kinderen terugkwamen zegmaar en dat ging niet.
- Fragment 2.39: ja informeren mag ook over de mail. Dat vind ik geen contact, contact is dat
je voor mijn part.. ik ga nu bij een moeder op bezoek binnenkort, hè, omdat ze alles zoiets
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heeft van 'weg, weg, weg', en toen heb ik gezegd als ik nou bij moeder langs ga en gewoon
een kopje thee kom drinken, d'r huis kom bewonderen en weet je, ja, nou zo.
Fragment 2.55: drie kleine kinderen wonen hier in De Glind, allemaal wel in een verschillend
huis, en daar hebben we wel bezoek met moeder met alle drie de kinderen en dat
begeleiden wij dan ook wel. In het logeerhuis zitten we dan, dat is een leuke ruimte, en daar
is speelgoed en daar is een televisie en weet ik het allemaal en een tuin, en daar zijn we dan
bij

Sublabel: grenzen
- Fragment 2.4: dat kunnen gezinshuisouders er niet bij hebben hè. Die kunnen prima de
dagelijkse dingen, als ouders net iets meer nodig hebben is het soms fijn als wij daarin mee
kijken zegmaar.
- Fragment 2.14: Voor een gezinshuisouder vind ik het soms wel een hele grote belasting. Dat
ik denk van: die moeten gewoon waanzinnig goed voor die kinderen zorgen en dat doen ze
ook allemaal, daar zetten ze zich met hart en ziel in en ze rijden ze naar therapiën en weet ik
het allemaal.
- Fragment 2.42: Ik denk wel als we kijken naar gezinshuisouders dat het daar wel heel divers
is. Er zijn echt gezinshuisouders die zeggen van nou dat stuk, ik kan voor de kinderen zorgen,
maar dat stuk doe ik niet. En dan hebben we het niet goed geborgd. (rouwverwerking)
- Fragment 2.48: Nou dan heb je natuurlijk de gezinshuisouder die daar waar mogelijk het kind
contact (over het kind contact richting de ouders), nou vanuit de eerste hand is dat natuurlijk
het allermooist, hè. Dus daar waar mogelijk gezinshuisouders, daar waar het ingewikkelder
ligt gezinsbegeleiders
- Fragment 2.51: Dat stukje ligt wat mij betreft echtwel bij de gezinshuisouder, om daar alert
op te zijn (…). En dus mogelijk indirect bij ons om dat wel wakker te houden, zegmaar. (…) En
als dat onderwerp van gesprek blijft in de huisbezoeken zegmaar, van 'goh, zijn er nog dingen
waar de ouders bij betrokken kunnen worden' want ik denk daar kunnen wij echt nog wel
een slag in slaan. (ouders betrekken bij school)
- Fragment 2.52: Ja, dat ben ik helemaal met haar eens (voogd moet begrenzen ipv
gezinshuisouder) ik heb dit toevallig heb ik zo'n situatie nu aan de hand gehad, en hebben we
ook gezegd dat ik nu het bezoek ga begeleiden bijvoorbeeld. Omdat die moeder zoveel
ruimte innam in het gezin,(…) en daarin is ze ook echt over d'r grenzen gegaan en dat ik nu
gezegd heb van ja is het.. en samen met de voogd en haar, is het dan niet passender dat we
het bezoek helemaal niet meer hier thuis laten plaatsvinden. Want moeder doet dat dus, en
dit is jouw huis, met jouw kinderen van Intermetzo waar jij de zorg voor draagt, dus dat
bezoek ga ik nu begeleiden, ga ik daarbij zitten en gaan we dat elders ook plaats laten
vinden.
Fragment 2.54: Kan wel hoor. Kan wel, weetje, het ligt ook een beetje aan wat voor relatie
natuurlijk een gezinshuisouder met een ouder heeft. (…) Als een gezinshuisouder gewoon in
het moment kan zeggen: 'joh, nee nu echt niet naar boven.' en een ouder accepteert dat en
die blijft ook rustig van 'oh nee, sorry' en gaat beneden, dan is er niks aan de hand, dan hoef
ik daar helemaal niet tussen te komen. Maar als er dan een gezinshuisouder bij mij aankomt
(…) nou, dan ga je samen naar een oplossing kijken, (…) dan ga je kijken van nou zou het
kunnen helpen als we het wat meer kaderen en wat officiëler maken? Dat is wat we dan
doen zegmaar.

79

Sublabel: (visie op) samenwerken met hulpverleners
- Fragment 2.1: in het ene gezin hoef ik eigenlijk alleen maar een beetje aan de zijlijn en stuur
ik een beetje de gezinshuisouder van 'goh denk je ook aan de biologische ouder' en dat soort
dingen en loopt het eigenlijk heel erg. Maar er zijn ook gezinnen waar ik echt het contact heb
met de biologische ouders omdat dat of vastgelopen is.
- Fragment 2.15: En dat ze dan iets met kinderen naar ouders doen dat vind ik heel belangrijk,
dat gezinshuisouders dat juist doen, want daarmee voelt het kind al van 'oké de
gezinshuishouder waar ik nu woon, die voor mij zorgt, ziet mijn ouders ook en vindt mijn
ouders ook oké' want dat is natuurlijk ook altijd een heel groot punt
- Fragment 2.16: maar ik vind dat stukje begeleiding... als de gezinshuisouder aangeeft hier
gaat teveel tijd in, in telefoontjes, in appjes, het raakt mij teveel als ze zeggen 'je doet het
niet goed met m'n kind', nou dan vind ik het heel belangrijk dat er iemand tussen zit die juist
de gezinshuisouder in zijn kracht kan zetten en zegt van 'nou, we zijn toch wel heel blij hoe
die voor je kind zorgt' en dat soort dingen.
- Fragment 2.17: Maar als het echt om het begeleiden van ouders gaat, van hoe doe ik dat nou
in contact, dat denk ik dat goed zou zijn als dat er iets buiten ligt. Want ik kan me wel
voorstellen dat een gezinshuisouder, je doet je stinkende best met het kind en je krijgt te
horen dit is niet goed, dat is niet goed, (…) nou weetje, dat helpt niet. En dat helpt ook niet in
het contact wat juist zo belangrijk is voor de kinderen dat dat contact goed blijft zegmaar.
- Fragment 2.20: Dus toen hebben we met elkaar besloten van, met de voogd en onze
leidinggevende van ja, weetje, dan houdt het een beetje op als het al driekwart jaar
hetzelfde is en moeder wordt er eigenlijk alleen maar bozer van dan moeten we misschien
even zeggen van we lassen een pauze in. Dus dat hebben we nu gedaan.
- Fragment 2.44: de gedragswetenschappers zijn wat mij betreft echt voor de kinderen. Om
dat stuk. De gedragswetenschappers kijken mee van wat is nog passend voor het kind wat
we met biologische ouders doen. Dus kunnen kijken van wat is het trauma, wat
communiceren we wel naar het kind dat er contact is met de ouders, maar vind ik niet zozeer
dat die het direct contact met biologische ouders hoeven hebben wat mij betreft in ieder
geval.
- Fragment 2.45: Ik vind voogden moeten daar heel veel in doen. Ja die hebben wel een
achterstand want die hebben vaak veel goed te maken
- Fragment 2.46: en daarvan denk ik die moeten betrouwbaar worden, hè, dus dat ze als ze
iets afspreken het ook doen, want dat is natuurlijk een veelgehoorde klacht van ouders, hè,
van dat er weet ik wat allemaal beloofd wordt bij uithuisplaatsing en dat als het kind
eenmaal geplaatst is dat de voogden zich eigenlijk redelijk terugtrekken, dus daar verwacht ik
veel van.
- Fragment 2.49: ik denk voogden hebben ook een grote rol.
- Fragment 2.53: Dus dan gezinshuisouder, voogd en met mij. En dat wordt dan een
mededeling aan moeder. (…) Dat is in deze situatie hè, dat kan iedere keer verschillen
- Fragment 2.56: Dit was een gezinshuisouder, en dat ging toevallig over een jongetje die gaat
nu af en toe naar huis, naar moeder toe, en we hebben hem beloofd, en moeder ook beloofd
dat 'ie daar wat vaker naartoe mag. De voogd vind het heel spannend, en die belooft het
dan, en die vind ook dat dat moet, maar iedere keer als we het vragen dan 'ja, maar..', iedere
keer is d'r wat.
- Fragment 2.58: Heel verschillend. (frequentie contact gezinshuisouder)
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Fragment 2.59: Met deze gezinshuisouder heb ik veel contact, (…) gewoon omdat we heel
veel samenwerken. (…) Met andere gezinshuisouders die doen het heel erg alleen, dus het is
echt wel heel verschillend
Fragment 2.60: Ik heb sommige ouders die ik meerdere keren per week spreek, en ik heb
sommige gezinshuisouders die ik rustig zes weken niet spreek, die echt op de geagendeerde
dagen dat ik ze dan spreek, verder mailen we dan wel wat heen en weer, maar dat ik ze echt
alleen maar één keer in de zes weken op huisbezoek zie, die zijn wel in de minderheid hoor,
moet ik zeggen. Daar zijn het er maar weinig van. En sommige doe ik heel veel via de
telefoon en sommige ga ik veel heen. Dat is heel verschillend.
Fragment 2.61: Andere gezinshuisouders vinden dat echt niet prettig (gezinsbegeleider die
thuis langskomt), die doen echt alleen maar 's ochtends de werkbesprekingen en eigenlijk
het liefst zelfs op kantoor. Dat is niet wat wij wenselijk vinden, want wij vinden het wel
wenselijk dat we ook af en toe in de omgeving zijn waar de kinderen wonen, dat we de sfeer
proeven, dat we een beetje zien wat is er nou.
Fragment 2.64: Officieel hebben we afgesproken dat één keer in de maand, ik ga één keer in
de maand als gezinsbegeleider, en de gedragswetenschapper gaat één keer in de twee
maanden mee. Maar ik heb ook gezinnen waar we het mee doen één keer in de zes weken
altijd met z'n drieën zegmaar. Dus dat ik nooit alleen ga, maar altijd met z'n drieën. En dat is
ook prima.
Fragment 2.65: Weet je, het is net hoe je het met elkaar afspreekt en wat er nodig is en
zolang wij het idee hebben: oké we spreken één keer in de zes weken maar jullie weten ons
te vinden als er iets nodig is. Dan is het oké, als we daar merken van: hé maar zes weken
maar er is zo verschrikkelijk veel ellende tussendoor gebeurd, we hebben elkaar echt eerder
nodig. Nou dan gaan we het gesprek wel van: ja, dit wil wel wat we afgesproken hebben
maar we vinden nu dat dit kind vraagt dat we gewoon meer afstemming nodig hebben.
Fragment 2.66: Met voogden is het nog wel eens ingewikkeld. Ja, nee met voogden is het
soms echt wel ingewikkeld. Die zitten natuurlijk in een hele rottige positie hè, want die
hebben de kinderen uit huis geplaatst, die zijn de boeman, en die zijn ook degene waarvan
wij zeggen 'nou als er afspraken zijn, dan moet jij die op papier zetten naar ouders toe, want
wij hebben geen.. wij moeten zorgen voor dit kind en wij zijn niet bij machte om afspraken
met ouders te maken want daar zit ons stuk niet'. Dus dan gaan wij afspraken verzinnen met
elkaar, en die moet de voogd dan op papier zetten. En soms dan laten ze zich echt wel
verleiden door ouders om dan.. dan spreken we af hier met elkaar van het is beter begeleid
bezoek want het risico is te hoog, het kind heeft het aangegeven, nou weet je, vader heeft er
echt nog begeleiding in nodig, en dan zit zo'n voogd met vader in gesprek en dan gaat vader
heel erg pushen van 'ja oh ik kan het toch en dit heb ik toch goed gedaan, ik kan toch
proberen' en dan gaat de voogd mee. En dan hebben we echt zoiets van 'hè, waar is de
samenwerking?'. Ja, ik ben dan inmiddels wel.. en met mijn collega's met mij, zegmaar, dat
we zeggen van 'Ho, stop, terug, jij bent buiten je boekje gegaan'. Maar dat is soms een
spannende. En soms zijn er ook voogden die dat niet accepteren, 1,2,3. En dan moet je echt
even de strijd aan gaan van 'ja, weet je, maar dan als jij zo erg d'r tegenin gaat dan..' en dat
kan ik dan niet zeggen, maar dat kan de gedragswetenschapper dan weer wel zeggen, 'dan
kan de plaatsing niet.. die komt in het geding en dan gaan we het kind uit plaatsen'. Want als
we niet meer samen kunnen werken, dan.. Maar dat gebeurt gelukkig maar heel zelden.
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Fragment 2.69: Ja, afstemmen. Afstemmen met elkaar, goed afstemmen wie doet wat, wat is
wiens rol, en schakel elkaar in als je elkaar nodig hebt zegmaar, en weet elkaar te vinden.
(wensen samenwerking andere hulpverleners)
Fragment 6.43: We hebben in ieder geval elke maand overleg samen met de
gedragswetenschapper en die is uiteindelijk das ook onze baas en de eindverantwoordelijke.
Dus we zijn gezamenlijk zetten we de lijnen uit en de behandelplanbesprekingen maar die
loopt er meer naast. En kijkt van hé lukt het nog, kom je dingetjes tegen en als wij
bijvoorbeeld vastlopen of niet meer weten wat we moeten doen, kun je dit proberen of
probeer het op die manier is. Ja
Fragment 6.44: Nouja dan bellen wij ook met de gedragswetenschapper van hoe kun je het
beste aanpakken hè, dus dat is onze baas, dan krijgen we tips en hoe je dat uitzet, misschien
met of zonder haar erbij. Dus ja, het ligt eraan waar we vastlopen. Dan krijgen we
ondersteuning erin.
Fragment 6.45: Ja wij bespreken alles met elkaar. We hebben ook werkbegeleiding. Dus ja.
Fragment 6.46: Nou die zien wij bijna niet meer. Nee, voorheen wel, maar de laatste jaren
niet meer nee. (voogd)
Fragment 6.47: We hebben soms plaatsingen dat we zonder voogd kinderen komen hier
wonen en die zien wij eigenlijk bijna niet meer.
Fragment 2.21: Nou, dus we staan nu wel op het punt van we hebben nu alle besprekingen
gehad van de kinderen en dat we nu denken van ja nou moeten we niet weer wat meer
daarin gaan doen.
Fragment 2.57: En dat vind ik dan lastig. Wat ik dan altijd probeer is heel erg te gaan kijken
van wat zijn nou de gevaren. Als die erheen gaat, wat kan er gebeuren, wat heeft hij in
handen om in zo'n situatie d'r uit te komen en wat hebben we dus nodig om, of wat heeft 'ie
niet, en wat moeten we hem dus aanleren of meegeven op een briefje of in z'n telefoon wat
'ie kan doen als het niet goed gaat zegmaar. Nouja, goed, daar gaan we het dus met de
voogd over hebben.
Fragment 2.54: Kan wel hoor. Kan wel, weetje, het ligt ook een beetje aan wat voor relatie
natuurlijk een gezinshuisouder met een ouder heeft. (…) Als een gezinshuisouder gewoon in
het moment kan zeggen: 'joh, nee nu echt niet naar boven.' en een ouder accepteert dat en
die blijft ook rustig van 'oh nee, sorry' en gaat beneden, dan is er niks aan de hand, dan hoef
ik daar helemaal niet tussen te komen. Maar als er dan een gezinshuisouder bij mij aankomt
(…) nou, dan ga je samen naar een oplossing kijken, (…) dan ga je kijken van nou zou het
kunnen helpen als we het wat meer kaderen en wat officiëler maken? Dat is wat we dan
doen zegmaar.

Kernlabel: gedragswetenschapper
Sublabel: visie op samenwerken met ouders
- Fragment 1.1: …er is maar één plek en dat is een centrale plek(…) ouders zijn zo belangrijk
voor kinderen.
- Fragment 1.2: …ouders blijven heel belangrijk, ook al hebben ze geen gezag.
- Fragment 1.3: …het voor mij niet uitmaakt of ouder wel of niet gezag heeft, je bent
belangrijk.
- Fragment 1.5: …ouders hebben een centrale plek, maar het is niet altijd positief…niet op een
zijspoor moet zetten.
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Fragment 1.6: …aandacht aan moet besteden. Van hoe organiseer je dan dat (…) ze nog wel
een rol hebben op de manier waarop je denkt dat het kind zich daar prettig bij voelt, of dat je
erover praat.
Fragment 1.38: …Als het mogelijk is wil je natuurlijk ook dingen herstellen die er tussen
ouder en kind zijn gebeurd, maar dat lukt ook niet altijd. Maar daar moet je natuurlijk wel je
best voor doen.
Fragment 3.5: Maar je probeert ouders dus te positioneren jullie zijn ook diegene waarmee
het kind zijn hele leven zal optrekken dus jullie hebben hier een hele belangrijke rol in.
Fragment 3.14: …ouders hebben een heel belangrijke plek.
Fragment 3.15: Dat betekent dat in de matching (…) er een gesprek is met de ouders over
wat is voor jullie belangrijk, wat is jullie informatie over je kind die we meenemen, dus we
proberen ouders ook heel te positioneren als: Jullie zijn de ouders of je nou wel of geen
gedeeld gezag hebt.
Fragment 5.22: …. vind ik het heel belangrijk dat we ondanks dat ouders misschien dan af en
toe heel onredelijk doen, dat mijn gezinshuisouder toch nog goed blijft investeren in dat
contact met ouders.
Fragment 10.1: E: Ja, feitelijk niet denk ik. Ik ik, want het is ook de visie die we als organisatie
uitstralen. Zo sta ik er zelf in mijn werk ook in.
Fragment 10.2: Hè, volgens mij heb ik antwoorden gegeven als dat ouders belangrijk zijn,
Fragment 10.3: Onlosmakelijk verbonden, nou ja dat, dat, dat daar sta ik op dezelfde manier
in ook als voor mezelf als werk. Ja, als gedragswetenschapper, ja.

Sublabel: houding richting ouders
- Fragment 3.4: Dus erkenning van de ouder als de unieke ouder van het kind vind ik een heel
belangrijk bestanddeel als je kinderen en ouders daarin ook een goede nabijheid wilt geven.
- Fragment 10.32: Dat is wat ik zelf naar kijk hè, dat is natuurlijk de vraag of ouders dat ook zo
zien. Maar ik zou zeggen open en nieuwschierig, willen weten van wat, wat de vraag is en
ouder, waar loopt een ouder tegenaan, waar liggen de behoeften van de ouders, dus heel
erg ja, in die zin open nieuwschierige houding. En om te kijken van waar kunnen we
ondersteunen zodat die ouder zich ook gezien voelt, dat vind ik dat is een beetje een
basishouding die ik dan heb. En dan misschien kan ik niet altijd het oplossen, maar we
kunnen wel samen kijken van wat kunnen we eraan doen dat de vragen beantwoord worden
of dat dat we kunnen kijken naar een oplossing.
Sublabel: contactmomenten met ouders
- Fragment 1.15: …Ik heb gezinnen die een maandrapportage naar ouders sturen of die zeggen
nou ik vind het fijn om één keer in de week een berichtje te krijgen. En anderen zeggen nee,
er komt gewoon bij de evaluatie komt er informatie binnen.
- Fragment 1.16: Of een heen en weer schriftje, dat heb ik ook wel met gezinnen. Na
weekend dat schriftje meegenomen. Schrijven ze allebei wat in, zowel de ouder als de
gezinshuisouder.
- Fragment 4.16: …daarnaast kijk ik wel vaak tijdens die overleggen met gezinshuisouders van
wat is er nou nodig dat deze doelen uiteindelijk behaald gaan worden, dat we daar voortgang
in gaan boeken met elkaar. Dus dat kan bestaan uit handelingsadviezen geven aan
gezinshuisouders of soms in gesprek kijken naar het kind, van wat laat het kind zien qua
gedrag en hoe kunnen we dat gedrag labelen. Wat is er voor nodig dat het gedrag wat
aangepast wordt of dat de behandelaar misschien wel aangepast wordt. En daarnaast in de
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evaluatiebesprekingen elk half jaar evalueren we dan met elkaar dat plan. Dus kijken we van
nou wat is er belangrijk om met elkaar te bespreken, hoe gaat het met het kind en wat is er
voor nodig dat het beter gaat of misschien gaat het gewoon goed en kunnen we het op deze
manier voortzetten.
Fragment 5.25: Contact opnemen ouders bij incident op school/ernstige situatie/gezondheid:
In de gescheiden ouders situatie wil je ook dat het zo natuurlijk mogelijk verloopt en als dat
niet kan of omdat het ingewikkeld ligt of omdat ouders boos zijn of omdat de samenwerking
tussen gezinshuisouders en ouders nog niet genoeg staat dan belt of de gezinshuisbegeleider
of ik.
Fragment 10.4a: Ik heb contact met ouders als het gaat op verschillende fases van van
betrokkenheid bij de organisatie. Dus bij intake heb je meteen al contact met ouders, dus
dan bouw je al aan een samenwerking. Dan investeer je in de eerste, ja, stap van de relatie
zeg maar. De samenwerkingsrelatie.
Fragment 10.4b: Dus heb je daar gesprekken over overleg mee, maar ook gaandeweg dus
stel je voor dat ouders ergens tegenaan lopen, vragen hebben. Dan kunnen ze met mij
contact opnemen of neem ik met hen contact op. En dat doen we soms ook in een groter
verband, dus dat kan één op één aan de telefoon zijn, het kan ook zijn in een evaluatie, of in
een overleg wat we tussendoor plannen. En dat is heel erg op maat bij wat deze ouder
aankan en of de ouder gezag heeft, daar zit ook nog wel verschil in, hoe je daar dan mee om
kan gaan.
Fragment 10.4c: In basis vind ik ze net zo belangrijk of een ouder nou wel of niet gezag heeft.
Als een ouder een vraag heeft bijvoorbeeld, sommige zaken kunnen we dan niet met alle
ouders meteen delen. Dan moeten we eerst toestemming van de gezaghebber moeten
hebben.
Fragment 10.4d: Maar ja, er zijn dus verschillende manieren waarop we met ouders
communiceren, ook per mail en dus dat gaat vooral over de samenwerkingsrelatie
behouden en de ouders hun positie geven binnen het leven van het kind. Dat is wel
belangrijk.

Sublabel: grenzen
- Fragment 1.8: wij, de gedragswetenschapper zijn daar (contact ouder en gezinshuisouder)
ondersteunend in en soms halen we het zelfs helemaal bij de gezinshuisouder weg(…)We
laten het alleen aan de gezinshuisouders over als dat kan. (…)En als het veilig is voor het kind
en de gezinshuisouders.
- Fragment 1.41: …en als er gedonder is, dan worden wij ook weleens ingezet.
- Fragment 10.15: (bij ouderlijk gezag en gezinsvoogd) En dan, dan verhoud je anders wel tot
elkaar. Op emotioneel en betrekkingsniveau niet, maar wel van wie maakt welke beslissing,
dus wat zijn de grenzen van mijn taken. Ja ik kan uiteindelijk niet een beslissing gaan nemen
dat is dan een ouder, een ouder kan dan zeggen ik ben het er niet mee eens ik haal mijn kind
naar huis, bijvoorbeeld hè. Ik kan dan wel een melding maken van joh bij een, een net zoals
bij het voormalig AMK, van joh ik maak me zorgen over dit kind, ze nemen hem mee naar
huis. En nou ja het lijkt me niet verstandig dat dit wordt gedaan. Dan dan kan ook extra
bemoeienis ingezet worden, door een CJG of een mogelijk een onderzoek bij de raad, ofzo
- Fragment 10.16: En dat een voogd het overneemt, als ie het er niet mee eens is, gebeurt niet
heel vaak dat we het niet eens zijn met elkaar, maar dan ga je het meer op teamleiders
niveau dat erop, of de gedragswetenschapper van de voogd wordt er dan bij betrokken. En ik
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zit ook te denken van wat zijn beperkingen van mijn taken nou ik kan bijvoorbeeld ook niet
kinderen aanmelden voor vervolghulpverlening, dat moet dus echt degene doen met
ouderlijke gezag, ook bij aanmelden bij scholen dat kan ik allemaal niet. Ja ik kan wel
allemaal vooraanmelden, en ik kan alle inhoudelijke informatie delen met, als ik
toestemming heb gehad.
Fragment 10.17: Dus op inhoud kan ik het helemaal voor elkaar gaan krijgen. Maar ik krijg
het niet rond omdat ouderlijke gezag heb ik niet, dus daar gaat iemand anders over. Dat is
ook een ander voorbeeld, ja.

Sublabel: (visie op) samenwerken met hulpverleners
- Fragment 1.20: …Als je een goede voogd erbij hebt staan, die daar (samenwerking ouders)
ook een rol in kan betekenen. Dan werkt het soms ook wel heel goed.
- Fragment 10.13: En in de praktijk wil het ook weleens zijn als we hebben ook wel eens
voogden die moeite hebben met het geven van, of het uitspreken van besluiten, dan sturen
we daar ook weleens op aan, zegmaar dat, nou ja dat we vanuit de inhoud beredeneerd, dat
ten alle tijde. Aangeven waarom wij bepaalde keuzes van belang vinden voor het kind. Dus
dan zal ik ze wel nemen, ja. Maar dat hangt heel erg af dus van de maatregel. Want kan je de
vraag nog een keer stellen? Ik zit te denken hoe dat dan zal zijn voor ouders met gezag.
- Fragment 10.14: Oja, ja dan heb je het echt over een voogd hè, dus dan is deze vraag minder
van toepassing bij vrijwillig kader, als ik dat zo.
- Fragment 10.19: Dus dat merk ik weleens bij voogden. Dat ze niet toekomen aan wat ze
beloven zegmaar, misschien ook wel ongetwijfeld dat ze heel druk zijn maar dan kunnen ze
beter aangeven dat ze het niet waar kunnen maken, dan dat ze beloven dat ze het wel doen.
- Fragment 10.20: Dus daar loop ik tegen aan dat voogden soms te makkelijk te sturen zijn. En
dat wil zeggen dan heb ik ze aan tafel en dan spreekt de inhoud en is, zijn ze akkoord. En dan
gaan ze naar ouders toe en kunnen ze ook ontzettend begrijpen wat ouders zeggen. En dan
waaien ze daarin mee. EN dan ben ik een beetje negatief maar ik bedoel je krijgt nu juist daar
die punt van waar, hè waar zitten de moeilijkheden in.
- Fragment 10.21: En dat, nou ja, dan dan merk je dat je denkt hé, we zaten net op één lijn en
nou draai je in een keer om en ben je, dan ben je naar de andere, dan schuif je naar de
andere speelveld zegmaar. En hou je het belang van het kind dan wel voorop, of ben je te
beïnvloedbaar voor de mening van ouders of het emotionele beroep wat ouders op je doet,
die doen. En ja, toch merk ik en ik merk dat voor gezinshuisouders toch niet altijd even
betrouwbaar zijn in afspraken.
- Fragment 10.22: Soms zijn er heel veel hulpverleners in één systeem. Super ingewikkeld om
afspraken te maken. Dat is echt, ontzettend jammer. Te veel mensen, te veel agenda's, te
moeilijk om iemand te pakken te krijgen.

Kernlabel: (gezins)voogd
Sublabel: Taken en rollen
- Fragment 8.1: (wel in deelvraag 2) Nou, kijk, als ik kinderen in een gezinshuis heb ben ik
meestal de gezinsvoogd of de voogd, één van de twee. En dat is dan mijn rol. Dus ik ben de
plaatser, ik ben bij de evaluaties
- Fragment 8.2: Zeker als ouders moeilijk doen neem ik de rol op van buffer, tussen de
gezinshuisouders en de biologische ouders.
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Fragment 8.13: Ja over het algemeen als in de vijandige... dat is eigenlijk altijd, ik wordt niet
gewaardeerd. (…)En dat is prima. Dat is mijn rol. Ik zou ook vechten als een leeuw als ze aan
mijn kinderen zouden komen en ze uit huis zouden plaatsen. Maar ik ben wel degene die dat
veroorzaakt heeft. (…)Dus ik ben altijd wel de bad guy. (Hoe betrokken bij ouders)
Fragment 8.18: Dus eigenlijk niet zo heel veel, nee. Best confronterend, maarja zo is het wel.
En dat is misschien ook ergens wel... dat is ook in mijn functie ook inherent aan mijn werk,
dat je vroeg of laat ouders moet spiegelen en confronteren en dat vinden mensen gewoon
niet leuk.
Fragment 8.19: (wel in deelvraag 2) Maar in the end, ook daar, dat zijn bijna allemaal OTS
kinderen namelijk, of kinderen die een gezinsvoogd hebben, is ook de gezinsvoogd weer
eindverantwoordelijke. (…) de taak van een GW'er binnen Lindenhout of Intermetzo is wel
wat anders. Dus in die zin... Maar ze zijn niet eindverantwoordelijk voor het kind. De
eindverantwoordelijkheid ligt bij de ouders, hè, die hebben het gezag, en als zij dat niet
hebben dan is er een voogd met gezag.
Fragment 8.26: Daar heb ik helemaal geen zicht op. Ik ben er niet bij, ik voed ze niet op, dat
is ook mijn taak gewoon niet, ik moet ergens ook wel kunnen vertrouwen dat die
gezinshuisouders goede gasten zijn en dat ze daar met volle overtuiging in meegaan. Maar ik
ben natuurlijk niet in de opvoeding aanwezig. Ik ben degene van buiten af, die af en toe komt
praten met het kind, ouders.
Fragment 8.4: Dus in die zin neem ik, en dan kom je dus heel gauw op de rol dat je de
klootzak bent, de rol op van de rotbeslissingen, de moeilijke beslissingen, die haal ik weg bij
de gezinshuisouders of de pleegouders zodat die rol maar goed blijft. Dus dat is een bewuste
keuze om dan gezinshuisouders uit de wind te houden.
Fragment 8.5: Maar dat is wel wat ik over het algemeen altijd voor sta, dat die band tussen
de bio ouders en de gezinshuisouders, dat die goed blijft. Daar profiteert een kind zo onwijs
van. Ja, dat is vaak wel mijn rol. Dus ik moet vaak bonje, in zo'n geval, ja. Zodat
gezinshuisouders ook kunnen zeggen van nou, de gezinsvoogd, en dat spreken we dan ook zo
af, de gezinsvoogd heeft bepaald dat u uw kind maar één keer in de twee weken mag zien.
En dat is moeilijk voor je, hè, en die gaan dan gewoon het contact aan, want de gezinsvoogd
heeft zo besloten. Dan hoeven zij ook die rotbeslissing niet te nemen. Dus dat is meestal de
rol die ik aanneem.

Sublabel: houding
- Fragment 8.38: Ik zeg ook bij een OTS bij ouders 'ja maar jullie zijn nog steeds
verantwoordelijk, het is niet zo dat de gezinsvoogd nu alles... jullie zijn nog steeds de ouders
van het kind'. En daar blijf ik wel op hameren.
Sublabel: contactmomenten
- Fragment 8.8: Ja, of ik verdeel dat. Soms doen gezinshuisouders dat wel eens, en dan
wisselen we dat af. En soms doe ik dat wel alleen. (begeleid bezoek ouder aan kind)
- Fragment 8.14: Als eenmaal is besloten dat een kind niet meer thuis komt wonen, en voor
altijd in het gezinshuis of in een pleeggezin blijft, is de noodzaak tot veel contact niet meer zo
aanwezig. Ik hoef niet meer met ouders te werken aan terugplaatsing, veiligheid is
gegarandeerd. Dan hoef ik eigenlijk alleen maar over de omgang te hebben en af en toe hoe
gaat het met je kind. Dus dat is... Dat kan soms heel minimaal zijn. Dan spreek ik... Zoals de
moeder waar ik morgen mee dat begeleid bezoek ga doen, ja, paar keer per jaar spreek ik
die, dat kan over de whatsapp zijn als ze weer boos is, of één/twee keer per jaar een
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evaluatie. Ik hoef niet zoveel meer met die mensen. Maar binnen... Een kind wat thuis
woont, of wat weer thuis geplaatst gaat worden, ja dan heb ik maandelijks contact, tot aan
vechtscheidingen dan heb ik soms wel elke dag contact waar je helemaal gek van wordt. Ja,
nee, het is ook een beetje aan de cliënt. Dus dat variëert heel erg van drie keer per jaar tot
drie keer per week. En altijd nieuwe zaken zijn altijd weer intensief, dus veel contact.
Fragment 8.16: …dat is ingewikkeld hè. Want het is het gedwongen kader. Dus wat gaat
goed, wat ik goed vind gaan is meestal niet wat ouders goed vinden gaan. Ik vertelde eerder
al dat in principe gewoon de bad guy ben, ik moet vertellen wat ze anders moeten doen, dat
uiteraard proberen in een goed gesprek te doen, maar als het ouders niet lukt dat ik op moet
treden en streng moet zijn en voor de kinderen op moet komen.
Fragment 8.17: Ja, ik heb gesprekken, probeer aan te sluiten, maar over het algemeen
eindigt het wel in bonje.
Fragment 8.30: Ik doe het stukje met de omgang, ik doe het stukje met de ouders, ik houd
ouders op afstand, ik laat ze dichterbij komen, en zodra we merken dat we kinderen
bijvoorbeeld thuis gaan plaatsen moet ik me weer meer mee gaan bemoeien, dan moeten er
weer afspraken gemaakt gaan worden, maar over het algemeen, kinderen die naar een
gezinshuis gaan, doorgaans gaan ze niet meer naar huis.
Fragment 8.32: Ik blijf wel contact houden, ik informeer ze over hoe het met de kinderen
gaat,
Fragment 8.34: En bij terugplaatsing, ja dan moet er wel heel veel betrokken worden en dan
zijn er echt wel trajecten hoor.
Fragment 8.35: stap één van het terugplaatsingstraject is het probleembesef. Als je die stap
niet kunt nemen gaan we ook niet door naar het volgende in het traject. Nouja, daar strand
95% van de ouders. Dus ik... Formeel kan ik dan zeggen dan stop ik met het
terugplaatsingstraject.

Sublabel: grenzen
- Fragment 8.30: Ik doe het stukje met de omgang, ik doe het stukje met de ouders, ik houd
ouders op afstand, ik laat ze dichterbij komen, en zodra we merken dat we kinderen
bijvoorbeeld thuis gaan plaatsen moet ik me weer meer mee gaan bemoeien, dan moeten er
weer afspraken gemaakt gaan worden, maar over het algemeen, kinderen die naar een
gezinshuis gaan, doorgaans gaan ze niet meer naar huis.
- Fragment 8.31: Nou ik denk dat ze wel een punt hebben hoor. (rouwverwerking) In die zin,
kijk ik ben de gezinsvoogd van de kinderen. 'U bent de gezinsvoogd van het gezin' nee, die
ouders, ik ben niet hun gezinsvoogd, ik ben de gezinsvoogd van het kind. Dus in die zin als
het kind thuis geplaatst wordt dan doe ik niet aan rouwverwerking voor die mensen. (…) daar
heeft de gezinshuisouders best een punt dat daar best meer aandacht voor kan zijn. Alleen ik
heb die tijd niet, dus gezinshuisouders zouden ook naar hun eigen organisatie kunnen kijken
van wat bieden wij daarin nou eigenlijk.
- Fragment 8.36: Kijk ik denk dat gezinshuisouders soms ook niet weten wat hun organisatie
allemaal te koop heeft. (…)Het is niet de taak van een gezinsvoogd, de rouwverwerking. De
gezinsvoogd is de grote organisator, die her en der hulp inhuurt, inzet, regelt, en een
Intermetzo, en een Lindenhout en De Rading moeten zelf met modules komen, in welk
traject dan ook, van rouwverwerking.
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Sublabel: (visie op) samenwerken met hulpverleners
- Fragment 8.3: …ik geloof heel erg dat de relatie pleeggezinnen of gezinshuisouders en de
biologische ouders dat die goed moet blijven. Daar profiteert het kind heel erg van. Die ziet
van nou gelukkig mijn ouders en gezinshuisouders kunnen goed met elkaar.
- Fragment 8.6: Ik geloof ook wel heel erg dat de gezinshuisouders zelf heel veel in het
dagelijks leven van die kinderen moeten regelen, dus ik ga daar niet met school contact
hebben, omdat ik dan denk ja die gezinshuisouders die zien het kind elke dag, die zien het
kind uit school komen, en dan ga ik één/twee keer per jaar contact opnemen met school. Ja
ik vertrouw gezinshuisouders dan volledig, dat zij mij op de hoogte houden van hoe het op
school gaat. Ja, en meestal gaat dat dus ook wel prima die samenwerking.
- Fragment 8.20: …ik vind het überhaupt geen taak van de gedragswetenschapper, want hoe
goed kent die de ouders nou, hoe vaak ziet die ze nou, ik vind dat als er een goede relatie is
tussen ouders en de gezinshuisouders moet de gezinshuisvader ofzo... Die belt ouders van
'joh dit is er gebeurd op school, Pietje heeft een conflict gehad, nou wil ik je toch van op de
hoogte brengen'.
- Fragment 8.21: Als het conflict gaat op de gezinshuisouders vloer, dus op de werkvloer, en
het gaat over het handelen van de gezinshuisouder kan dat ook nog wel, maar dan moet de
relatie heel goed zijn. Want die ouder zal altijd voor haar kind opkomen. 'Wat fucker, wat
heb je met m’n kind gedaan, terecht dat mijn kind boos op jou werd gezinshuismoeder'. Dan
komt misschien de rol van de gezinsvoogd wel om de hoek kijken. En misschien kan de
gedragswetenschapper dan ook wel de gezinshuisouder beschermen.
- Fragment 8.23: Of inderdaad een GW'er van de instelling, als die echt zo'n neutrale positie in
kan nemen dat het voor de ouders ook zo is van dat is de GW'er, die heeft niks te maken met
die gezinshuisouders, dan is dat ook goed. Maar dat zou je dan af moeten stemmen.
- Fragment 8.24: Ja, wel eens. Maar niet super vaak, maar zeker bij de evalutatiemomenten
zitten die er bij ja. En die hebben altijd van die domme vragenlijsten vind ik (contact met
gedragwetenshapper)
- Fragment 8.25: Maar dat moeten zij weer van hun organisatie want ze moeten dat
verantwoorden. Maar dan moet je cijfers geven aan samenwerking, aan elk doel. (…)Dan heb
je zes mensen, en dat gaat over doel één. Nou volgende doel, moeten ze alle zes wat van
vinden. Ik zeg altijd van 'joh, jullie voeden dat kind op, ik volg alles wat de gezinshuisouder
invult, ben ik het mee eens'. Wat weet ik nou over of die z'n plasdiploma heeft gehaald, of
wat weet ik nou over of dat kind het doel heeft gehaald ik kan met mes en vork eten. Dat
weet ik niet, daar was ik toch helemaal niet bij? Dat moet je ook helemaal niet aan mij
vragen. Ik vertrouw gezinshuisouders volledig.
- Fragment 8.27: Maar daarbij is het wel zo dat als ik op een instelling kom dan ga ik er per
definite vanuit dat het kind veilig is. Anders kan ik mijn werk niet doen. Instellingen zijn veilig.
Die GW'ers zijn opgeleid, en die gezinshuisouders zijn opgeleid om het veilig te houden.
- Fragment 8.28: En mijn ervaring is dat als dingen mis gaan, ik daarover geïnformeerd word.
- Fragment 8.29: En ga ik er dus vanuit dat die instelling aan de slag gaat met die ontwikkeling
van het kind. De levenstaak, de ontwikkelingstaak van het kind, daar gaan zij mee aan de
slag.
- Fragment 8.22: alles wat invloed heeft op de relatie tussen, een negatieve invloed heeft op
de relatie tussen de biologische ouders en de gezinshuisouders vind ik moet voorkomen
worden. Dus dan moet iemand anders dat doen. Zodat die rol goed blijft, zodat dat kind ook
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kan zien ik mag gewoon loyaal zijn aan mijn gezinshuisouders, papa en mama kunnen prima
met die mensen door één deur. Mogen hier een kopje koffie drinken, kunnen echt goed met
elkaar overleggen, dat moet dat kind zien. Want dan kan die profiteren van die opvoeding
van de gezinshuisouders.
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Kernlabelschema deelvraag 4
Structuur kernlabelschema
Kernlabel
Wat moet er anders in de jeugdzorg?
Wat moet er anders in de organisatie?

Wat zou beter moeten vanuit hulpverleners?

Overige wensen

Sublabel
Voor ouders
Voor kind
Voor ouders
Voor hulpverleners
Algemeen
Gezinshuisouder
Ambulante gezinsbegeleider
Gedragswetenschapper
(Gezins)voogd
Ouders in het algemeen
Rouwverwerking ouders

Kernlabel: Wat moet er anders in de Jeugdzorg
Sublabel: Voor ouders
- Fragment 2.24: Ik vind dat dat nog eigenlijk bij dag van uithuisplaatsing, moeten ouders
steun krijgen zegmaar. En niet door de voogd, want dat is degene die ze uit huis geplaatst
heeft, he, in principe, de kinderrechter zegt dan wel, maar de gezinsvoogd haalt ze eruit.
Maar ik vind dat we daar nog veel te weinig voor georganiseerd hebben. En waardoor ouders
onnodig getraumatiseerd worden en dat je dus een heel lang traject hebt voordat je ouders
überhaupt in vertrouwen hebt met hulpverleners. Want ik vind echt dat we daar.. nee, daar
doen we ze gewoon tekort in.
- Fragment 2.47: Wat ik mooi zou vinden is als er makkelijker hulp voor biologische ouders in
hun eigen woonplaats zou kunnen zijn, zegmaar. Hè, dus we hebben wel kinderen die van ik
weet niet waar uit het land komen, dan is het voor ons heel lastig dat goed te organiseren,
en dat er dan samenwerking zou kunnen zijn, of een doorverwijzing vanuit de gemeente.

Kernlabel: Wat moet er anders in de organisatie
Sublabel: Voor kind
- Fragment 7.82: Sommige die hebben zoveel wisselingen meegemaakt, dat is echt niet goed
voor het kind. Ik kan me voorstellen dat het kind, ja, dat 'ie zich niet serieus gevoeld wordt
door de voogd. Want ze moeten elke keer weer voogden leren kennen, of andere mensen,
ja.
Sublabel: Voor ouders
- Fragment 2.26: als wij ouders traumatiseren door niet er voor ze te zijn, is dat natuurlijk heel
veel gevraagd dat commitment. Terwijl als ouders gewoon opgevangen worden, honderd
keer soms hè, uitgelegd wordt waarom het beter is, dat dit professionals zijn, en dat er een
heel team omheen staat, dat dit mensen zijn (mag je hopen) die minder traumatische
ervaringen hebben in hun eigen verleden, dus er anders in staan. Die er een opleiding voor
gevolgd hebben.
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Fragment 4.30: Nou wat dan denk ik heel belangrijk is, is dat er ook iemand voor de ouders
specifiek is en dat is dus soms de traject coördinator, maar soms werkt het ook goed om daar
dan ambulante begeleiding op te zetten. Dat er naast de ouders specifiek iemand staat om
te kijken van, wat hebben jullie nodig, om die samenwerking vorm te geven, maar eigenlijk
eerst de verwerking van al die pijn en verdriet en alles wat daaraan vooraf gaat. Dus dat is
ook wat we soms nog daarnaast inzetten.
Fragment 4.31: Ik denk dat het altijd nodig is dat ouders hulp hebben bij een
uithuisplaatsing. Dat je altijd oog moet hebben in mindere of meerdere maten voor de
verwerking van die uit huis plaatsing en het vinden van een nieuwe ouderrol, of niet de
ouderrol, de nieuwe opvoedersrol. Ten opzichte van het kind.
Fragment 7.74: …het kind wordt vaak de dupe hè, die wordt er vaak uitgeplaatst, nou toch in
veel gevallen ook door een situatie in het gezin zelf waar een kind niet altijd wat aan kan
doen. Dus dat kind wordt in de hulpverlening geplaatst maar ouders die blijven eigenlijk vaak
buiten schot. En ik snap best wel dat dat lastig is, want als ouders niet willen hoeven ze
eigenlijk niet zo veel, maar ik zou wel... Het zou mooi zijn als ouders daarin ook hulp krijgen
of ondersteuning. En dan samen weer werken naar een herstel zegmaar.
Fragment 7.75: Nou soms misschien wel heel praktisch, er kan natuurlijk sprake zijn van
schuldhulpverlening. Of tenminste dat dat nog in gang moet zetten, of
verslavingsproblematiek dat ze daarin hulp aangeboden krijgen...
Fragment 7.76: Maar ook ambulante hulpverlening.
Fragment 7.77: …dat er een soort diagnose plaatsvindt binnen het gezin. Een gezinsdiagnose
van nou wat is er nou precies aan de hand, wat zijn de redenen. Eigenlijk een beetje: dit
zouden we kunnen bieden, wat vinden jullie daarvan?. En misschien, maarja ik weet niet of
dat kan, bijna een verplicht Karakter... Ja, het kan bijna niet, maar het zou mooi zijn. Weet je,
we zijn hier met het kind aan de slag, het kind is vaak wel op een gegeven moment, als het
echt wil, met zichzelf aan de slag, wil dan weer terug naar de situatie maar ja past daar
eigenlijk helemaal niet meer binnen. Of het moet zich weer zo aanpassen, maar dat is juist
hetgene wat niet gewenst is. Dus... En de ouders blijven soms stil staan.weer terug naar de
situatie maar ja past daar eigenlijk helemaal niet meer binnen. Of het moet zich weer zo
aanpassen, maar dat is juist hetgene wat niet gewenst is. Dus... En de ouders blijven soms stil
staan.
Fragment 7.78:Het doet enorm veel, met een kind natuurlijk, maar ook met ouders. Dat je
kind ja, wordt weggeplaatst. Ergens anders bij mensen die het wel denken te kunnen. Dus ik
denk dat daar wel wat rouw zit bij die mensen ja. Ik denk er mag zeker veel meer aandacht
voor zijn.
Fragment 7.79: Maar ik denk, met die ambulante hulpverlening denk ik ook dat dat voor
ouders ingezet moet worden. Ook als het kind weer... Als de plannen er zijn om weer naar
huis te gaan. Als op gegeven moment het perspectief is dat het kind eventueel weer terug
gaat naar het gezin, dan wordt er hulp aangeboden. Maar dat is in sommige gevallen veel te
laat. Je zou juist in een veel eerdere fase al samen met kind op moeten trekken, met ouders

Sublabel: Voor hulpverleners
- Fragment 2.23: en ik vind het echt nog steeds een ontzettend ondergeschoven kind. Weet je,
het is mijn passie. En daarom kan ik er zo over praten, maar ik weet echt dat lang niet alle
collega's dit doen, dus het zit niet in onze functie. Het is, vind ik nog, veel te veel van
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persoonsafhankelijk of je er de affiniteit toe hebt, we hebben niet een beschrijving van tot
zover gaan we daarin of dit pakken we op. (ouders steunen bij rouwproces)
Fragment 2.25: de kaders ontbreken inderdaad, hè. En ik doe heel veel vanuit ervaring, maar
als wij wat meer toegerust worden met tools, (…) dan kan je zeggen van nou tot hier past het
bij mij, Maar dan kun je (…) adviseren naar therapie of naar onder andere andere
professionele hulpverlening of ondersteuning zegmaar. Maar dat is nu nog veel te veel
persoonsafhankelijk.
Fragment 2.32: Ik verwacht wel dat dat in het verlengde ligt van wat Pluryn wil, omdat het
echt in de visie staat dat we zoveel samenwerken. Ik vind het nog te weinig uitgewerkt van
hoe geven we het handen en voeten met elkaar. En dat vond ik op de groep al altijd zo en dat
vind ik ook nog binnen gezinswonen.
Fragment 2.40: Op het moment dat je zegt dat je het belangrijk vindt als organisatie, denk ik
ja, dan is het ook belangrijk dat je... en dat hoeft niet een vast kader te zijn, je kan niet
zeggen je moet iedere week bij die ouders op bezoek of je moet iedere week bellen, want
daar zijn biologische ouders ook helemaal wars van hè, van wat moet. Dus nee, zo min
mogelijk moeten, zo meest mogelijk ontmoeten, wat mij betreft. Dus echt in de ontmoeting
en in wat heb je nodig en nou daar, ja. Dus dat denk ik wel dat dat handig is als je daar kaders
voor hebt.
Fragment 2.41: En ook van misschien gewoon uit ervaring dingen.. wat zijn mogelijkheden
om contact op te bouwen bijvoorbeeld, waar kan je beginnen. Ja moet iedereen dat zelf uit
gaan vinden of gaan we dat organiseren in de instelling van 'goh wat zijn de ervaringen'.
Fragment 2.70: Zie ouders. Ja, ze gewoon echt.. de kinderen zijn onlosmakelijk verbonden
met die ouders, dus zie ze en ga met ze in plaats van tegen ze.
Fragment 3.30:… Ik denk dat het meer ook is gewoon in de werkrelatie tussen de ambulant
hulpverlener en de gezinshuisouders, van ja, welke mogelijkheden zie je daar om als er in
dingen toch nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden ja, om daar gewoon in je
begeleiding in actief te zijn….
Fragment 7.59: Nou, ik vind het prima zo.
Fragment 7.60: Ik ben meer van als ik hulp nodig heb dan trek ik aan de bel en kunnen we
inderdaad ook wel advies vragen van 'goh, hoe moeten we daarmee omgaan?'. En dan
komen ze ook gerust even bij je langs om even te gaan zitten. (…)Dus ja, in die zin, als we
ernaar vragen krijgen we hulp.
Fragment 7.61: Voor mij is dat voldoende ja
Fragment 7.62: Voor mij ook. Maar ik kan me voorstellen dat als je een beginnende
gezinsgroepouder bent, dat daar wel iets aandacht aan gegeven kan worden ja. Dat zou best
wenselijk zijn denk ik. Ja. (…) Nouja, je kan natuurlijk heel gauw emotioneel reageren naar
ouders, wat eigenlijk niet de bedoeling is.

Kernlabel: Wat zou er beter moeten vanuit de hulpverleners
Sublabel: Algemeen
- Fragment 2.27: En ook dat is voor ouders heel vaak heel goed om te horen. Dat ik thuis ook
uit m'n slof schiet. En dat ik ook soms onredelijke dingen doe. En dat ik het op het werk
helemaal kan omdat ik daar m'n jasje aan heb, m'n werkjasje. En ja, maar dat horen ouders
niet. Ouders horen alleen maar, oh, dat hun kinderen het zo ontzettend goed doen en dat ze
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zo ontwikkeld zijn. Maar dat wij het soms vreselijk ingewikkeld met ze hebben vertellen we
maar niet.
Fragment 2.28: Veel meer. Veel meer vind ik. Ja. (ouders meenemen in proces die hv’ers
doormaken met hun kind) En allemaal op maat hoor, ik zeg niet: hop alle ouders dit of dat.
Maar veel meer en veel meer kijken waar hebben deze ouders behoefte aan, waar ligt hun
vraag, waar ligt hun zorg, en dat veel meer. Want dan krijg je ze mee en dan.. ik verwacht,
maargoed dat is misschien een beetje gevaarlijk wat ik nu zeg, maar dat er minder uitval zou
zijn.
Fragment 6.51: Wensen.. zoals nu ben ik wel tevreden. Ik weet niet hoe jij [kijkt naar de
ander] daarin staat, maar zoals wij er invulling aangeven en ontwikkeld hebben.
Fragment 6.52: Ja en ook wat de ouders daarin teruggeven, kijk zonder ouders die kunnen
dat niet prettig vinden omdat dat is de situatie, die zijn hun kind kwijt, het kan niet meer bij
hun wonen dusdaar zit heel veel verdriet en pijn zit eronder. En en wat wij merken van er is
wel oog voor dat verdriet en dat pijn. En dat is heel belangrijk ook voor die ouders
Fragment 6.54: Nou ja, wat wat wij heel belangrijk vinden van dat iedereen bij zijn eigen
stukje houdt. Om om om het gewoon zo helder en duidelijk mogelijk te houden. Dat dat niet
door elkaar heen loopt, dat maakt het heel verwarrend. Ook voor ouders en voor kinderen,
ja voor ouders die moeten hun hele hebben en ziel en zaligheid bloodleggen. Nou ga je zelf
maar eens na hoe je dat vindt.
Fragment 7.83: Niet denken dat je het weet. Dus ook zorg op maat zegmaar, blijven geven.
En niet van nou dit is mijn kunstje, dit doe ik. (tip andere hulpverleners)
Fragment 7.84: En precies, niet werken vanuit protocolletjes. Daar heb ik ook een hekel aan.
Ja het staat zo op papier dus het moet zo. Nee, dat werkt niet. (tip andere hulpverleners)
Fragment 7.85: Dus dynamisch blijven. (tip andere hulpverleners)
Fragment 8.41: Minder lijstjes. Ja. Dat. Dat is mijn wens. Voor de rest gaat het best wel goed
in samenwerking hoor. Ik kan prima met hulpverleners. En niet teveel het allemaal maar bij
de gezinsvoogd... Van hij lost het maar op, dat. Maar over het algemeen gaat dat wel goed
trouwens. Nee, ik ben vrij tevreden over samenwerking met hulpverleners. Ja.
Fragment 9.14: : Nou ja wat is je wens is dat in ieder gezinshuis rond om ieder kind er besef
is van het belang van dat systeem en van biologische ouders. En dat ook als je besluit dat het
tijdelijk in het belang van het kind is dat er geen contact is dat het dan ook nog steeds een
gespreksondewerp moet zijn. Je kunt ouders niet dood zwijgen. Dus dat je dan op een
andere manier aandacht moet hebben voor wat.. hoe pijn doet het dat je ouders en niet
kunnen zijn? Of.. Het moet een plek hebben, altijd. En daar zie ik nog wel uitdagingen, omdat
dat op alle plekken ook zo, zal ik maar zeggen, voorop het netvlies te hebben.

Sublabel: Gezinshuisouder
- Fragment 1.13: (…)Het liefst als het kan gewoon via de gezinsouder (contact met ouder).
- Fragment 5.37: Ik zou wensen dat alle gezinshuisouders ontzettend emotioneel stabiel zijn,
waardoor ze veel kunnen verdragen en ondanks alles die ze over zich heen krijgen, altijd
vanuit hun ratio handelen. Dat is wat, maar dat vraagt emotioneel soms zo veel van
gezinshuisouders.
- Fragment 5:38: … en dat is wat je zou wensen denk ik, kijk ik denk dat het in heel veel
plaatsingen van ons al goed gaat, maar ik vind het soms wel eens moeilijk om te zien hoe
veel het mijn gezinshuisouder emotioneel kost. Dat ze geraakt zijn, dat ze der verdrietig
onder zijn, dat ze dat het hun zoveel energie kost daardoor, (…)Je zou willen dat het nou ja
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wat makkelijker gedragen kan worden, want het kost gewoon veel (…)Dat ze niet zo
oordelend zijn over ouders. En verder ja breed gezien qua wensen, ik denk dat de kennis bij
Parlan over hoe met ouders om te gaan en onze ideeën daarover, dat die er wel goed en
breed gedeeld worden.
Sublabel: Ambulant gezinsbegeleider
- Fragment 1.11: Maar zij (gezinshuisouder) zijn voor de biologische ouders vaak de
concurrent.(…) zij voeden de kinderen op en zij maken allerlei leuke dingen met de kinderen
mee (…) dat maakt het ook een ingewikkelde positie om dan ook nog tegelijkertijd de
ouderbegeleider te zijn. Dus (…) zou het prettiger vinden als dat iemand van buiten zou zijn.
Fragment 1.14: Als het wel speelt (wrijving), dan denk ik dat het voor de biologische ouders
fijn zou zijn als er ook een ander iemand zou zijn die daar een beetje bij begeleid.
Sublabel: Gedragswetenschapper
- Fragment 10.24: Nou minder hulpverleners op één systeem we hebben weleens dat we
meerdere broertjes en zusjes aangemeld krijgen en in in andere gezinnen, in drie
verschillende gezinnen wonen, drie verschillende gedragswetenschappers, drie verschillende
begeleiders, met twee voogden, nou die ouders moeten toch echt helemaal dol worden van
al die mensen.
- Fragment 10.25: Ja, dat gewoon niet anders, dat is gewoon echt niet oké. En toch gebeurt
het nog.
- Fragment 10.26: Ja en dat is gewoon heel, dat vind ik wel echt dat is iets wat we echt kunnen
veranderen.
- Fragment 10.27: Ja en de rest, bijvoorbeeld als het gaat om die samenwerking. Dat is echt
waar je dan weer met elkaar over in gesprek moet gaan, dus dat dat moet je echt op inhoud
weer nog een keer om tafel gaan zitten. Maar dat zijn wel hobbels.
- Fragment 10.28: En wat ook zou helpen is hele kleine dingen. Dit geeft een beetje weer waar
ik net middenin zat. Dat bijvoorbeeld onderaan je handtekening gewoon aangeeft welke dag
je nou werkt.
- Fragment 10.29: Weet je heel, heel iets kleins, heel iets praktisch mischien. Dan probeer je
een gesprek te plannen, of het nou een evaluatie is of iets anders, maakt niet uit, maar dan
daar moet dan vijftien keer overheen gemaild worden, nee want dan werk ik niet, dan werk
ik niet, nou ja als we allemaal gewoon even erbij zetten, ik werk die dag en die dag, dat
scheelt een hele hoop gedoe.
- Fragment 10.30: Nou dat dat kan je al heel veel mee oplossen zoiets. Of met zijn alle dat je
mensen kan digitale verkeer bijvoorbeeld, een beter aan elkaar linken. Waardoor je dan niet
al die problemen hebt, van je mag een stuk niet opsturen of hè, weet je dat het allemaal
goed beveiligd is en dat je dus zo toegang geeft tot digitale dossiers of nou ja dat er zo een
bepaalde koppeling in zit die goed werkt dat we dan dat het tijd gaat schelen. Dus dan zit je
ook in die samenwerking kan je wat sneller schakelen. Dus dat de digitale ondersteuning
moet beter wat beter verloopt.
- Fragment 10.31: En ook bijvoorbeeld met scholen, die hebben ook een plan en wij hebben
ook een plan. Maar gaan we die samen binnenkort voor het eerst gezamelijk evalueren. Nou
het fijn als dat wat wat beter op elkaar aansluit zeg maar. Dat qua inhoud van de plannen,
maar ook qua plannen van dat soort dingen, dat kan wel wat vlotter. In deze tijd denk ik, dat
dat moet toch beter kunnen. ja.
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Fragment 10.32: Dat is wat ik zelf naar kijk hè, dat is natuurlijk de vraag of ouders dat ook zo
zien. Maar ik zou zeggen open en nieuwschierig, willen weten van wat, wat de vraag is en
ouder, waar loopt een ouder tegenaan, waar liggen de behoeften van de ouders, dus heel
erg ja, in die zin open nieuwschierige houding. En om te kijken van waar kunnen we
ondersteunen zodat die ouder zich ook gezien voelt, dat vind ik dat is een beetje een
basishouding die ik dan heb. En dan misschien kan ik niet altijd het oplossen, maar we
kunnen wel samen kijken van wat kunnen we eraan doen dat de vragen beantwoord worden
of dat dat we kunnen kijken naar een oplossing.
Fragment 10.33: Met voogden, ja. nou ja dat soort dingen. Dingen die ik net noemde, dat de
ICT wat betere ondersteuning geeft, zeg maar.
Fragment 10.34: Nou wat ik merk, wat wat prettig is is dat we bijvoorbeeld, dat onderling
goede afspraken zijn over wie kunnen bezoeken begeleiden bijvoorbeeld. Er zijn echt ouders
die daar nog ondersteuning bij nodig hebben. En het is heel lang onduidelijk geweest van wie
gaat het dan doen en vanuit welk potje, dat daar goede afspraken over zijn, over dus de
kaders financieel en qua ruimtes en dat soort dingen en dat daar mensen uren voor krijgen
om echt systemisch te gaan werken. Dus je hebt enerzijds de begeleiders van de bezoek,
maar ook de vroege ambulant traject dat die echt met ouders bezoeken gaat voorbespreken
en dan bezoek begeleiden en nabespreken. En dat en dat dat je dat kan doen door een
gezoinsbegeleider of een voogd, nou ja dat daar afspraken over gemaakt wordt van wie kan
dat dan doen, wie heeft er ruimte. Dat kan echt de samenwerking ten goede komen. En dat
vind ik niet zozeer passen vanuit mijn functie dat ik daar wat overstijgend in zit, maar dat wel
gekeken wordt van hoe kunnen we dit, als er problemen zijn in helpen. En dan helpen die
kaders dat daar duidelijkheid over is. En wat helpt ook is dat we allemaal naar de gemeente
zijn gegaan dat er zoveel gedoe is over meer zorg en welke codes en elke gemeente is weer
anders en ja dat is super tijdrovend. Dan moet je in het systeem met de hand elk uurtje der
in ploppen zegmaar, dat is ook heel tijdrovend. Dat zou, dus ik zoek meer zeg maar
oplossingen in afspraken, kaders en ICT. Kan daarin ondersteunen, ja.
Fragment 10.35: Ja, ja, mee eens. Ja, ja want en daar zou je dus ook bijvoorbeeld begeleiding
voor willen inzetten wat en je merkt ik zit heel erg in het moment als het kind geplaatst is hè,
dus dus dit is eigenlijk zowel ervoor als erna. Je kan op twee manieren natuurlijk zien, als het
kind bij mij weg is, naar een vervolgplek is, of bij ons komt dan, ja wie dat stukje oppakt is
niet altijd duidelijk, want de gezinsbegeleider heeft daar eigenlijk geen geen geen tijd voor
begroot zeg maar, voor die voor die ondersteuning, maar het is wel heel erg nodig. En het
kan echt bijdragen bij het accepteren van de plaatsing. Dus het stukje rouwbegeleiding en
wat doet het nou hoe kan ik nou ouder op afstand zijn, en daar ook weer afspraken over
maken. Dus de kaders van wie gaat het doen, hoe wordt het bekostigd. Nou ja dat is gewoon
heel belangrijk dat dat allemaal staat. En dat we dat gewoon kunnen gaan inzetten, want dat
is gewoon een één van die factoren hè die een plaatsing nou ja laten slagen al dan niet.
Fragment 10.36: Hè, acceptatie van ouders en ouders een rol geven in in de plaatsing. Ja en
dat doe je denk ik heel erg door een ouder te zien. En dat zouden we misschien ook wel meer
kunnen doen, nog meer met die ouder in gesprek. En dat is we hebben het weleens meer
gedaan, en ik denk dat het heel goed is als dat weer meer zou kunnen gebeuren. We hebben
ooit een begeleidingsstijl afgesproken. Dat bestaat dan uit die basisteams met
gedragswetenschapper, gezinshuisouder en begeleider gezinswonen. Ja die begeleider is
afhankelijk van of het frainchise is of niet. En dat is zeg maar basis. En we hebben daarnaast

gezegd van er moet een flexibele schil komen. En onderdeel van die flexibele schil is de
systeem, systeemtherapeut of systeembegeleider. Dus, en dat kan dat zou de
gezinsbegeleider ook kunnen pakken die rol van begeleider systeem begeleider, niet de
therapeut, tenzij die een opleiding heeft gehad. En daar dus meer in gaan betekenen, dus die
vragen begeleiden van bezoek, maar ook hoe is dit nou voor jou, een eigen stukje
ontwikkeling. En dat is onduidelijk bij van bij wie hoort dit nou,bij iemand van de voogd, CJG,
mensen pakken het heel erg in het praktische, maar het gaat ook heel erg over het
emotionele en als je die laag kan pakken dan komt het praktische ook wel goed.

Sublabel: Voogd
- Fragment 2.46: (over voogd)en daarvan denk ik die moeten betrouwbaar worden, hè, dus
dat ze als ze iets afspreken het ook doen, want dat is natuurlijk een veelgehoorde klacht van
ouders, hè, van dat er weet ik wat allemaal beloofd wordt bij uithuisplaatsing en dat als het
kind eenmaal geplaatst is dat de voogden zich eigenlijk redelijk terugtrekken, dus daar
verwacht ik veel van.
- Fragment 7.46: Ja,het zou mooi zijn zegmaar als de voogd ook regelmatig belangstelling
toont van 'joh, hoe gaat het met het kind?' of regelmatig even op bezoek komt.
- Fragment 7.47: Ik ben er eigenlijk meer voor dat het niet informeert, maar dat het gewoon
naar het kind toe komt, en even een uitstapje maakt. Want vaak kennen ze het kind eigenlijk
alleen maar van papier en van ons. En af en toe bij behandelplannen zien ze hun voogd. En ik
kan me voorstellen dat er vanuit het kind een bepaalde weerstand is, want een voogd beslist
wel, maar kent het kind eigenlijk helemaal niet. Dus ja, ik vind eigenlijk dat een voogd wel
wat meer op bezoek mag komen.
- Fragment 7.48: Maarja, aan de andere kant, weet je, het kind heeft zoveel mensen waar die
z'n verhaal aan kwijt moet, en het is eigenlijk ook wel goed als het goed gaat hier en het
loopt allemaal dan zijn wij denk ik ook wel voldoende.
- Fragment 7.81: Nou, het mag wel wat minder, en als het er is het liefst zo stabiel mogelijk.
Weer dat je niet om het half jaar weer een andere voogd hebt ofzo. Dus dat het meer... Ik
vind meer de persoon in beeld komt dan een dossier. Dat zou ik wel graag willen.

Kernlabel: Overige wensen
Sublabel: Ouders in het algemeen
- Fragment 7.72: de ideale situatie is dat ze ja, betrokken raken, ja sommige ouders zijn al
betrokken, maar dat ze betrokken raken en worden bij het kind. Dat is het mooiste vinden
wij. Weet je, dat ze weer ouder worden.
- Fragment 7.73: Dat ouders vaak ook wel een gevoel van onmacht, soms falen, weet je, dat
kan gewoon gebeuren in je leven. In het gezin. En dat is heel beroerd, maar als de
vaardigheden bij ouders toch weer een beetje ontwikkelt kunnen worden, of dat ze zichzelf
herpakken, en dan weer betrokken raken op het kind als ouder, dat zou het mooiste zijn.
- Fragment 8.40: Ja, nouja, wat ik altijd wel hoop is dat biologische ouders, en tegelijkertijd is
dat ook wel heel moeilijk om te vragen, ik weet ook niet of ik dat zou kunnen, maar is
accepteer dat je kind niet meer thuis komt wonen en ga vanuit die basis al onwijs van je kind
proberen te... geef je ouderschap vorm. Hoe beter jij kunt accepteren dat je kind niet thuis
woont, hoe meer contact je ook kunt hebben met je kind. Want dan kan het daar loyaal zijn
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bij de gezinshuisouders, dan kan het daar optimaal profiteren en tegelijkertijd ook gewoon
van zijn biologische ouders genieten. Dat gun ik in de samenwerking. En als ik daarin iets kan
bewerkstelligen, ja dat wens ik. Dat is wel lastig hoor.
Sublabel: Rouwverwerking ouders
- Fragment 2.23: en ik vind het echt nog steeds een ontzettend ondergeschoven kind. Weet je,
het is mijn passie. En daarom kan ik er zo over praten, maar ik weet echt dat lang niet alle
collega's dit doen, dus het zit niet in onze functie. Het is, vind ik nog, veel te veel van
persoonsafhankelijk of je er de affiniteit toe hebt, we hebben niet een beschrijving van tot
zover gaan we daarin of dit pakken we op. (ouders steunen bij rouwproces)
- Fragment 2.26: als wij ouders traumatiseren door niet er voor ze te zijn, is dat natuurlijk heel
veel gevraagd dat commitment. Terwijl als ouders gewoon opgevangen worden, honderd
keer soms hè, uitgelegd wordt waarom het beter is, dat dit professionals zijn, en dat er een
heel team omheen staat, dat dit mensen zijn (mag je hopen) die minder traumatische
ervaringen hebben in hun eigen verleden, dus er anders in staan. Die er een opleiding voor
gevolgd hebben.
- Fragment 7.78: Het doet enorm veel, met een kind natuurlijk, maar ook met ouders. Dat je
kind ja, wordt weggeplaatst. Ergens anders bij mensen die het wel denken te kunnen. Dus ik
denk dat daar wel wat rouw zit bij die mensen ja. Ik denk er mag zeker veel meer aandacht
voor zijn.
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Bijlage 4 Veldoriëntatie
Om het probleem vanuit de praktijk ook vast te stellen zijn in een veldonderzoek verschillende
hulpverleners gesproken. Zij bevestigden los van elkaar het probleem en geven aan wat in de
samenwerking met ouders van essentieel belang is.
Trix, duo pleegouder
Trix geeft aan dat ze in de samenwerking met ouders vaak zo neutraal mogelijk probeert te blijven.
Wanneer ouders haar bepaalde vragen stellen die ze niet kan beantwoorden verwijst ze de ouders
door naar de gezinsvoogd of pleegzorgbegeleider. Deze pakken dat dan verder met ouders op, wat
voor Trix erg fijn werkt. Trix geeft aan dat deze begeleiding van bovenaf daarbij heel helpend is. Trix
heeft daarbij ook het voordeel dat de ouders niet bij haar thuis over de vloer komen. Ze komen in het
begin een keer kijken, maar daar blijft het vervolgens bij, net als bij een normaal pleeggezin. Het is
volgens Trix wel heel belangrijk hoe je als pleegouder over de ouders praat: “Hoe je over ouders naar
jongeren praat is belangrijk, ik probeer neutraal te blijven. Negatieve uitspraken moeten niet
bevestigd worden, als dat wel gebeurt maakt dat het voor de kinderen heel erg lastig. Als je dit doet
raak je de verbinding met het kind kwijt.”
Gezinshuisouder
“Als gezinshuisouder is het belangrijk om altijd met respect over ouders te praten richting het kind.
Dus niet negatief, geen geroddel, altijd de ouders als echte ouders laten.”
Pien geeft aan dat het voor een goede samenwerkingsrelatie belangrijk is dat de ouders de plaatsing
van het kind accepteren. “Tegemoetkomen aan ouders maakt het voor ouders makkelijker om het
los te laten. Dat is het enige wat je als gezinshuisouder kan doen in de acceptatie van de ouders.”
Voor Pien is de rolverdeling tussen de verschillende hulpverleners onduidelijker dan voor Trix. Ze
zegt daarover het volgende: “Ik moet ouders regelmatig begrenzen, terwijl dat de taak van de
behandelcoördinator of de voogd is.” Pien geeft aan dat ze het lastig vindt dat ze ouders soms moet
begrenzen omdat ze niet in een conflict wil belanden met ouders. De momenten wanneer deze
begrenzing vooral nodig is, is wanneer ouders het gezinshuis opzoeken. Verder geeft Pien aan dat het
heel belangrijk is dat er onderzoek gedaan wordt naar de verschillende taken en rollen van
hulpverleners, omdat ze er zelf tegenaan loopt dat dit soms lastig is.
Miranda de Jong, pleegouder
Miranda is samen met haar man nu anderhalf jaar pleegouder van D. In het begin heeft zij weinig
hulp en ondersteuning vanuit hulpverleningsorganisaties ervaren “Er was weinig contact met
hulpverleners en er is nooit een onderzoek gedaan naar de situatie van moeder. Ik had het idee dat
wij als pleegouders er alleen voor stonden. Op dit moment is de samenwerking goed, maar dingen
als het onderzoek en de omgangsregeling had veel eerder moeten gebeuren. D heeft moeder nu
anderhalf jaar niet gezien, hij herkende haar niet meer. Dat kan gewoon niet.”
Dit geeft weer dat er in het begin veel is blijven liggen. Er is hen niet verteld bij wie ze moeten zijn
met hun vragen en wanneer ze een vraag stelden werden ze niet geholpen. “Voor ons is het nog
steeds onduidelijk bij wie we met welke vraag terecht kunnen. Als we een vraag hadden werden we
van de een naar de ander gestuurd en andersom.” Hieruit blijkt dat de taak of rolverdeling met
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betrekking tot de samenwerking niet duidelijk is voor pleegouders. Zelfs wanneer zij met vragen bij
de organisaties komen worden zij naar de andere organisatie verwezen.
Gerrit Zeevat, medewerker Veilig Thuis
“In samenwerking met ouders is het belangrijk te luisteren en goed rond te kijken. Ik ben hierin
laagdrempelig en toon belangstelling. Dit maakt dat het contact met ouders vaak goed verloopt. Het
is belangrijk je te verplaatsen in de ander. Ik stel mijzelf wel eens de vraag: Hoe zou ik het vinden als
er een wildvreemde man ineens bij mij op de bank zit en ook nog eens van alles wil? Ik ben eerlijk
naar de ouders, als iets niet goed is, is het niet goed.”
Gerrit is zich erg bewust van zijn rol en positie bij ouders. Door een open houding aan te nemen kan
hij de samenwerking met ouders aangaan. Daarbij speelt eerlijkheid ook een grote rol.
Hij geeft aan dat hij in samenwerking met andere hulpverleners er nogal eens tegenaan loopt dat ze
nonchalant kunnen zijn. “Er gaat vaak zoveel tijd overheen voordat een hulpverlener aan een zaak
begint. Het gaat om een crisissituatie, daarin moet snel gehandeld worden. Als dit gebeurt maak ik
weleens mee dat ouders mij bellen dat de hulpverleners hun afspraken niet nakomen of gewoon niet
op komen dagen.”
Ook is hij het niet altijd eens met de houding van een hulpverlener. “Een hulpverlener, dus ook
gezinshuisouder zou de ouder erbij moeten blijven betrekken. Als het ziek is denken veel
gezinshuisouders, ‘het is maar een griepje’. Maar ouders willen dit gewoon weten. Zij kennen hun
kind het best. Het is juist belangrijk dat zij op de hoogte gehouden worden.”
Ouders moeten volgens Gerrit betrokken blijven worden in het leven van een kind. Dit lijkt logisch,
maar het gebeurt bijna niet.
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Bijlage 5 Beleid Pluryn & Lindenhout
Samenvatting van beleid Pluryn en Lindenhout over de samenwerking van hulpverleners met ouders.
Het volledige beleid is op te vragen bij de onderzoekers.
Netty Jongepier. (2012). Methodiek gezinshuizen. Woerden: Van Montfoort/Collegio/LSGRentray/Gezinshuis.com
Hoofdstuk 3, doelgroep en doelen.
3.4, doelen: (p. 14 en 15)
“Voor de ouders/het gezin van het kind zijn de volgende doelen van toepassing:
 De band tussen ouders en kind is duidelijk; kind en ouders weten wat zij voor elkaar
betekenen en wat zij van elkaar kunnen verwachten.
 Duidelijkheid over en acceptatie van de rol van ouder indien hun kind niet meer thuis
woont/komt wonen.”
Hoofdstuk 5, pijlers en kernpunten van de methodiek
5.1, pijlers (p. 31):
“Erkennen van en respect voor de band tussen kind en ouders/gezin van herkomst
Uitgangspunt is de onverbreekbare band tussen het kind zijn ouders. De gezinshuisouder staat open
voor de achtergrond en problematiek van het kind en het gezin waar hij vandaan komt. De
gezinshuisouder werkt in de driehoek kind – ouders – gezinshuisouders en betrekt de ouders zoveel
mogelijk bij het leven van het kind. Hij/zij geeft ruimte aan de loyaliteit van de geplaatste jeugdige
naar zijn eigen ouders.”
Toekomstgericht: gericht op perspectief van jeugdige en ouders
Het gezinshuis is gericht op het toekomstperspectief van het kind en zijn ouders. Van belang is dat er
duidelijkheid is of snel komt over waar het kind nu en in de toekomst woont en wie voor hem zorgt.
Het ontbreken van bestaanszekerheid vormt een grote bedreiging voor een gezonde ontwikkeling
van kinderen. Voor de ouders is duidelijkheid over het perspectief ook van groot belang. Het
gezinshuis zet zich in voor het realiseren van een toekomstperspectief waarin het kind zich kan
ontwikkelen naar zelfstandigheid.
5.3 Samenwerking (p. 33 en 34)
“Rond een gezinshuis werken verschillende hulpverleners en ouders samen. Centraal staan de
gezinshuisouders. Zij werken samen met een gezinsbegeleider/gezinscoach, een
behandelcoördinator, gezinsvoogd/casemanager; daarnaast eventueel een ambulant hulpverlener
en/of andere hulpverleners.
Uitgangspunt bij de samenwerking is dat ieder handelt vanuit zijn specifieke verantwoordelijkheid
en deskundigheid. De leidraad is het hulpverleningsplan, afgeleid van het perspectief en de
hulpverleningsdoelen van het kind. De gezinshuisouder en het begeleidingsteam stellen zorgvuldig
een aanbod samen waarin verschillende bouwstenen zoals opvoeding, begeleiding en
behandelaspecten met elkaar een samenhangend geheel vormen. Zij maken concrete afspraken
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over wie wat doet, zij zorgen ervoor dat ze alle relevante informatie met elkaar uitwisselen en
stemmen hun werkzaamheden met elkaar af.
Voor goede samenwerking is van groot belang dat de hulpverleners een zelfde beeld hebben en
een gedeelde visie op het kind, het gezin, de hulpvraag en op de hulp die nodig is. Elke werker
straalt, vanuit de eigen specifieke rol, dezelfde houding uit en geeft dezelfde boodschappen naar
ouders en kind. Voorkomen moet worden dat bijvoorbeeld de gezinshuisouder de ouders
aanmoedigt om regelmatig contact te hebben met hun kind, terwijl een andere hulpverlener daar
terughoudend in is. Elkaar kennen en regelmatig elkaar spreken zijn belangrijke voorwaarden om
goed op elkaar af te stemmen. De taken van de gezinshuisouder in de relatie tot de andere actoren
zijn als volgt.
Algemeen:
 Samenwerken en afstemmen met behandelcoördinator en ambulant hulpverlener aan de
hand van de doelen van kind en ouders.
 Regie voeren over het dagelijks leven van het kind
Naar het kind:
 Eerste aanspreekpunt ten aanzien van het verblijf;
 Bieden van een veilig en gestructureerd opvoedingsklimaat;
 Begeleiden in het dagelijks functioneren;
 Bieden van begeleiding en ondersteuning ten aanzien van de problemen van het kind;
 Werken aan uitbreiding van vaardigheden;
 Begeleiden bij het formuleren van, werken aan en evalueren van zijn toekomstperspectief en
daaruit afgeleide doelen;
 Stimuleren en begeleiden van positief contact tussen ouders en kind;
 Werken aan verbetering van de communicatie tussen kind en ouders;
 Stimuleren en begeleiden van contacten tussen kind en netwerk in het dagelijks leven
(familie, school, vrije tijd, vrienden);
 Onderhouden van contacten met relevante partijen voor het dagelijks leven van het kind
(school, vrije tijd).
Naar de ouders:
 Een zo goed mogelijke samenwerking bewerkstelligen ten behoeve van de continuïteit, het
welzijn en de positieve ontwikkeling van het kind, onder meer door:
 Informeren ouders over het functioneren van hun kind in het gezinshuis
 Stimuleren van actieve betrokkenheid van ouders.
 Stimuleren en begeleiden van een positief contact tussen ouders en kind;
 Afstemming over praktische zaken (bezoek, verlof, contact enzovoort).”
Hoofdstuk 8, Werken met kinderen in een gezinshuis
8.2 Het pedagogische klimaat
8.2.6 Band tussen kind en ouder (p. 49)
“Een essentieel aspect in het gezinshuis tenslotte, is de band van het kind met de biologische
ouders. Het is een taak van het gezinshuis is om een optimale betrokkenheid tussen het kind en
het gezin van herkomst te bewerkstelligen. Van belang daarvoor is dat de gezinshuisouder de
binding tussen ouders en kind erkent en ruimte biedt voor hoe de ouders hun ouderschap kunnen
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invullen. De gezinshuisouder heeft te allen tijde een niet-veroordelende houding naar de
biologische ouders en respecteert hun ouderrol.
Naar het kind toe erkent de gezinshuisouder de positieve en de negatieve gevoelens die gepaard
kunnen gaan met de binding van het kind met de ouders. De gezinshuisouder geeft dit een voor
het kind hanteerbare plek door emoties te benoemen en erover te praten.
De band tussen kind en ouder ondersteunen
 Erken de band tussen kind en ouders.
 Respecteer de biologische ouders in hun ouderrol en hanteer een niet-veroordelende
houding.
 Erken de gevoelens van het kind die voortkomen uit de binding met de ouders en help het
kind deze hanteerbaar te maken.”
Hoofdstuk 9, Contacten met ouders (P 57 en 58)
“Binnen het gezinshuis wordt gewerkt vanuit de contextuele visie, die er vanuit gaat dat de band
tussen ouders en kind onverbrekelijk is. Bij de gezinshuisplaatsing is dan ook van groot belang dat
er veel aandacht is voor de ouders van de geplaatste kinderen. Het betrekken van de ouders
vergroot de acceptatie van de gezinshuisplaatsing bij de ouders (en vaak ook het kind) en daarmee
ook de kans dat de plaatsing positief verloopt.
9.1 Wat betekent het voor ouders?
Voor de biologische ouders is het uiteraard heel ingrijpend dat hun kind niet meer thuis woont. Elke
ouder is kwetsbaar in zijn ouderschap. Alice van der Pas (2002) benoemt het besef van
verantwoordelijk-zijn als centraal kenmerk van ouderschap. Daarmee zegt ze dat ouders feitelijk
per definitie het beste willen voor hun kind. Vanuit dit gevoel van verantwoordelijk zijn voor hun
kinderen is het erg pijnlijk voor ouders te ervaren dat ze tekort schieten. Ouders voelen dit in de
meeste gevallen als falen.
Hoewel de feitelijke uithuisplaatsing in veel gevallen al eerder heeft plaatsgevonden en de
plaatsing in het gezinshuis volgt op eerdere plaatsingen in tehuis of pleeggezin, moet de
gezinshuisouder steeds rekening houden met de gevoelens die de plaatsing bij ouders kan
oproepen. Een plaatsing in een gezinshuis betekent (opnieuw) voor de ouders dat zij moeten
accepteren dat zij niet zelf voor het kind kunnen zorgen en dat het kind in een ander gezin een
band opbouwt met zijn verzorgers.
9.2 Aandachtspunten bij de contacten met ouders
9.2.1 Respect
Voorwaarde voor goed contact met ouders is een houding van respect voor de ouders. Voor de
ouders is van groot belang dat zij het gevoel hebben dat ze worden geaccepteerd en gezien
worden als mensen die steun nodig hebben, in plaats van als slechte ouders. Essentieel is
daarnaast dat zij bevestigd worden in hun ouderrol: ook al kunnen zij hun kind niet zelf opvoeden,
ze blijven wel de ouder van hun kind. Van belang is dan ook dat de gezinshuisouder en andere
hulpverleners de ouders erkenning geven voor hun inzet voor het kind en voor de belangrijke rol
die zij als ouder (blijven) hebben voor hun kind. Dat kan moeilijk zijn, vooral als de gezinshuisouder
vanuit de betrokkenheid bij het kind het idee heeft dat de ouders hun kind teleurstellen. Soms heeft
de gezinshuisouder, bewust of onbewust, negatieve beelden van de ouders die haar houding en
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gedrag beïnvloeden. Ouders merken dat in veel gevallen en reageren op hun beurt negatief.
Van belang is in zo‟n situatie bij zichzelf te rade te gaan vanuit welk beeld de gezinshuisouder op
de ouders reageert en te proberen dat beeld op een positieve manier bij te stellen. Daarbij is het
goed steeds voor ogen te houden dat elke ouders in principe het beste wil voor zijn kind, maar door
onmacht en zware omstandigheden niet in staat is een goede ouder te zijn.
9.2.2 Ouders betrekken
Uitgangspunt van het gezinshuis is dat ouders optimaal betrokken worden bij de zorg voor hun
kind. Dat vergroot de acceptatie. Vraag aan de ouders bijzonderheden over hun kind te vertellen,
bijvoorbeeld wat het kind gewend is, waar het wel en niet van houdt, hoe het getroost wil worden.
Zorg ervoor dat ouders zich welkom voelen in het gezinshuis.
Daarnaast is het goed om de ouders te betrekken bij hun kind door bijvoorbeeld regelmatig foto‟s
te sturen, tekeningen of andere producten die het kind gemaakt heeft of kaarten.
Doordat de problematiek van de ouders vaak ernstig, langdurig en complex is kan het vermogen
van ouders om betrokken te zijn bij de hun kind beperkt zijn. Toch is het belangrijk ook in die
situaties te zoeken naar manieren van betrokkenheid die wel mogelijk zijn. Van belang is met
ouders in gesprek te gaan over hoe zij de rol die zij willen en kunnen innemen, over hoe de
gezinshuisouder/hulpverlening de samenwerking ziet, de verwachtingen over en weer en
vervolgens duidelijke afspraken te maken. De afspraken hebben betrekking op bijvoorbeeld:
 Contacten tussen ouder en kind: telefonisch, bezoeken ouder aan kind in gezinshuis,
bezoeken kind aan ouder.
 Informeren van de ouders over hoe het met het kind gaat.
 Taken die de ouder eventueel op zich neemt, bijvoorbeeld: kleren kopen met het kind,
contacten met school, bezoek aan arts of tandarts.
9.2.3 Meerzijdige partijdigheid
Door een houding van meerzijdige partijdigheid maakt de gezinshuisouder zowel naar het kind als
naar de ouders duidelijk dat hij/zij er voor iedereen is. Meerzijdige partijdigheid betekent oog
hebben voor zowel ouder en kind, niet veroordelen en niet partij kiezen. Een gezinshuisouder moet
zich in kunnen leven in, en van daaruit weten wat belangrijk is voor de verschillende posities.
Belangrijk is hierbij om zowel het kind als de ouders erkenning te geven.
Contacten met ouders
 Straal begrip en acceptatie naar de ouders uit.
 Wees je bewust van je eigen normen en realiseer je dat geen enkele ouder kinderen krijgt
om ze vervolgens te moeten afgeven.
 Laat de ouders merken dat zij een belangrijke rol hebben voor hun kind, ook al woont het
kind niet meer thuis.
 Betrek ouders zoveel mogelijk bij het dagelijks leven van hun kind.
 Maak duidelijke afspraken met ouders over hun rol bij het kind in het gezinshuis.”

Lindenhout. (2016). Ondersteuningsstructuur voor de gezinshuizen. Arnhem: Lindenhout.
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Begeleiding (p.2)
We vragen van onze gezinshuisouders dat ze:
 Veel oog hebben voor de positie van de ouders van het kind
Ondersteuningsstructuur
Gezinshuosuders moeten bij het begeleiden de kinderen kunnen rekenen op de ondersteuning van:
 De ambulant hulpverlener
 De gedragswetenschapper
 De persoonlijke coach
 Bereikbaarheidsdienst
 Entreeteam
 Coördinator Wonen & Opgroeien
 Formulemanager
De ambulant hulpverlener:
 heeft contact met de ouders van de kinderen en geeft begeleiding aan de ouders. Per
oudersysteem wordt dit op maat ingevuld. De frequentie en duur hiervan kan hierin
verschillend zijn en is afhankelijk van de situatie.
 ondersteunt het contact tussen gezinshuisouders en ouders, waar nodig en zowel op
vraag van ouders als gezinshuisouders.
 is verantwoordelijk voor de planning van de evaluaties en eindgesprekken m.b.t. de
cliënt.
 bespreekt de rapportage met de gezinshuisouder, de jeugdige en de ouders.
 bemiddelt en intervenieert in crisissituaties
De gedragswetenschapper:
 is, wanneer gewenst, aanwezig bij evaluatiebesprekingen of ander overleg van het
cliëntenteam.
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Bijlage 6 Fragmenten moeders en
rouwverwerking
Moeders
- Fragment 6.39: Ja, das, de moeders dat is vaak wat moeilijker. Als moeder als je je kind
ergens moet plaatsen dan een ander gaat het overnemen. Dan ben ik vaak die tegenpartij hè.
Als je en ik kan het wel snappen want dat dan ben ik de moeder en dat dat ja dat moet ze
dan uit handen geven en dat is best wel moeilijk voor moeders en dat weet ik ook, waar ik...
Ja, ja moeders voelen zich vaak meer dat ik het over ga nemen en dat ik de moeder wordt. En
dat is, ik zeg er altijd bij ik ben de moeder niet, dat blijf jij. Maar op de een of andere manier
blijft het voor moeders vaak toch wel heel erg moeilijk. Dus daar hou ik wel rekening mee,
dat weet ik. En daarom betrek ik ze dan des te meer bij haren knippen, kleding kopen, dus
dat, ja.
Rouwverwerking van ouders
- Fragment 2.19: … dan belde ik 'hoe is het?' en dan op een gegeven moment heel veel
gemopper, iedere keer hetzelfde riedeltje van anderhalf jaar geleden, nou dan probeerde ik
haar terug te geven van nouja, goed, je moet nog steeds de voorbeelden van anderhalf jaar
geleden aanhalen, dan gaat het toch nu eigenlijk best wel heel goed, want anders had je nu
wel nieuwe voorbeelden. Nouja, dus een beetje spiegelen van weetje, en ook erkennen van
het verdriet dat de kinderen geen contact meer willen, want dat is natuurlijk, hè, je kinderen
worden uit huis geplaatst dat is een rouwproces, maar als je kinderen dan op gegeven
moment op een leeftijd komen en ze zeggen: mam, doeg. Dat is gewoon weer een
rouwproces. Dus daar erkenning voor geven en ja, aanbieden van wat heb je nodig, maar
daar kwamen we op een gegeven moment niet meer uit. Toen was het echt van ja, het enige
wat haar nog hielp was dat de kinderen terugkwamen zegmaar en dat ging niet.
- Fragment 2.22: Ja, wel een stuk, ja. Om in ieder geval de erkenning te geven. (…) Ik denk wel
dat dat goed is dat dat bij onze rol voor die het willen zegmaar, dat daar nog meer training in
komt. (…) ik heb heel verschrikkelijk veel met ouders gedaan, maar dat heeft niet iedereen
die deze baan krijgt of heeft. Dus ik denk in die zin wel dat opleiding ook gewoon goed is
daarin. Maar ja dat is dus wel echt een stukje wat we doen ook, ja. (moeder ondersteunen in
rouwproces)
- Fragment 2.23: … en ik vind het echt nog steeds een ontzettend ondergeschoven kind. Weet
je, het is mijn passie. En daarom kan ik er zo over praten, maar ik weet echt dat lang niet alle
collega's dit doen, dus het zit niet in onze functie. Het is, vind ik nog, veel te veel van
persoonsafhankelijk of je er de affiniteit toe hebt, we hebben niet een beschrijving van tot
zover gaan we daarin of dit pakken we op. (ouders steunen bij rouwproces)
- Fragment 2.24: Ik vind dat dat nog eigenlijk bij dag van uithuisplaatsing, moeten ouders
steun krijgen zegmaar. En niet door de voogd, want dat is degene die ze uit huis geplaatst
heeft, he, in principe, de kinderrechter zegt dan wel, maar de gezinsvoogd haalt ze eruit.
Maar ik vind dat we daar nog veel te weinig voor georganiseerd hebben. En waardoor ouders
onnodig getraumatiseerd worden en dat je dus een heel lang traject hebt voordat je ouders
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überhaupt in vertrouwen hebt met hulpverleners. Want ik vind echt dat we daar.. nee, daar
doen we ze gewoon tekort in.
Fragment 6.55: Ja en ook wat de ouders daarin teruggeven, kijk zonder ouders die kunnen
dat niet prettig vinden omdat dat is de situatie, die zijn hun kind kwijt, het kan niet meer bij
hun wonen dusdaar zit heel veel verdriet en pijn zit eronder. En en wat wij merken van er is
wel oog voor dat verdriet en dat pijn. En dat is heel belangrijk ook voor die ouders.
Fragment 6.56: Nou het, het is een rouwproces. Vaak snappen ouders niet en kinderen niet
waarom dat dat nou zo is en hoe dat komt dat ze nou uit elkaar gaan. Het eerste wat wij ook
doen met kinderen hier is proberen samen antwoorden te vinden hoe dat komt dat ze niet
thuis kunnen wonen. Want we hebben hier soms kinderen 13 14 jaar die al 6 7 jaar niet meer
thuiswonen en niet weten waarom dat ze niet thuiswonen. En ja dan denk ik ja dat kan niet,
dat vind ik vind ik heel slecht. Dat is het eerste wat wij gaan doen is die vraag stellen van nou
hoe komt het dan dat je niet thuis kunt wonen. En als ze zeggen dat weet ik niet dan zeg ik
nou dan gaan we dat samen onderzoeken. Soms moeten we daarvoor bij ouders zijn,
wijkteams of bij bureau jeugdzorg en dan gaan we dat vragen. En dan gaan we kijken en
soms weten ouders het ook niet precies. Nou dan gaan we dat wel proberen om dat duidelijk
te krijgen. Want daar ligt als basis als je het niet weet waarom er iets gebeurt en je kind
wordt afgepakt. Ja dan, dan kunnen wij wel van allerlei dingen willen leren met die kinderen,
maar.
Fragment 7.82: Dat ouders vaak ook wel een gevoel van onmacht, soms falen, weet je, dat
kan gewoon gebeuren in je leven. In het gezin. En dat is heel beroerd, maar als de
vaardigheden bij ouders toch weer een beetje ontwikkelt kunnen worden, of dat ze zichzelf
herpakken, en dan weer betrokken raken op het kind als ouder, dat zou het mooiste zijn.
Fragment 7.87: Het doet enorm veel, met een kind natuurlijk, maar ook met ouders. Dat je
kind ja, wordt weggeplaatst. Ergens anders bij mensen die het wel denken te kunnen. Dus ik
denk dat daar wel wat rouw zit bij die mensen ja. Ik denk er mag zeker veel meer aandacht
voor zijn.
Fragment 8.31: Nou ik denk dat ze wel een punt hebben hoor. (rouwverwerking) In die zin,
kijk ik ben de gezinsvoogd van de kinderen. 'U bent de gezinsvoogd van het gezin' nee, die
ouders, ik ben niet hun gezinsvoogd, ik ben de gezinsvoogd van het kind. Dus in die zin als
het kind thuis geplaatst wordt dan doe ik niet aan rouwverwerking voor die mensen. (…) daar
heeft de gezinshuisouders best een punt dat daar best meer aandacht voor kan zijn. Alleen ik
heb die tijd niet, dus gezinshuisouders zouden ook naar hun eigen organisatie kunnen kijken
van wat bieden wij daarin nou eigenlijk.
Fragment 8.33: De Rading heeft heel mooi een traject voor ouders waarbij kinderen niet
meer thuis kunnen wonen. (…) dan gaan ze met die ouders aan de slag, van hoe kun je toch
op afstand ouder zijn. En dat is ook een traject waarin je kijkt van hoeveel pijn doet het en
hoeveel... Dus dat is wel mooi, alleen dat traject... Zoveel trajecten ken ik niet.
Fragment 8.37: het is er dus nauwelijks. Het is dat jullie er nu over beginnen. (hulp bij
rouwverwerking ouders)
Fragment 8.42: Maar het kan ouders inderdaad helpen, (…) om hun toch iets meer neer te
leggen bij het feit dat hun kind niet meer thuis komt. Ja.
Fragment 10.35: Ja, ja, mee eens. Ja, ja want en daar zou je dus ook bijvoorbeeld begeleiding
voor willen inzetten wat en je merkt ik zit heel erg in het moment als het kind geplaatst is hè,
dus dus dit is eigenlijk zowel ervoor als erna. Je kan op twee manieren natuurlijk zien, als het
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kind bij mij weg is, naar een vervolgplek is, of bij ons komt dan, ja wie dat stukje oppakt is
niet altijd duidelijk, want de gezinsbegeleider heeft daar eigenlijk geen geen geen tijd voor
begroot zeg maar, voor die voor die ondersteuning, maar het is wel heel erg nodig. En het
kan echt bijdragen bij het accepteren van de plaatsing. Dus het stukje rouwbegeleiding en
wat doet het nou hoe kan ik nou ouder op afstand zijn, en daar ook weer afspraken over
maken. Dus de kaders van wie gaat het doen, hoe wordt het bekostigd. Nou ja dat is gewoon
heel belangrijk dat dat allemaal staat. En dat we dat gewoon kunnen gaan inzetten, want dat
is gewoon een één van die factoren hè die een plaatsing nou ja laten slagen al dan niet.
Fragment 10.36: Hè, acceptatie van ouders en ouders een rol geven in in de plaatsing. Ja en
dat doe je denk ik heel erg door een ouder te zien. En dat zouden we misschien ook wel meer
kunnen doen, nog meer met die ouder in gesprek. En dat is we hebben het weleens meer
gedaan, en ik denk dat het heel goed is als dat weer meer zou kunnen gebeuren. We hebben
ooit een begeleidingsstijl afgesproken. Dat bestaat dan uit die basisteams met
gedragswetenschapper, gezinshuisouder en begeleider gezinswonen. Ja die begeleider is
afhankelijk van of het frainchise is of niet. En dat is zeg maar basis. En we hebben daarnaast
gezegd van er moet een flexibele schil komen. En onderdeel van die flexibele schil is de
systeem, systeemtherapeut of systeembegeleider. Dus, en dat kan dat zou de
gezinsbegeleider ook kunnen pakken die rol van begeleider systeem begeleider, niet de
therapeut, tenzij die een opleiding heeft gehad. En daar dus meer in gaan betekenen, dus die
vragen begeleiden van bezoek, maar ook hoe is dit nou voor jou, een eigen stukje
ontwikkeling. En dat is onduidelijk bij van bij wie hoort dit nou,bij iemand van de voogd, CJG,
mensen pakken het heel erg in het praktische, maar het gaat ook heel erg over het
emotionele en als je die laag kan pakken dan komt het praktische ook wel goed.

Bijlage 7 Eindproduct

FUNCTIEPROFIEL OUDERCOACH
 Neemt in het contact met de ouder de tijd om een relatie op te
bouwen.
 Geeft de ouder de ruimte om verdriet, pijn, boosheid en andere
gevoelens over de uithuisplaatsing met de oudercoach te delen,
waarbij de oudercoach een luisterend oor biedt aan de ouder.
 Helpt de ouder om (wanneer mogelijk) inzicht te krijgen in de
redenen waarom de jongere uit huis geplaatst is. De oudercoach gaat
hierover met de ouder in gesprek.
 Leert de ouder inzien dat ouderbetrokkenheid voor de jongere van
belang is om goed te kunnen ontwikkelen, mede door psychoeducatie.
 Denkt met de ouder mee over hoe de ouder de ouderrol op afstand
kan vormgeven. Daarbij stimuleert de oudercoach de ouder om hier
zelf de samenwerking in te zoeken met andere hulpverleners die hier
beslissingen over nemen, om zo de ouder in eigen kracht te zetten.
 Helpt de ouder met het werken aan de doelen die de gezinsvoogd
voor de ouder heeft opgesteld met het zicht op de eventuele
terugplaatsing van de jongere.
 Motiveert de ouder voor verdere hulpverlening wanneer dit nodig is,
bijvoorbeeld bij psychiatrische problematiek.
Het voornaamste doel van de oudercoach is om er voor de ouder te zijn. Op
langere termijn kan de oudercoach meer positieve ouderbetrokkenheid
creëren, wat de behandeling en de plaatsing van de jongere goed doen.
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Toelichtende verantwoording:
In de interviews kwam naar voren dat ouders veel pijn en verdriet hebben na de uithuisplaatsing van
hun kind en ze een rouwproces moeten doormaken. Een gezinshuisouder zegt hierover:
Het doet enorm veel, met een kind natuurlijk, maar ook met ouders. Dat je kind ja, wordt
weggeplaatst. Ergens anders bij mensen die het wel denken te kunnen. Dus ik denk dat daar
wel wat rouw zit bij die mensen ja. Ik denk er mag zeker veel meer aandacht voor zijn.
(Bijlage 6, fr. 7.82)
Andere hulpverleners bevestigen dat hier aandacht voor moet komen (Bijlage 6, fr. 2.24; fr. 6.55; fr.
7.87; fr. 7.82, fr. 8.31; fr. 10.35 & fr. 10.36). Deze aandacht is er op dit moment te weinig of helemaal
niet. De ambulant gezinsbegeleider zegt daarover:
Ik vind dat dat nog eigenlijk bij dag van uithuisplaatsing, moeten ouders steun krijgen
zegmaar. En niet door de voogd, want dat is degene die ze uit huis geplaatst heeft, he, in
principe, de kinderrechter zegt dan wel, maar de gezinsvoogd haalt ze eruit. Maar ik vind dat
we daar nog veel te weinig voor georganiseerd hebben. En waardoor ouders onnodig
getraumatiseerd worden en dat je dus een heel lang traject hebt voordat je ouders
überhaupt in vertrouwen hebt met hulpverleners. Want ik vind echt dat we daar...Nee, daar
doen we ze gewoon tekort in. (Bijlage 6, fr. 2.24)
Hulpverleners geven aan dat ondersteuning bij rouwverwerking essentieel is voor de plaatsing omdat
dit kan helpen in de acceptatie van de plaatsing. Acceptatie van de plaatsing verkleind de kans van
een breakdown (Van de Koot & Noordegraaf, 2018).
De ambulant gezinsbegeleider die gesproken is ziet het als haar taak om ouders hierin te
ondersteunen. Echter is dit niet vastgelegd in haar functieprofiel, waardoor niet al haar collega’s dit
meenemen. Daarnaast komt zij vaak pas met ouders in aanraking op het moment dat de jongere al
op veel andere plekken heeft gewoond en is het volgens haar beter wanneer ouders direct bij
uithuisplaatsing deze hulp ontvangen (Bijlage 6, fr. 2.23). Daar komt nog bij dat er veel organisaties
zijn die geen ambulant gezinsbegeleiders hebben maar alleen een gedragswetenschapper. Hierdoor
bestaat er onduidelijkheid over wie dit zou moeten oppakken (Bijlage 6, fr. 8.31 & fr. 2.24). De
gedragswetenschapper zegt hierover het volgende:
(…) Wie dat stukje oppakt, is niet altijd duidelijk, want de gezinsbegeleider heeft daar
eigenlijk geen tijd voor begroot, zeg maar, voor die voor die ondersteuning, maar het is wel
heel erg nodig. En het kan echt bijdragen bij het accepteren van de plaatsing. Dus het stukje
rouwbegeleiding en wat doet het nou hoe kan ik nou ouder op afstand zijn, en daar ook weer
afspraken over maken. Dus de kaders van wie gaat het doen, hoe wordt het bekostigd. Nou
ja, dat is gewoon heel belangrijk dat dat allemaal staat. En dat we dat gewoon kunnen gaan
inzetten, want dat is gewoon één van die factoren, hè, die een plaatsing, nou ja, laten slagen,
al dan niet (Bijlage 6, fr. 10.35).
Hulpverleners zien het allemaal niet als hun eigen taak om dit stuk op te pakken. De vraag die dit
oproept is wie hier verantwoordelijk voor is. Hierin lijkt het bystander effect naar voren te komen.
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Iedere hulpverlener weet dat het van belang is dat ouders in deze rouwverwerking ondersteund
worden, maar de meeste hulpverleners zien dit niet als hun taak en vinden dat andere hulpverleners
dit zouden moeten oppakken. Bij de vraag wie dit zou moeten oppakken worden de voogd en
ambulant gezinsbegeleider en de organisaties met gezinshuizen aangewezen.
De link met het bystander effect hierin is dat hulpverleners ervan uit gaan dat er genoeg anderen zijn
die dit kunnen oppakken, waardoor er een diffusie van verantwoordelijkheid ontstaat (Aronson,
Wilson & Akert, 2007)

Onze visie op deze ondersteuning
Onze visie op deze ondersteuning is dat het goed zou zijn als er een moet professional komen die
zich volledig en alleen op de ouder richt. Wij noemen deze professional vanaf nu een oudercoach.
Er wordt hierbij voor een professional gekozen en niet voor iemand uit het netwerk. Ons standpunt
hierin is dat wij vinden dat ouders professionele hulp nodig hebben om uiteindelijk de plaatsing van
hun kind te accepteren. Deze hulp moet intensief zijn en gericht op verschillende levensgebieden. De
ouder moet hierbij niet alleen een luisterend oor krijgen, maar ook de juiste begeleiding om te
werken aan het gene wat nodig is. We verwachtten dat dit teveel is gevraagd voor iemand vanuit het
netwerk. Daar komt bij dat het voor een ouder fijn kan zijn om te spreken met iemand die meer op
afstand van de jongere staat, wat vaak bij iemand uit het net werk niet het geval is.
Bij rouwverwerking spelen vijf stadia een rol, waarbij de laatste aanvaarding is. Een oudercoach kan
de ouder helpen deze stadia te doorlopen en uiteindelijk tot aanvaarding van de plaatsing te komen
(Kübler-Ross en Kesler, 2010).
Zoals gezegd moet er door deze oudercoach met de ouder gekeken worden naar verschillende
leefgebieden. Wij denken dat in het eerste deel van de begeleiding het bieden van een luisterend oor
belangrijk is. De ouder moet zijn of haar verhaal kwijt kunnen. Dit idee komt voort uit onze waarden
van rechtvaardigheid en nabijheid. Er wordt veel aandacht geschonken aan de begeleiding en de
hulpverlening voor het kind. De ouder krijgt daar vaak zelf geen hulp in. Dit is niet rechtvaardig
tegenover de ouder die in de meeste gevallen zelf ook hulp nodig heeft. Daar komt bij dat dit ook
niet rechtvaardig is tegenover de jongere. De jongere kan hierdoor het idee hebben dat hij/zij de
enige is die aan verbetering moet werken. Een gezinshuisouder zegt hierover:
“En dan zie je ook van ja, maar ja, ik ben nou wel gegroeid en ik heb aan mezelf moeten werken,
maar de thuissituatie is niet meegegroeid” (Gezinshuisouder, interview 6).
Daarnaast heeft het een positief effect op de jongere wanneer het met de ouder beter gaat,
waardoor het voor beide goed zou zijn als er ondersteuning voor de ouder komt. Daarbij heeft ieder
mens nabijheid nodig, juist in de moeilijke momenten van het leven. Wanneer ouders niet geholpen
worden met de pijn en de verdriet die de uithuisplaatsing veroorzaak kan dit verdere hulpverlening
in de weg staan. (BRON) Hierbij is het belangrijk dat de ouder weet waarom zijn of haar kind uit huis
geplaatst is, zodat er begrip kan ontstaan voor de plaatsing. Wanneer de ouder dit niet weet moet er
samen met de ouder antwoord gezocht worden op deze vraag. Dit werd tijdens de interviews
bevestigd door gezinshuisouders, pas op het moment dat hier duidelijkheid over komt kan aan
andere doelen gewerkt worden (gezinshuisouder, interview 6). Daarnaast denken wij dat er ook
gekeken moet worden of ouders zelf met een (psychiatrische) problematiek kampen. Wanneer dit
het geval is moet de hulpverlening en begeleiding hierop aangepast worden.
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Wij denken dat het goed zou zijn wanneer de (gezins)voogd op het moment van de uithuisplaatsing
deze oudercoach in zou zetten. Naar ons idee kunnen wijkteams deze functie van oudercoach het
beste aanbieden. Zij staan dichtbij de ouder en los van het kind. Ze hebben de mogelijkheid
eventuele vervolghulpverlening in te zetten. Daarnaast werken hier mensen die Social Work
geschoold zijn en ervaring hebben in het werken met ouders.
Het functieprofiel kan door wijkteam medewerkers overgenomen worden, hierdoor weten ze wat
deze rol inhoud en kunnen ze dit als checklist gebruiken tijdens de hulpverlening aan ouders.

Implementatieplan
Als eerste stap zou het goed zijn wanneer er vervolgonderzoek wordt gedaan naar welke
ondersteuning douders precies nodig hebben en wat daarin het beste bij ouders aansluit. Wij gaan er
in dit product vanuit dat het goed zou zijn voor ouders om een oudercoach te krijgen, maar het kan
zo zijn dat de behoeften van ouders anders liggen. Dit moet als eerste stap in kaart worden gebracht.
Wanneer blijkt dat onze visie haalbaar is, aansluit en dat een wijkteam inderdaad de beste
organisatie is om dit op te pakken, kan het wijkteam dat als volgt doen. Wijkteams hebben
professionals in huis die kennis hebben van hulpverlenen, waardoor deze functie naar verwachting
makkelijk opgepakt kan worden. Wij adviseren wijkteams om een bijeenkomst te houden met alle
collega’s waarin het belang van deze functie wordt uitgelegd en waarin het functieprofiel wordt laten
zien. Op deze manier doen de wijkteammedewerkers kennis op van het probleem en van de extra
taak die ze erbij krijgen in de rol van oudercoach. Vervolgens kunnen wijkteams de
functiebeschrijving uitdelen, ophangen op de locaties of neerleggen op plekken waar veel collega’s
komen. Hierdoor worden ze herinnerd aan de functie en wat er van ze verwacht wordt. Het
functieprofiel kan erbij gepakt worden door wijkteammedewerkers die in de rol van oudercoach
functioneren om te checken of ze de juiste dingen doen met de ouder en of ze op het goede spoor
bezig zijn.
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Bijlage 8: Beoordelingsformat
presentatie
Korte beschrijving presentatie
Op 28 mei 2018 hebben we de resultaten van ons onderzoek en ons product gepresenteerd. Bij deze
presentatie was het lectoraat aanwezig maar ook hulpverleners die betrokken waren bij het
onderzoek en familieleden.Doordat we met meerdere studenten binnen het lectoraat aan het
afstuderen waren hebben we deze middag alle presentaties na elkaar gehouden. Hierdoor was er per
koppel slechts een kleine 10 minuten de tijd om te presenteren, waardoor we niet alles hebben
kunnen vertellen. We hebben in onze presentatie de nadruk gelegd op de resultaten van ons
onderzoek, de aanbevelingen en het product. Doordat we krap in de tijd hebben we te weinig tijd
gehad het product stevig te onderbouwen. Dit nemen we mee voor een volgende presentatie.
De structuur van de middag was als volgt ingedeeld: inloop en de kans koffie of thee te pakken, de
eerste drie presentaties, pauze en mogelijkheid tot gesprek/vragen over de drie presentaties, de
laatste twee presentaties, mogelijkheid tot gesprek/vragen over de twee presentaties en we sloten
de middag af met een borrel.
Beoordeling door opdrachtgever
Toets SW-8-INNOV-17
Presentatie Project Innoveren en
ondernemen
Jaar 4 17-18

Student 1:
Maaike van de
Bovenkamp
Studentnr: 140545

Student 2:
Gerdien Douma
Studentnr: 140392

Titel Presentatie/Project:
Jouw samenwerking, onze zorg.

Datum presentatie/
beoordeling: 28/5/2018

Naam opdrachtgever/instelling/organisatie:
Lectoraat Jeugd en Gezin

Kans: 1

Naam
opdrachtgever/werkveldbegeleider:
Martine Noordegraaf

Beoordeling:
Student 1: V
Student 2: V

E-mailadres: mnoordegraaf@che.nl
Telefoonnummer:

Handtekening opdrachtgever/
werkveldbegeleider:
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= Voldoende (V), mits
A. op alle aangegeven criteria minimaal 3
punten is gescoord.
NB: de punten van deze beoordeling van de
presentatie per student worden door de
beoordelaars van het verslag overgenomen
op het beoordelingsformulier van de Toets
SW-8-INNOV-17 Verslag, mits is voldaan aan
de voorwaarden voor
beoordeling (zie volgende rij deze tabel)

Voldaan aan voorwaarden voor
overnemen van beoordeling door
opdrachtgever:
Naast deze beoordeling is de
powerpoint, prezie, een link met een
filmpje van de presentatie of een
beschrijving/draaiboek van de
presentatie door de studenten
opgenomen als bijlage in hun
eindverslag van het Project Innoveren en
Ondernemen.

Akkoord/niet akkoord*
*Indien niet akkoord wordt niet overgegaan
tot het overnemen van deze beoordeling en
zijn criteria 14, 15 en 16 op het
beoordelingsformulier van het verslag Toets
SW-8-INNOV-17 ongeacht bovengegeven
beoordeling onvoldoende.

Beoordelingscriteri
Onvoldoende
Voldoende
Goed
a
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.
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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

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

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

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

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

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

Aantal punten 0, 3
of 5 volgens rubric
voor student 1:
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Feedback/ toelichting:
Goed dat jullie in de presentatie onderscheid maken tussen
literatuur over gezinshuizen en over pleeggezinnen.
Jullie stellen duidelijk het probleem. Het komt steeds terug dat
ouders betrokken moeten worden, en hoe dan? Een duidelijke
probleemstelling, alleen het lijkt toch niet helemaal de
probleemstelling van jullie onderzoek te zijn.
Ik vond het moeilijk om duidelijk te krijgen wat jullie nou precies
onderzocht hebben. Wat was jullie focus?
Wees verder als onderzoekers voorzichtig met uitspraken als: In de
literatuur komt het niet terug (dat is niet helemaal waar). Daarnaast
is het ook belangrijk om te benoemen wie jullie geïnterviewd
hebben en wat de beperkingen hier van zijn, en dat dit zorgt dat
de conclusies voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.
Feedback/ toelichting:
Idem.

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

De uitvoering van
Als voldoende. De
de presentatie past presentatie gaat
door de
gepaard met interactie
vormgeving bij de
met het publiek waarbij
inhoud van het
professionele
onderzoek en het
afstemming of dialoog
eindproduct en
ten aanzien van het
sluit aan bij het
eindproduct wordt
0
beoogde publiek.
gezocht.
3
5
Feedback/ toelichting:
Een originele aanbeveling in de vorm van een functieprofiel, die
een concreet handvat biedt voor de organisaties. Al zijn er wellicht
ook andere oplossingen te vinden voor het probleem wat jullie
gevonden hebben. Het had geholpen om (nog) duidelijker te
communiceren wat er volgens jullie nodig was en wat het advies
naar de organisaties was.
Zo noemen jullie dat de samenwerking met de voogd ingewikkeld
is. Maar wat verloopt er dan stroef in jullie bevindingen? Dit kan
helpend zijn voor de organisaties en daar kan dan een advies
uitrollen.
Jammer dat jullie tijdsplanning in het geding kwam en jullie het niet
helemaal konden toelichten.
In de discussie vliegen jullie een beetje uit de bocht in de
toelichting op de vraag waarom er een nieuwe hulpverlener moet
komen.

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

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.

Aantal punten 0, 3
of 5 volgens rubric
voor student 1: 3
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Tijdens de
Er is in de
Als voldoende. En er zijn
presentatie aan
presentatie een
passende
professionals is
realistische,
aanbevelingen
geen
kritische
gepresenteerd voor
verantwoording
verantwoording
vervolgonderzoek om
van de
gegeven van wat
de uitkomsten/
toegevoegde
de toegevoegde
opbrengsten van het
waarde van het
waarde is van het
project verder te
project aan de
project aan de
ontwikkelen en/of
kwaliteit en
kwaliteit en
implementeren.
ontwikkeling van
ontwikkeling van
de
de organisatie.
opdrachtgevende
organisatie
gegeven. Of de
gegeven
verantwoording is
niet realistisch,
omdat deze
3
onvoldoende
5
aansluit op de
organisatie.
0
Feedback/ toelichting:
Jullie geven als aanbeveling om iemand aan te stellen die de
ouders ondersteuning geeft bij rouw. Dat komt als een nieuw
onderwerp bij de aanbevelingen. Hoe kwam dat naar voren in de
interviews? Hoe komen jullie er bij dat ouder verdriet heeft? Hoe
komt het uit jullie resultaten? Concrete voorbeelden/ citaten
hadden daar iets aan toe kunnen voegen. Een extra hulpverlener
uit het wijkteam > origineel. Ik vind echter de conclusie dat de
voogd daar niet de mogelijkheden toe bij de ouder heef iets te
snel. Hebben jullie ook bekeken wat de huidige hulpverleners dit
ook kunnen toevoegen in hun manier van werken zodat juist de
samenwerking ook bevorderd worden en ze uit het conflict kunnen
blijven?

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 belangrijk onderzoek, kijken naar de verschillende taken rondom de ouders en
gezinshuisouders. Een origineel product, wat nog wel wat kritisch beschouwd had kunnen
worden, op de haalbaarheid maar ook op de wenselijkheid. Jullie geven een richting
aan voor vervolgonderzoek: meer onderzoek naar de voogd, de wisselingen van
hulpverleners wordt als lastig ervaren. En de grenzen zijn vaag. Als er afspraken duidelijk
zijn gaat het goed. Jullie hadden verdieping kunnen brengen om het te benoemen, wat
verloopt er ingewikkeld in de samenwerking met de voogd? ; hoe maakt men goede
afspraken? Etc. Daarnaast had een kritische blik op eigen onderzoek iets toegevoegd
aan de richting voor vervolg onderzoek.

116

