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Inleiding  

 

Ouders willen steun die henzelf en hun kind verder helpt  

“Als het met mijn kind goed gaat, gaat het met mij ook goed.” 

 

De transitie van de jeugdzorg betekent zorg dichter bij het gezin. Niet alleen verandert ‘de plaats van 

zorg’, er wordt ook gesproken over ‘meer ruimte voor professionals’. Maar wat betekent dit voor 

ouders? In de jeugdzorg worden ouders nu geconfronteerd met oordelen en het overnemen van de 

zorg voor het kind. Het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ) wil echter dat meer ruimte voor 

professionals samengaat met meer ruimte voor ouders en ouderschap. Hier ligt immers de basis voor 

een goede en duurzame samenwerkingsrelatie tussen ouders en hulpverleners. Meer ruimte voor 

professional en ouders betekent dat gemeenten een beter beeld krijgen van welke jeugdzorg nodig is. 

 

Deze notitie wil bijdragen aan een dialoog van ouders met hulpverleners, beleidsmakers en 

gemeenten. Een dialoog over wat ouders als goede ondersteuning ervaren waarbij zij zelf de regie 

behouden. Dat is belangrijk omdat professionals in gesprekken met ouders een voorsprong op hen 

hebben. Ouders spreken meer vanuit het hart en hebben niet altijd de woorden ter beschikking om 

hun verhaal en ondersteuningsvraag helder te schetsen.  

 

Ruimte voor ouders en hulpverleners 

Deze notitie is het resultaat van vier bijeenkomsten van de cliënten die bekend zijn bij het LCFJ waarin 

ouders met elkaar spraken. Het doel van het project: ‘Deze steun heb ik nodig’ is dat ouders meer 

woorden krijgen: zij werden uitgenodigd om vanuit eigen ervaringen te vertellen hoe zij hun 

ouderschap ervaren, welke dilemma’s zij tegenkomen en welke steun ze nodig hebben. Iedere ouder 

heeft op zijn of haar eigen manier te maken gehad met jeugdzorg en daarbij zowel goede als slechte 

ervaringen opgedaan. Deze ouders willen de jeugdzorg verbeteren en weten hoe belangrijk het is dat 

je als ouder duidelijk kunt maken welke steun je nodig hebt. Zij willen ruimte voor ouders én 

hulpverleners. Tijdens de bijeenkomsten spraken de ouders over de volgende vragen:  

 

 Wat betekent het voor jou om een ‘goede’ ouder te zijn?  

 Waar liep je vast?  

 Welke steun heeft jou geholpen?  

 

Het waren geanimeerde gesprekken: ouders vonden herkenning, erkenning en inspiratie in elkaars 

verhalen en de uitwisseling. De verhalen zijn uniek, hebben ieder hun eigen kleur, maar inspireerden 

ook tot het formuleren van uitgangspunten voor wenselijke zorg. Hun wensen zijn herkenbaar en 
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relevant voor alle andere ouders die steun zoeken, voor de hulpverleners, zorginstellingen, 

beleidsmakers en gemeenten die verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg.  

 

Eerst het hartverhaal, dan de regie 

Deze notitie opent met de uitgangspunten voor gewenste zorg van de ouders. Vervolgens komt het 

hartverhaal aan bod want wenselijke steun gaat allereerst uit van de wens vanuit het hart en richt 

zich vervolgens op overzicht krijgen en de regie (weer) oppakken; de meer praktische kant. Een 

belangrijke conclusie van dit project is dat ouders hun hartverhaal willen vertellen als zij steun 

zoeken: zij zijn geen etiket, een zaak of een dossier, maar ouder en mens. Elk hartverhaal is uniek, 

maar ook opgebouwd uit herkenbare elementen. Deze elementen worden op een rij gezet zodat 

hulpverleners een landkaart hebben als zij ouders naar hun verhaal vragen. Daarna volgt een 

verklaringsmodel voor het ontstaan van opvoedproblemen waarin risicofactoren plaats maken voor 

(haperende) bufferprocessen. Dit denkkader geeft ouders het gevoel van invloed terug en maakt 

duidelijk dat je niet in je eentje een kind kunt grootbrengen maar een solidaire omgeving nodig hebt 

met hulp en steun van anderen. De notitie sluit af met de concrete verhalen van ouders. Over waar ze 

trots op zijn, waar ze in vastliepen en over de juiste ondersteuning van de hulpverlening die zij nodig 

hadden om de regie weer te kunnen nemen. Tussen de hoofdstukken door staan korte intermezzo’s 

die tijdens dit project zijn geschreven door de deelnemende ouders.  

 

De relatie bepaalt het succes 

De relatie tussen hulpverlener en ouder is belangrijk in het slagen van een interventie. De 

belangrijkste conclusie is dat steun die ouders echt helpt het relatieniveau tussen ouder en 

hulpverlener overstijgt. Uiteindelijk gaat het om de invulling van een zorgproces waarin ouder en 

hulpverlener gelijkwaardige partners zijn, zij samen plannen maken en aanpassen, plannen waarin de 

ouder eindverantwoordelijke blijft. Een zorgproces waarin zowel kennis over het kind als kennis over 

en inzicht in ouderschap een plek heeft. Deze notitie wil ouders meer woorden geven om hun verhaal 

te vertellen. Dit kan als hulpverleners de juiste vragen stellen zodat ouders hun hartverhaal kunnen 

vertellen. Met de juiste toon en vragen kan iedere ouder - ook de zogenaamde ‘niet gemotiveerde’ of 

‘onverantwoordelijke’ ouder - zijn of haar hartverhaal vertellen en helder krijgen welke steun nodig is.  

 

We danken de deelnemende ouders voor het delen van hun verhalen en hun inzet om de jeugdzorg te 

verbeteren.  

 

Marianne van de Laar, directeur LCFJ 

Maart 2013
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Intermezzo 1. Een klik met de hulpverlener 

Geschreven door een deelnemende ouder aan het project ‘Deze steun heb ik nodig’. 

 

 

Het eerst contact met jeugdzorg:  

Ik loop het kantoor binnen. 

Ik zag geen medewerkers. 
Ik loop het kantoor binnen.  

Ik voelde dat veel ogen op mij gericht waren. 
Ik ben gezien, ik hoorde een stem, ik hoorde een mevrouw zeggen: “Gaat u zitten”.  

 

Ik was net op tijd, ik ging zitten 
Twee dames achter de balie, dertien stoelen, drie tafels, een rek voor de folders, negen 

lampen en twee deuren. Uit angst heb ik alles gescreend. 
 

Begin was een kennismaking 

Ik had mijn verhaal verteld, niet meer hoe ik voel.  
Mijn emoties en mijn gedachten.  

Ik was soms bij en soms viel ik weg.  
Uit angst voor de uitkomsten. 

Het was gewoon een verhaal. 
Wat ik doe en wat wij thuis doen? 

Hoe wij met elkaar omgaan? 

Hoe wij onze kinderen willen opvoeden? 
… 

Ik heb mijn verhaal verteld 
Een verhaal waar mijn normen en waarden centraal staan. 

Een verhaal waar mijn grenzen liggen. 

Een verhaal waar opvoeding meer dan een gevoel is. 
Opvoeding is kunst. 

Opvoeding is dialoog. 
Opvoeding is een gesprek. 

… 
Stilte…”Wow… wat een bijzonder verhaal. 

Ik had een ander beeld over u. 

Er is een groot verschil tussen U en uw dossier”. 
Toen vroeg ze: 

… 
“Hoe was u als kind en Wat doet dit verhaal met u?” 

… 

Heel veel. 
Ik ben anders opgevoed, opgevoed door twee vrouwen: 

Mijn oma en mijn moeder 
… 

Ik ben een kind geweest. 
Niet zoals andere kinderen. 

Ik ben jarig geweest. 

Maar nooit mijn verjaardag gevierd. 
In mijn verhaal, in alle verhalen van andere ouders 

Is een teken van herkenning, 
Herkenning kun je delen 

Herkenning kun je voelen 
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Herkenning is begrip 
 

Ik ben anders opgevoed, waar 
Codes, schaamte en taboes een zeer belangrijke rol spelen 

Door de generaties heen  
Zie je onbewust stuk van jezelf 

Moeilijk stuk in je leven 

Persoonlijk leven en die van kinderen 
Zeker als de buitenwereld komt kijken. 

… 
Verder ging het gesprek door 

Vragen… doorvragen… en alles noteren. 
…. 

Ik had veel verteld, mijn verhaal, en die van mijn kinderen. 

Mijn zoektocht naar een balans. 
Mijn zoektocht naar een beter morgen. 

Mijn zoektocht naar adviezen. 
… 

Ik werd begrepen 

Ik werd in mijn eigen … gelaten. 
Ik heb de ruimte gekregen. 

Ik heb mij verhaal gedaan. 
Toen stond een klik tussen mij en BJZ 

…  
 

Waarmee precies werd ik goed geholpen?  

Ik werd begrepen 
Ik werd in mijn eigen … gelaten 

Ik heb de ruimte gekregen 
Ik heb mij verhaal gedaan 

Toen stond een klik tussen mij en BJZ 

 
Wat was het precies dat mij goed hielp? 

Interesse in mijn leven 
Vragen… doorvragen… en alles noteren 

Kijken met andere brillen 

Ik ben een vader 
Ik ben een mens  

En absoluut geen dossier. 
 

Wat betekende dit voor mijn ouderschap of het opvoeden?  
Mijn zoektocht naar een balans 

Mijn zoektocht naar een beter morgen 

Mijn zoektocht naar adviezen 
 

 



 7       Deze steun heb ik nodig | 2013   

 

1. Ouders over gewenste steun 
 
Ouders weten uit ervaring het verschil tussen een hulpverlener die echt verder helpt, of een 

hulpverlener waarmee je geduld moet hebben. Ouders vinden het belangrijk dat zij hun hartverhaal 

kunnen vertellen en dat zij weer overzicht krijgen, maar al pratende over de kenmerken van gewenste 

steun bleek dat hun ideeën verder gaan dan alleen de interactie tussen ouder en hulpverlener. Het 

gaat ook over de organisatie waarbinnen hulpverleners werken. Het gaat om een klik krijgen met 

hulpverleners die professional én mens kan zijn. Het gaat om een visie op ouders en hun 

verantwoordelijk zijn en het zodanig inrichten van een zorgproces dat een hulpverlener ouders naar 

hun hartverhaal vraagt en hen helpt met het krijgen van overzicht. Het gaat om een transparant 

zorgproces waarin ouders de regie hebben. Hieronder worden deze onderdelen uitgewerkt.  

 

1.1 Wat ouders van organisaties wensen 

Ouders zoeken organisaties die: 

 ouders erkennen als de eindverantwoordelijke voor het grootbrengen van hun kind  

 ouders erkennen als de opdrachtgever voor de hulp aan hun kind. 

 de kwetsbare positie van ouders herkennen 

 de taak van ouders als opvoeder serieus nemen 

 ouders als probleemeigenaar en de hulpverlener als probleemmanager zien 

 die werken met flexibele doelen  

 ouders steunen om hun grip op de opvoedingssituatie terug te krijgen; hun 

draagkracht weer op een hoger niveau te krijgen 

 ouders de mogelijkheid bieden om een situatie van onbevredigende hulpverlening aan 

te kaarten (zonder angst om als lastige ouder te worden gezien of hun kind kwijt te 

raken) 

 

Ouders willen hulpverleners die ingebed zijn in organisaties die hulpverleners steunen:  

 in hun ontwikkeling als professional 

 in het goed uitvoeren van hun werk 

 

1.2 Wat ouders van een hulpverlener wensen  

Ouders willen een hulpverlener die:  

 professional én mens zijn met affiniteit voor ouder en kind  

 voelt, denkt, doet en op zichzelf reflecteert  

 bedenkt: dit zou ik ook kunnen zijn  

 ouders erkennen als de eindverantwoordelijke voor het grootbrengen van hun kind  

 erkennen dat de band tussen ouder en kind doorgaat nadat het kind meerderjarig is 

 ouders erkennen als de opdrachtgever voor de hulp aan hun kind 
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 de kwetsbare positie van ouders herkennen 

 weten hoe raakbaar ouders zijn als het over hun kind gaat, ook in taal en 

woordgebruik 

 de taak van ouders als opvoeder serieus nemen 

 ouders als probleemeigenaar zien en zichzelf als probleemmanager 

 de rol van ouder en de zorg voor het kind niet overneemt  

 weet dat het belang van het kind en het belang van ouders op korte termijn meer dan 

eens zullen botsen maar op lange termijn in elkaars verlengde liggen  

 die zijn deskundigheid inzet om de ouders inzicht te geven in hun dilemma’s bij de 

opvoeding en informatie geeft zodat zij als gelijkwaardige partner kunnen 

meebeslissen over het hulpproces. 

 

1.3 Tijdens de hulpverlening staan het hartverhaal en overzicht krijgen centraal  

Ouders willen een hulpverlener die zoekt naar het hartverhaal van de ouder en met open 

blik vraagt naar: 

 hun zorgen over het kind 

 hun wensen en idealen voor hun kind  

 wie zij als ouder zijn, hun geschiedenis en hun culturele wortels 

 

 Ouders willen een hulpverlener die weet dat ouders al een lange weg hebben afgelegd 

op zoek naar steun die helpt en dat hij of zij (slechts een tijdje) mag oplopen met 

ouder en kind maar dat ouders hun levenlang meelopen met hun kind. 

 Ouders willen een hulpverlener die met hen een dialoog aangaat en hun woorden 

zoals zij die hebben bedoeld als uitgangspunt neemt, die ouders de ruimte geeft om 

heftige emoties te uitten en aansluit bij hun ervaring en deskundigheid.  

 Ouders willen een hulpverlener die hen in de helikopter plaatst zodat zij overzicht 

krijgen, zicht krijgen op wat goed gaat, zicht krijgen waarop ze wel en geen invloed 

hebben, keuzes kunnen maken die bij hen passen zodat zij de regie (weer) kunnen 

nemen over het opvoeden. 

 Ouders willen een hulpverlener met oog voor het informele netwerk zodat zij zelf 

weer oog krijgen voor hun netwerk, zicht krijgen op welke steun helpt, keuzes kunnen 

maken in wie wel of juist niet te vragen om steun, keuzes kunnen maken welke 

aangeboden steun zij wel of niet gebruiken om zodoende de regie (weer) te kunnen 

nemen over hun netwerk. 

 Ouders willen een hulpverlener die hen als gids helpt inzicht te krijgen in de wereld 

van hulpverlening om hun rol als ouder zo goed mogelijk te volbrengen, bijvoorbeeld 

als zij de opvoeding (deels) hebben gedelegeerd aan een instelling of pleegouder of 

aan de andere ouder. 
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4.1 Ouders wensen een transparant werkproces  

 Ouders willen samen met de hulpverlener optrekken in het hele hulpproces, samen 

het hulpplan schrijven met flexibele doelen en het tussentijds aanpassen. 

 Ouders zoeken hulpverleners die een verslag schrijven dat zij begrijpen, waarin 

ouders zich herkennen en dat zij goedkeuren. 

 Ouders zoeken hulpverleners die transparant werken en verantwoording afleggen aan 

hen (en eventueel ook aan de kinderrechter).  

 Ouders willen een professionele hulpverlener die zijn afspraken nakomt, meldt als dit 

niet lukt en aanspreekbaar is op de gemaakte afspraken.
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Intermezzo 2. Handvat voor ouders 
Geschreven door de deelnemende ouders aan het project ‘Deze steun heb ik nodig’. 

 

Jij hebt de regie 

Jij bent ouder 

Je mag vragen wat je nodig hebt 

Trots zijn op hoe je het doet! 

Ook al gaat het niet goed 

Vragen wat je nodig hebt  

maar als je het niet weet… 

 

Geef me inzichten 

Handvatten  

Een andere blik om naar mijn situatie te kijken en deze aan te pakken 

Help me in de helikopter om te zien wat er goed gaat 
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2. Wie is deze ouder en wat is het hartverhaal? 
 

“De deur van liefde gaat open”, een uitspraak van een vader bij de geboorte van zijn 

zoon. 

Ouders zijn op zoek naar hulpverleners die nieuwsgierig zijn naar hun hartverhaal. Elke ouder is uniek 

en heeft zijn eigen verhaal maar dat wil niet zeggen er geen overeenkomsten zijn. Hieronder zijn een 

aantal belangrijke elementen op een rij gezet waarmee een soort landkaart ontstaat van hartverhalen. 

Een landkaart waarmee hulpverleners overzicht kunnen houden tijdens hun gesprek met ouders.  

 

2.1 Het beste voor het kind en de kwetsbaarheid van ouders  

Je bent ouder voor de rest van je leven en als ouders wil je ‘het beste’ voor je kind. Ouders hebben 

een besef van verantwoordelijk-zijn voor het ondefinieerbare lange termijn belang van zijn of haar 

kind. Veel ouders zijn zich niet bewust van dit besef, het wordt pas actief als het niet goed gaat met 

het kind of als ouders over zichzelf oordelen dat ze een situatie niet goed hebben aangepakt. Ouders 

oordelen genadeloos over zichzelf en weten ook dat er over hen wordt geoordeeld. Dit zelfoordeel kan 

een impuls zijn om dingen anders te willen aanpakken maar dit besef van verantwoordelijk-zijn vertelt 

ouders niet wat zij het beste kunnen doen. En ook niet hoe dat het beste gedaan kan worden. Het 

besef is slechts een alarmbel en geen richtingswijzer. Ouders kunnen zich dan ook heel onthand 

voelen als het niet goed gaat met hun kind.  

 De verantwoordelijkheid als opvoeder 

Als ouders hulp zoeken, zijn ze het gevoel kwijt dat ze invloed op hun kind hebben. Vaak is alles 

geprobeerd om het gedrag van het kind in rechte banen te leiden, maar het lukt niet. Het kind 

gaat zijn of haar eigen gang, lijkt niet te beïnvloeden, te sturen of terecht te wijzen. Kortom, er is 

geen opvoeden meer aan en niemand lijkt te kunnen helpen. En ondertussen voelt de ouder zich 

verantwoordelijk voor dat opvoeden en schuldig dat het niet lukt. Vaak schamen ze zich want 

opvoeden is hun allereerste taak.  

 De ouder als mens 

Maar ouders zijn meer dan de opvoeders van hun kind. Het gaat niet goed met het kind en het 

gaat niet goed met de ouder en ondertussen gaat het leven door. De ouder is ook een collega, 

werknemer of -gever, vriendin, dochter of zoon, partner enzovoort. Deze rollen of taken zijn 

belangrijk in het leven, maar onvergelijkbaar met de positie van ouder: ouder ben je als jezelf én 

voor de rest van je leven.  

 Ouders op zoek naar continuïteit in hun verhaal  

Een kind grootbrengen is een verhaal met een verleden, het heden en een toekomst. Het verleden 

is van de ouders die zelf zijn grootgebracht en opgevoed. Hun sociale erfenis inspireert hen in hoe 

zij hun kind willen grootbrengen, wat zij hun kind willen meegeven of juist niet. Hun sociale 

erfenis kan in het heden waarin de kinderen worden grootgebracht mogelijkheden bieden en 

soms ook belemmerend werken. Ouders willen bijdragen aan de toekomst van hun kind, waar hun 
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kind het net zo goed of beter heeft dan zij. Ouders zoeken continuïteit in dit verhaal van verleden, 

heden en toekomst.  

 Ouders en hun netwerk 

Groot brengen gebeurt niet in een isolement. Voordat ouders hulp zoeken met professionals is er 

meestal gesproken met de eigen ouders, een broer of een zus, een vriend of een vriendin, ouders 

op het schoolplein, de buurvrouw, een huisarts, de begeleiders bij de kinderopvang of een 

onderwijzer in de klas.  

Ouders leggen hun worstelingen voor aan hun netwerk en soms helpt zo’n gesprek om met een 

andere blik naar de eigen situatie te kijken of naar het kind. Soms kan de druk van de ketel 

worden gehaald doordat anderen het kind even overnemen en komt er weer rust waardoor de 

ouder anders kan reageren. Maar bij sommige problemen trekt het netwerk zich terug of de ouder 

schaamt zich zo of wordt zo bang dat het contact uit de weg wordt gegaan. Als ouders hulp 

zoeken, hebben zij zelf geen goede oplossing gevonden voor hun dilemma’s en zijn zij vaak 

ontevreden over de hulp die zij kregen van hun netwerk. Ouders willen dat in de hulpverlening 

aandacht is voor hun netwerk: zij willen de regie terug omdat hulp uit het eigen netwerk vaak 

echt helpt. 

 

2.2 Ouders zijn een lange weg gegaan voordat zij aankloppen bij de hulpverlening 

Omdat ouders het beste voor hun kind willen én merken dat zij dat niet meer weten en hun netwerk 

hen ook niet verder kan helpen, zoeken ouders hulp bij professionals. Deze stap is een van de vele 

stappen die ouders op een lange weg hebben gezet en dat doen ze niet zomaar.  

Sommige ouders zoeken al jaren hulp omdat ze merkten dat er ‘iets anders’ was aan hun kind. Ze 

hebben gesproken met de kinderopvang, met andere ouders, docenten en artsen. Soms krijgen ze 

gehoor voor hun zorgen, vaak krijgen ze te horen dat het waarschijnlijk wel zal meevallen. Hun 

netwerk snapt vaak niet wat er aan de hand is, waardoor ouders aan zichzelf gaan twijfelen. 

Ondertussen verergert de situatie steeds meer.  

Andere ouders staan er alleen voor omdat vader of moeder is vertrokken. Ze raken overbelast en 

weten niet goed wat te doen met hun ‘puzzelkinderen’.  

Een alleenstaande ouder wordt ziek maar iemand in de familie wil de opvoeding van de kinderen wel 

delen. Maar dit moet juridisch wel goed geregeld worden, en deze pleegouder kan wel wat steun 

gebruiken om te wennen aan de nieuwe situatie als co-ouder van een paar drukke kinderen.  

Een andere ouder ontvlucht na lang wikken en wegen een gewelddadige relatie. Ondertussen staat 

het leven weer op de rails, maar deze ouder heeft Bureau Jeugdzorg nodig zodat het kind in een zo 

veilig mogelijke situatie contact kan hebben met de andere ouder.  

 

2.3 Angst voor de jeugdzorg 

Ouders zoeken hulp omdat het echt niet anders kan, maar als het even kon, zouden ze jeugdzorg 

vermijden. Deze angst voor Bureau Jeugdzorg wordt gevoed door de omgeving. Er is altijd wel 

iemand die zegt: zou je dat wel doen? En als je hulp krijgt, kijkt de omgeving je meewaardig aan. De 
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ouders die deelnamen aan het project hadden positieve en minder goede ervaringen met de 

hulpverlening. Zij waren lang niet allemaal tevreden met de hulp die zij kregen van Bureau Jeugdzorg. 

Maar tegelijkertijd hebben zij BJZ nodig. “Ik heb BJZ nodig om de veiligheid van mij kind te borgen.”  

 

Angst voor de jeugdzorg heeft verschillende aspecten en vragen ieder om een andere benadering.  

 De eerste angst is verbonden met hun grootste wens: het moet goed gaan met hun kind. 

Sommige ouders zijn bang dat er geen meer hulp mogelijk is en het misschien nooit goed zal 

komen met hun kind.  

 Ten tweede is er angst dat zij niet goed zullen worden geholpen. Tijdens verjaardagen en feestjes 

hoor je niet vaak verhalen over die fijne hulpverlener die zijn werk zo goed doet.  

 Ten derde zijn ouders - als ze eenmaal hulp hebben - bang om aan te geven dat ze niet tevreden 

zijn. Bang om te worden gezien als dat rotmens waardoor mensen jou of je kind niet meer willen 

helpen of erger (zie angst nummer vier). Ouders vinden het daarom belangrijk om de 

mogelijkheid te hebben om een situatie van onbevredigende hulpverlening aan te kaarten zonder 

de angst om als lastige ouder te worden gezien of hun kind kwijt te raken. 

 De vierde angst heeft te maken met de twee gezichten van Bureau Jeugdzorg. Je gaat naar BJZ 

omdat je vrijwillig hulp zoekt, maar als het niet lekker loopt met die hulp, zit je voor je het weet in 

het verplichte kader met een gezinsvoogd en de dreiging dat je kind uit huis wordt geplaatst. 

 Tenslotte is er angst voor eventuele andere kinderen. Ouders zoeken hulp voor één van de 

kinderen, en als die onder toezicht wordt geplaatst, hoe zit het met die anderen? Ouders willen 

een jeugdzorg waarin angst minder centraal staat.  

 

2.4 De emoties van ouders  

Naast angst (voor Bureau Jeugdzorg) gaat hulp zoeken gepaard met een mengsel van bezorgdheid, 

boosheid, schaamte, hulpeloosheid en andere diepgevoelde emoties. Ouders zullen die niet altijd 

tonen, maar deze emoties spelen een belangrijke rol. Niet alleen tijdens het gesprek met de 

hulpverlener, maar ook tijdens het opvoeden en in hun reacties op hun kind. Deze ouders worstelen 

met de eigen emoties in reactie op het kind en met de hele situatie. Een goede hulpverlener heeft 

begrip voor de situatie en leert ouders zo goed mogelijk om te gaan met hun eigen emoties en de 

emoties van hun kind.  

 

2.5 Ouders als opdrachtgever en partner 

Ouders willen steun die ouder en kind verder helpt. Zij zijn de ouder en wettelijk de 

eindverantwoordelijke voor de zorg voor hun kind. Ouders willen de regie houden, meedenken over 

wat mogelijk of noodzakelijk is en een beslissende stem hebben in het plan van aanpak. De goede 

hulpverlener herkent ouders als vader of moeder die zelf zo goed mogelijk oplossingen moeten 

zoeken voor hun situatie. Ouders zijn geen etiket, zaak of een stapeling van risicofactoren. 
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3. Help me in de helikopter om te zien wat er goed gaat 

 

Ouders vinden het belangrijk dat ze hun hartverhaal kunnen vertellen: datgene wat er allemaal speelt 

in hun gezin, hun zorgen en wensen. Maar bovenal willen ouders weer overzicht krijgen en weer oog 

krijgen voor wat wel goed gaat en waar de aanknopingspunten liggen voor verandering. Naast 

luisteren naar het hartverhaal is helpen met overzicht krijgen een belangrijke opdracht voor 

hulpverleners. ‘Help me de helikopter in of plaats me in ‘giraffestand’.’ De gesprekken met ouders in 

dit project bouwden voort op de ouderschapstheorie die ontwikkeld is door dr. Alice van der Pas. Zij 

heeft een blaamvrij verklaringsmodel ontwikkeld voor het verklaren van opvoedproblemen waarbij 

risicofactoren ongunstige omstandigheden worden. Het ontstaan van opvoedproblemen wordt 

verklaard door het minder goed functioneren of samenwerking van vier buffers. Dit model is aan de 

deelnemende ouders voorgelegd en zij waren hierover zeer positief omdat deze denkwijze hen 

handvatten geeft om hun situatie te verbeteren. Ouders voelden zich erkend in hun gevoel van 

verantwoordelijk-zijn en het hielp hen om in de helikopterview te komen. Het gaf hun ook een 

handreiking op welke wijze zij ondersteund kunnen worden. Het zette en versterkte hen in hun eigen 

kracht! 

 

3.1 Risicofactoren als verklaring voor opvoedproblemen 

In de verhalen van de ouders speelt mee dat professionals het ontstaan van kindproblemen verklaren 

vanuit een scheiding, een verhuizing, een nieuw zusje. Omstandigheden die in dit geval niet te 

veranderen zijn en die als risicofactoren zijn gelabeld. Aandacht voor risicofactoren speelt een 

belangrijke rol in het preventiebeleid. Via allerlei vragenlijsten worden risicofactoren in beeld gebracht 

met veel aandacht voor de stapeling daarvan. Het lastige van deze denkwijze is dat het om 

omstandigheden gaat die vaak niet meer te veranderen zijn: je bent gescheiden, je kind heeft een 

diagnose, je bent zelf ziek, je woont in een bepaalde postcode, je kind is je pleegkind, je bent niet in 

Nederland geboren maar hier wel groot geworden, je ex-partner is verslaafd…  

 

De ouders herkennen de risicofactoren en merken ook dat deze hun schuldgevoelens voeden: 

‘misschien had ik niet moeten scheiden, maar…’. Deze ouders kennen niet één risicofactor maar veel 

meer. Ze zouden zo kunnen meedoen aan een wedstrijd: wie heeft de meeste risicofactoren en wie 

denkt dat hij of zij gaat winnen? Dit denken in risicofactoren is minder amusant wanneer ouders 

gelabeld worden als risicofactor door hulpverleners en hun omgeving. Ouders voelen dat zij als mens 

verdwijnen.  

Tijdens de gesprekken in het project vertelt een ouder over haar hart- en buikkinderen: men verklaart 

de problemen van haar hartkinderen uit het feit dat het pleegkinderen zijn. Niet haar eigen kinderen, 

denken of zeggen die mensen. Pijnlijker kan je dit als mens niet treffen, want deze kinderen zijn hun 

hele leven al bij deze ouder. En het maakt voor deze ouder geen verschil. Zij is moeder van alle 
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kinderen en er is geen verschil in wat zij voor hen voelt: liefde, frustratie, zorgen en verdriet omdat 

het niet altijd even goed met hen gaat.  

 

Een moeder die niet in Nederland is geboren, maar hier wel is opgegroeid zegt dat zij moe wordt van 

het steeds moet herhalen, steeds moet verantwoorden en moet verklaren. Toen de hulpverlener bij 

Bureau Jeugdzorg bij haar eerste bezoek doorvroeg en interesse toonde in haar als mens en in haar 

verhaal als moeder en als opvoeder was dat voor haar een verademing en een ‘goede ouder’-ervaring.  

 

3.2 Haperende bufferprocessen als verklaring voor opvoedproblemen 

Het denken over risicofactoren biedt weinig handvatten voor steun aan ouders, want lang niet altijd 

zijn ze te veranderen. Bij welke risicofactor moet je beginnen als je te maken hebt met een multi-

probleemgezin? En laat het duidelijk zijn: de ouders die deelnamen aan de gesprekken denken 

allemaal dat ze de prijs gaan winnen van ouder met de meeste risicofactoren. Zij hebben te maken 

gehad met jeugdzorg, maar voor de meesten van hen zijn de grootste problemen voorbij. Sommige 

zijn jeugdzorgvrij, want het gaat goed. Risicofactoren bood hen weinig handvatten om het ontstaan 

van opvoedproblemen te verklaren en weinig handvatten om opvoedproblemen op te lossen.  

 

Dr. Alice van de Pas introduceert een andere denkwijze. Zij onderscheid vier buffers die samenwerken 

en het proces van grootbrengen beschermen tegen de impact van de klassieke risicofactoren, zoals 

echtscheiding, armoede enzovoort. Die blijven riskant, maar de vier buffers zijn samen sterker. Ze zijn 

specifiek en van cruciaal belang voor ouderschap.  

 De eerste buffer is ‘goede ouder’-ervaringen die ouders laten weten dat ze het als ouder toch niet 

zo slecht doen.  

 De tweede buffer is de metapositie waar ouders als het ware plaats nemen in een helikopter en 

boven het dagelijkse geharrewar uitstijgen en eventueel geholpen door derden zichzelf vragen 

stellen over het kind, het opvoeden, hun uitgangspunten, reacties en acties. 

 Taakverdeling  is de derde buffer. Idealiter kunnen en willen ouders taken delen met hun 

(levens)partner, de opvang, de grootouders, school, et cetera. Bij taakverdeling tussen ouders en 

derden gaat het om afstemming wie wat doet en hoe dat wordt gedaan.  

 Het solidaire dorp - de vierde buffer - is nodig om een kind groot te laten groeien, maar ook 

ouders hebben een solidaire gemeenschap nodig. Deze solidaire gemeenschap onderkent dat 

ouders een belangrijke maatschappelijke taak vervullen en heeft oog voor hun kwetsbaarheid en 

biedt steun als bovenstaande buffers haperen.  

 

Hulpverlening is een aspect van het solidaire dorp en zou gericht moeten zijn op het versterken van 

de buffers. Veel risicofactoren zijn omstandigheden waaraan ouders weinig kunnen doen, maar op 

deze buffers hebben ouders vaak zelf invloed. Zij zien dat zij lang niet altijd zichzelf in de helikopter 

krijgen, maar weten heel goed wanneer zij wel of geen overzicht hebben en kennen vrienden of 
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kennissen die hen kunnen helpen om met een andere blik naar hun situatie te kijken. Ouders zijn 

gecharmeerd van het idee van het versterken van eigen krachten en het meer steun en hulp zoeken 

in hun eigen netwerk. Tegelijkertijd kan de reactie van het netwerk op hun vragen en twijfels ouders 

belemmeren.  

 
 

 

De deelnemende ouders geven aan dat ze blij worden van het schema. Het geeft ze als ouder een 

gevoel van invloed en handreikingen om de opvoeding weer vorm te geven. De buffers invullen en 

vanuit de helikopter (de meta-positie) naar de ouderlijke werkvloer kijken en naar hoe de diverse 

buffers functioneren, maakt dat zij zichtbaar worden. Maar dat niet alleen. Ook wordt zichtbaar dat je 

het als ouder en opvoeder in je eentje niet redt. Je hebt mensen nodig om:  

 in de helikopter terecht te komen 

 je een ‘goede ouder’ te kunnen voelen  

 je kind op te vangen of opvoeden als het jou (even) niet lukt  

 solidariteit te voelen zodat je er niet alleen voor staat.  
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Intermezzo 3. Jouw verhaal kan mijn verhaal zijn 

Geschreven door een deelnemende ouder aan het project ‘Deze steun heb ik nodig’. 

 

Het is deels mijn verhaal 

Het is een verhaal van ons samen 

Ik vind inspiratie 

Ik vind herkenning 

Ik had dit ook kunnen zeggen 

Jouw verhaal, kan ook mijn verhaal zijn 
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4. Een ‘goede’ ouder zijn  
 
Ouders ervaren af en toe dat zij blij zijn met zichzelf als ouder, dat ze trots zijn op zichzelf of op hun 

kind of dat ze het gevoel hebben dat ze er toe doen voor hun kind. Deze ‘goede ouder’-ervaringen 

voeden het zelfvertrouwen en geven energie. In deze notitie zijn deze verhalen van ouders gebruikt. 

Als je ouders vraagt waar zij trots op zijn, volgt er een verhaal dat begint met een situatie waarin zij 

vastliepen. Vervolgens vertellen ze over wat hen hielp om anders naar hun situatie te kijken en 

beschrijven ze de verbeterde situatie. Hun gezamenlijke verhalen maken duidelijk waar ouders in het 

opvoeden kunnen vastlopen en wat helpt om dat te kunnen veranderen.  

 

4.1 ‘Goede ouder’-ervaringen in relatie met het kind  

Hulpverlening hielp ouders om weer te voelen dat ze er als ouder ‘toe doen’ voor hun kind. Na een 

lange periode van strubbelingen en het echt niet meer weten, ervaren ze eindelijk weer 

opvoedsucces; ze zien dat hun kind zich weer ontwikkelt. Als ouders de opvoeding uit handen moeten 

geven en de hulp in gesloten setting een ommekeer blijkt te zijn, wordt zo’n pijnlijke ervaring 

vermengd met een ‘goede ouder’-ervaring. Ook het feit dat je kind als volwassene succesvol is, is 

reden voor ouderlijke trots. 

 Succes als opvoeder 

“Onze zoon doet nu zonder morren en schelden zijn huiswerk en zegt: ‘Mam, ik heb mijn huiswerk 

gedaan en nu ga ik lekker even lezen en dan lekker slapen’. En deze situatie is nu elke dag van 

toepassing omdat we hebben volgehouden, consequent zijn gebleven en zijn blijven praten met 

hem - hoe moeilijk dit ook is geweest.” 

Dit maakt duidelijk dat het een heel proces is geweest: blijven praten, volhouden in het 

formuleren van eisen naar het kind, zicht houden op het kind, consequent zijn, samen overleggen 

en het eens zijn over de gezamenlijke aanpak. Het was lang niet altijd eenvoudig maar het 

eindresultaat van de ‘goede hulp’ is dat deze ouders merken dat hun opvoedgedrag invloed heeft 

op hun kind. Hun zoon doet zijn huiswerk weer en de sfeer in het huis en de omgang tussen 

ouder en kind is verbeterd.  

Een andere ouder gaf aan dat een hulpverlener hielp met inzien waarom haar dochter boos werd. 

Deze ouder veranderde de aanpak en bood het kind de ruimte om boos te zijn op de situatie; de 

driftbuien namen langzaam af en het kind komt nu zelfs naar de ouder toe voor troost. Succes 

ervaren op de ouderlijke werkvloer nadat je vastgelopen en wanhopig was, is veel waard. Deze 

ouder noemde dit als een voorbeeld van hulp die haar echt had geholpen.  

 Succes van het kind  

‘Goede ouder’-ervaringen gaan niet alleen over de juiste timing en dosering van opvoedgedrag 

van ouders aan hun kinderen. Het gaat ook over hoe het kind groeit en zich verder ontwikkelt als 

mens.  
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“Na alle hulpverlening heeft zij een hobby, zij speelt in een showkorps dat kampioen werd. Als 

ouder biedt je je kind iets en nu speelt zij beter dan ik.” 

Ouders willen het beste voor hun kind. Concreet betekent dit voor veel ouders dat hun kind het 

beter krijgt dan zij. Het doet ouders dan ook veel als ze zien dat hun kind zich ontwikkelt, plezier 

heeft en het beter doet. En deze trots is nog groter als zij daarvoor de voorwaarden hebben 

geschapen door nog even te wachten met het kind aanmelden bij dat korps tot zij beter haar 

woede kon beheersen. Als ouder wil je niet dat je kind het stempel krijgt van: ‘dat moeilijke kind’. 

En als hun kind die kans grijpt en er meer van maakt dan verwacht - en ook nog de ouder voorbij 

streeft in prestaties - dan is er alle reden voor ouderlijke trots.  

 Zware hulpverlening betekent een ommekeer 

Succes van het kind weegt extra zwaar als ouders momenten hebben gekend dat zij het niet meer 

wisten, de hulpverlening eigenlijk ook niet en een kind wordt opgenomen in een gesloten setting.  

“Dat moment van opname in de jeugdgevangenis. Dit wil je niet meemaken. Het was 

afschuwelijk. Maar achteraf gezien ben ik heel trotst want het is het moment van ommekeer 

geworden. Het kind kwam tot rust. Ik hoopte dit, maar van tevoren wist ik niet hoe het zou 

uitpakken.” 

Dat ‘gekozen’ moet worden voor een opname van hun kind in een gesloten setting: dat zijn 

vreselijke ervaringen voor ouders. In zulke situaties zijn er geen ‘goede ouder’-ervaringen meer 

waarop ouders kunnen teren: er zijn weinig succeservaring als opvoeder en ook het kind heeft 

weinig succes. Ouders houden zich staande omdat er niemand anders is die voor het kind zal 

zorgen, soms heeft de andere ouder het laten afweten en staat moeder of vader er alleen voor. 

Of ze houden vol omdat ze hun kind hebben beloofd er altijd voor hen te zijn, en een belofte 

verbreek je niet. Ook maken ouders een onderscheid tussen hun kind waarvan ze houden en het 

gedrag van hun kind waar niemand blij van wordt. Het is een zware periode, maar de ouders die 

we hebben gesproken zijn betrokken gebleven bij hun kind, zijn op bezoek blijven komen, waren 

aanwezig bij het overleg over de behandeling, wilden ook papieren ontvangen en meepraten en 

beslissen, ze deden hun woordje en zeiden wat zij ervan vonden, ook als was dit niet de gewone 

gang van zaken in de instelling. Het was alles behalve gemakkelijk, maar de behandeling 

betekende voor hun kind de gehoopte omslag en de relatie tussen ouder en kind is in stand 

gebleven; al betekent dat niet dat daarmee alle problemen de wereld uit zijn.  

Deze ouders beseffen ook hoe moeilijk dit kan zijn voor ouders om dit op te brengen. Zij wensen 

die ouders een hulpverlener toe die geduld heeft en ouders ondersteunt bij het weer vinden van 

die kracht. 

 Het volwassen kind doet het goed 

Ouders zijn trots als ondanks alles het nu goed gaat met hun volwassen kind en het contact goed 

is gebleven.  

“Mijn zoon heeft in een gesloten setting gezeten en nu het goed met hem gaat, ben ik trots dat 

wij het toch maar geklaard hebben en we een goede gezellige verstandhouding met elkaar 

hebben.” 
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Deze moeder is trots op wat haar kind heeft bereikt en zij weet maar al te goed dat niet alle 

ouders dit over hun kinderen kunnen zeggen. Niet uit kranten, maar uit eerste hand hoort ze van 

haar kind dat één van zijn groepsgenoten minder geluk heeft. Hij is in het criminele circuit terecht 

gekomen en door geweld om het leven gekomen.  

 

4.2 Een ‘goede ouder’ zijn in relatie met anderen  

Ouders zijn niet alleen trots op hun kind, maar ook op zichzelf: zij hebben ander opvoedgedrag 

geleerd, hebben de opvoeding overgedragen aan derden en hebben alles gedaan om dit een succes te 

laten worden. Ouders zijn trots op hoe ze hun leven hebben veranderd, dat ze meer inzicht hebben 

gekregen op wie ze zijn, wat ze zelf hebben meegekregen en wat ze belangrijk vinden. ‘Werken aan 

jezelf als opvoeder en ouder’ blijkt belangrijk voor de ontwikkeling van ouder en kind.  

 

Zorg voor jezelf als ouder en mens 

“Na het besluit om mijn partner te verlaten, ben ik eigenlijk steeds heel trots geweest op mezelf. 

Ondanks de onwetendheid en alle problemen die er waren en het niet weten wat er zal gebeuren in 

de toekomst, is het me toch gelukt om een andere baan met regelmatige werktijden te vinden; een 

woning voor mezelf en mijn kind te vinden; een regeling te treffen om mijn schulden af te betalen; 

mijn eigen kracht te ontdekken; een lieve en begripvolle partner te vinden; de band met mijn ouders 

te versterken en mijn kind een liefdevolle en warme opvoeding te geven.”  

Deze ouder heeft een situatie met een opeenstapeling van ongunstige omstandigheden kunnen 

veranderen: de gewelddadige partner, geen veilige plek voor zichzelf en haar kind, geen inkomen en 

schulden: het is verleden tijd. Wat is nu de kern van dit succesverhaal? In het gesprek blijkt dat zorg 

voor jezelf en eventuele problemen ontzettend belangrijk is geweest. Weten waar je staat en weten 

wat je wilt en zelf kunt, is belangrijk om als ouder de regie te kunnen nemen.  

 

Trots op zichzelf als ouder die mag ontdekken 

“Ik geef mezelf steeds meer de ruimte om mezelf als ouder te ontdekken en dat doe ik met mijn 

partner. Ik ben trots op de sfeer en omgang thuis en de gevonden balans. Zelf ben ik heel streng 

opgevoed, maar ik doe het totaal anders dan mijn ouders en vindt daarbij inspiratie in mijn religie en 

eigen opvoeding. Ik moet omgaan met mijn cultuur en mijn kinderen grootbrengen in de Nederlandse 

samenleving. Ik zie dat de ingrediënten voor het opvoeden kunnen verschillen en dat het een 

zoektocht is tussen verandering en continuïteit.” 

Wat opvalt in dit verhaal is dat deze ouder een zelfbeeld heeft dat ruimte geeft voor ontwikkeling. 

Fouten maken, balans zoeken, opnieuw proberen: het hoort bij het ouderschap. Zo’n open blik op 

zichzelf hebben niet veel ouders, zij voelen zich schuldig over wat misging of schamen zich, zij blijven 

denken over hoe het anders had kunnen lopen, over wat zijzelf beter hadden kunnen doen.  

De ouders gaven aan dat zij van een hulpverlener verwachten dat hij hen ondersteunt in dit proces. 

Het geeft de ouder kracht in zijn taak als opvoeder. 
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Intermezzo 4. Opvoedingspuzzel: 

Geschreven door een deelnemende ouder aan het project ‘Deze steun heb ik nodig’. 

 

O overbrugging van een situatie naar een andere 
P papa zijn (gewoon papa zijn) 
V veiligheid bieden 
O onderhandelen (geven en nemen) 
E expert zijn (weet wat het ouderschap of het opvoeden is) 
D democratisch (ruimte voor eigen mening/inbreng) 
I  inzicht 
N negeren (soms niet reageren) 
G gepast of gelijk is 
P prioriteit stellen 
U uitzondering (mogelijk, niet zwart-wit denken)  
Z zoeken naar andere alternatieven, opvoeding is gevoel 
Z zekerheid bieden en zeker zijn 
E educatief gebaseerd op eigen normen en waarden ongeacht waar je vandaan komt 
L laissez fair  
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5. Waar lopen ouders vast?  
 
Naast de ‘goede ouder’-ervaringen zijn de deelnemende ouders ook gevraagd naar hun 

opvoedpuzzels. Dit bleek niet het juiste woord: de vraag rees wat er bedoeld werd met 

opvoedpuzzels. Daaruit blijkt dat de juiste formulering belangrijk is als men ouders aan de praat wil 

krijgen over hun zorgen en dilemma’s. Het gesprek met de ouders kwam pas op gang nadat de vraag 

anders werd geformuleerd: ‘Is er iets waarmee je steeds opnieuw worstelt als ouder?’ Toen kwamen 

de verhalen los. Want opvoeden betekent herhaling, herhaling en herhaling. Het voordeel is dat je 

veel kansen krijgt om nieuw gedrag te ontwikkelen, maar het betekent ook dat als je als ouder geen 

juiste reactie vindt, je steeds opnieuw in die onaangename situatie zit.  

 

5.1 Het kind mankeert toch wel wat  

“Vanaf jonge leeftijd had ik het gevoel dat er aan mijn zoon iets mankeerde. Hij gedroeg zich niet 

zoals mijn oudste en later mijn jongste deden. Hij liep eigenlijk al vanaf de basisschool vast, dat wil 

zeggen: op school, thuis en ook bij vrienden. Ik heb meteen op school aangegeven dat ik dacht dat er 

wat mis was met hem. Er werd erkend dat hij zich vreemd gedroeg maar het werd steeds 

afgeschoven op het feit dat hij een broertje had gekregen, dat ik ging scheiden en later dat we gingen 

verhuizen. Dit heeft ongeveer 10 jaar geduurd totdat hij echt compleet vastliep en ik zelf via GGZ hulp 

van Bureau Jeugdzorg kreeg. Ik voelde me zo onmachtig en verdrietig want hij moest uit huis 

geplaatst worden en kwam in een gesloten jeugdgevangenis. Toen werd er ook een diagnose 

gesteld.”  

Het verhaal van deze ouder is een herkenbaar verhaal. Je hoort vaker dat ouders lang hulp zoeken 

voordat er eindelijk adequate hulp wordt geboden. Deze moeder gaf al jaren aan dat er iets mis is 

met haar kind, dat er iets niet klopt. Ook anderen zien dat het kind zich anders gedraagt, maar het 

kind wordt niet onderzocht. De problemen worden verklaard uit omstandigheden buiten het kind om 

zoals een nieuw zusje, een verhuizing of een scheiding. Ondertussen moddert deze ouder verder - net 

zolang totdat de hulpverlening het ook niet meer weet en gedwongen hulp en uithuisplaatsing nog de 

enige mogelijkheid is.  

 

Opluchting  

“Het luchtte mij op omdat hij nu eindelijk hulp kreeg - al had ik op dat moment het gevoel dat nooit 

meer goed met hem zou komen. Ook vanwege het feit dat ik niet een gekke moeder was maar wel 

degelijk het goed had gezien. Daarbij was ik ook heel boos omdat er nu zoiets vreselijks voor hem 

moest gebeuren als in een jeugdgevangenis gaan wonen. Maar ik was ook boos omdat het zolang 

heeft geduurd voordat er een diagnose was gesteld. Als er eerder naar mij was geluisterd, was hij 

misschien niet gesloten geplaatst geweest. Dit was voor ons, mijn zoon en mij, een vreselijke 

moeilijke tijd.”  
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Hulp zoeken en dan eindelijk hulp krijgen, roept emoties op. Opluchting is het eerste wat deze ouder 

noemt. Opluchting over het kind, maar ook opluchting voor zichzelf: ze had toch gelijk gehad. Maar ze 

is ook boos op de huidige situatie: de noodzakelijke opname in een gesloten setting. En boos op hoe 

die is situatie heeft kunnen ontstaan, die veel te lange voorgeschiedenis omdat er niet naar haar werd 

geluisterd. Het is een moeilijke tijd. De vraag is hoe een ouder dat volhoudt, want ‘goede ouder’-

ervaringen ontbreken of zijn schaars op zo’n moment.  

 

Overeind blijven als ouder 

“Ik heb in deze tijd geprobeerd overeind te blijven en dat is gelukt. Ik heb tegen mezelf gezegd: 

‘instorten doe je maar na afloop’. Ik was als de dood dat als ik zou gaan huilen, ik mijn bed niet meer 

uitkwam. Ik moest van mezelf elke week op bezoek gaan omdat ik hem had beloofd dit samen te 

doen en wat je beloofd moet je doen – dat heb ik mijn kinderen altijd voorgehouden. En dus moest ik 

me daar zelf ook aan houden. We hebben heel goede en liefdevolle begeleiding van onze gezinsvoogd 

gekregen. Ze heeft steun en zorg geboden waar nodig.” 

Blijven doorgaan, jezelf niet de gelegenheid geven om in te storten en vasthouden aan de belofte die 

je aan je kind hebt gedaan. Zo heeft deze moeder zich door deze periode gesleept, daarbij kreeg ze 

steun van een goede gezinsvoogd met aandacht voor haar emoties: de zorgen, frustraties en angsten. 

Deze ouder is ontzettend blij met de goede hulp die ze heeft gekregen. Het is voor haar een 

belangrijke motivatie om via de cliëntenraad iets terug te doen.  

 

Dit is iets wat we nooit meer kwijtraken  

“Maar ik vind het ook nog steeds heel moeilijk om hierover te praten omdat ik er nog steeds heel 

emotioneel van word: dit is iets dat we nooit meer kwijtraken. Ik bedoel daarmee dat het meer dan 

drie jaar moeten verblijven in een gevangenis als 13-jarige niet iets is dat wij ooit vergeten. Ik zit nog 

steeds met een schuldgevoel, hoewel ik ook weet dat als ik dit niet had gedaan er zeker niks van hem 

terecht was gekomen.”  

Deze ouder stond met haar rug tegen de muur, er was geen alternatief. Het was de gesloten setting 

met alles wat daarbij hoort. Een dergelijke behandeling staat haaks op wat een ouder zijn of haar kind 

toewenst. Voor sommige ouders is deze vorm van hulpverlening de laatste hoop op een mogelijke 

verbetering. Maar deze moeder had op dat moment geen hoop. Ze had het gevoel dat het nooit meer 

goed zou komen met haar kind.  

Deze ervaring heeft duidelijke sporen achtergelaten bij ouder en kind. Het is bijzonder dat ze dit deelt, 

want praten of schrijven over deze ervaring betekent dat de tranen gaan stromen. Dit verdriet, 

bestaat naast haar trots op dat het toch goed is gegaan.  

 

Trots op jezelf en je kind 

“Ik ben heel trots op mijn zoon en mijzelf dat wij er zo sterk uit zijn gekomen. We hebben een hele 

goede relatie wat ook heel anders had kunnen uitpakken.” 

Deze ouder benoemt in deze twee zinnen de kwetsbaarheid van ouders. Ze is trots op haar volwassen 
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zoon en wat zij samen hebben bereikt, maar ze weet ook hoe kwetsbaar dit eindresultaat is. Voor 

hetzelfde geld had de hulp geen effect gehad en was alles heel anders gelopen. Net zoals het 

misschien wel anders had gelopen als er eerder naar haar zorgen was geluisterd en haar kind eerder 

was getest.  

 

5.2 Emoties tijdens het opvoeden 

Tijdens de bijeenkomst vertelt een ouder over een recente discussie met haar dochter die een 

woedeaanval krijgt. Dit is niet de eerste keer dus zij weet ondertussen wel welke reactie het beste 

werkt. Dat betekent echter niet dat het haar meevalt om zo te reageren.  

“Ik ga dan aan mijzelf twijfelen, terwijl ik haar boosheid moet aanvaarden. Dat heb ik in de loop van 

de tijd geleerd. En ook om erop te vertrouwen dat ze terugkomt om het goed te maken: tegelijkertijd 

wil ik mijn dochter niet in de steek laten, want ze heeft alleen mij. Ik voel me zo schuldig over wat er 

allemaal is gebeurd.” 

 

De aanwezige ouders herkennen twee belangrijke aspecten van dit verhaal: leren omgaan met de 

woede of andere heftige emoties van je kinderen én het hanteren van je eigen gevoel van frustratie, 

onmacht, schuld of schaamte.  

Het eerste aspect ‘omgaan met de reactie van je kind’ komen ouders tegen als ze bijvoorbeeld eisen 

stellen aan hun kind of grenzen neerzetten. Niets blijkt zo eng als je eigen grenzen bewaken en de 

woede of tegenstand van je kind op te wekken.  

Dit thema gaat door, ook als de kinderen volwassen zijn en de deur uit zijn. Zo vertelde een moeder 

dat haar inmiddels volwassen dochter haar boodschap - in mijn huis wil ik niet dat er gescholden 

wordt - eindelijk heeft opgepakt. Maar haar worsteling als ouder met deze dochter is na al die jaren 

hetzelfde gebleven. Grenzen zetten: het blijft actueel, ook als de kinderen volwassen zijn.  

En op de achtergrond speelt de angst mee dat het kind wegloopt en niet meer terugkomt. Een deel 

van de ouders heeft dat al regelmatig meegemaakt. Bij de ene ouder komt het kind na een paar 

dagen terug met excuses, maar bij een andere ouder is het maar de vraag wanneer haar inmiddels 

volwassen kind weer contact opneemt.  

 

5.3 Samen opvoeden of ouderen 

Naast het omgaan met de eigen emoties en die van het kind speelt ook het afstemmen met de andere 

ouder een belangrijke rol in diverse opvoedpuzzels van de ouders.  

  

Afstemming met een pleegouder  

Een van de ouders deelt de opvoeding van haar kinderen met een familielid: ze zijn co-ouders. Het 

was voor deze ouder een hele weg om te moeten constateren dat ze wel voor haar kinderen wil 

zorgen, maar dat het door lichamelijke ziekte niet lukt. Gelukkig wilde iemand uit haar netwerk co-

ouder worden. Samen zijn ze naar Bureau Jeugdzorg gestapt, deze situatie moest juridisch goed 

worden geregeld. Maar daarnaast wilden beiden steun. De pleegouder kreeg ineens twee drukke 
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kleuters met een gebruiksaanwijzing en dat is natuurlijk wennen.  

Het is echter niet alleen wennen aan de kinderen, het is ook wennen aan de verschillende 

benaderingen van de kinderen. Het is niet altijd eenvoudig bijvoorbeeld omdat deze moeder eigenlijk 

vindt dat de pleegouder wat makkelijk is. Zij is meer van een stevige aanpak, maar werd extra streng 

tegen haar kinderen als compensatie of correctie op wat er bij de pleegouder gebeurde. En ja, dan 

schiet ze weleens door en natuurlijk vinden haar kinderen haar dan de boeman en van andere 

mensen kreeg ze te horen dat zij wel erg streng is. Kortom, het is worstelen om samen een kind groot 

te brengen als er visieverschillen zijn. En eigenlijk baalde deze moeder want ook zij wil dolgraag het 

‘gezellig hebben’ met haar kinderen. 

 

Afstemmen na scheiding 

Afstemmen en taken verdelen na de scheiding is in ieder geval ingewikkeld, ook als een scheiding in 

redelijke rust verloopt. Maar niet alle scheidingen verlopen in rust, soms is er een geschiedenis van 

geweld en mishandeling, soms ontstaat er een vechtscheiding. En krijgen ouders te horen dat ze 

moeten voortbouwen, maar hoe doe je dat op puinhopen? Ouders merken dat er geen overleg of 

afstemming mogelijk is met de andere ouder. Het kind gaat nog regelmatig naar de andere ouder, 

want dat is zo afgesproken in de contactregeling. Maar het kind komt overstuur of boos terug. Of een 

ouder krijgt te horen dat haar kind elke dag tomatensoep heeft gekregen als ontbijt, dat is toch niet 

gezond?  

 

De verdwenen vaders en moeders 

Er zijn ook vaders of moeders die om wat voor reden dan ook uit het zicht zijn verdwenen. 

Taakverdeling is dan niet mogelijk, maar het kind en de ouder moeten wel met deze situatie leren 

leven. En wat als er iets met de ouder gebeurt die er alleen voor staat? Moet het kind dan toch naar 

de vader of moeder die eigenlijk heeft afgezien van de opvoedtaak? Het maakt dat deze ouders die in 

de jeugdzorg terechtkomen zich extra kwetsbaar voelen.  

 

Afstemmen met een nieuwe partner  

“Door mijn vorige huwelijk waarin ik alles alleen moest doen, wist ik niet hoe ik de opvoeding moest 

delen met mijn nieuwe partner die wel graag wilde helpen. Ik zag dat als bemoeienis en ergerde mij 

daar enorm aan. Dit was voor de kinderen niet altijd even leuk of makkelijk. Een hele goede 

ambulante hulpverleenster bracht verandering. Zij wees erop dat ik niet alles alleen hoefde te doen en 

dat er nu iemand is die wel wil delen in de opvoeding, huishouden enzovoort. Toen begon ik het toe 

te laten. Mijn man en ik hebben inmiddels een balans tussen onze verschillende benaderingen met als 

resultaat: rust in huis en een moeder die meer tijd kreeg voor ook haar eigen dingen.” 

 

Ik wil mijn kleinkinderen uit de jeugdzorg houden  

“Er is het nodige gebeurd met de kinderen van mijn dochter. Het was en is een heel belangrijk doel 

voor mij om die kinderen buiten de BJZ te kunnen houden en in ieder geval thuis te kunnen laten 
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wonen. Mijn dochter had een heel prima man, maar die werkt en zij verwaarloosde alles: kinderen, 

huis, zichzelf. Er verdween veel geld, de kinderen verkommerden soms enorm.” 

Deze grootouder wil kost wat kost voorkomen dat de kleinkinderen te maken krijgen met de verplichte 

jeugdzorg en doet daar veel voor onder andere in het contact met hulpverleners. 

“Ik hield contact met hulpverleners, maar woonde ver weg en ik ben maar 'de oma'. Toch zie ik grote 

verschillen. De ene hulpverlener gebruikt mijn informatie om met me in gesprek te gaan en samen te 

zoeken naar mogelijkheden voor de jonge kinderen. De andere hulpverlener zegt: 'ach mevrouw, 

maakt u zich daar nu maar niet druk over. U kunt beter de lieve oma blijven'.....” 

Deze grootouder merkt dat er grote verschillen zijn hoe de hulpverlening omgaat met een zeer 

betrokken familie. Zij wordt geconfronteerd met verschillende visies op de wenselijke rol van 

grootouder: de ene hulpverlener adviseert de oma op afstand te blijven, wat niet past bij haar 

doelstelling om de kleinkinderen uit de jeugdzorg te houden. Een andere hulpverlener helpt wel en 

gaat samen met haar op zoek naar hulp. Deze hulp wordt vooral gevonden in het netwerk rond de 

kleinkinderen. Hulp die echt hielp:  

“De kinderopvangleidsters, die hun zorg met mij en met hulpverlening deelden. Zij voelden zich niet 

serieus genomen door de hulpverlening maar zegden mij toe dat ze er voor gingen zorgen dat de 

kinderen zo veel mogelijk naar de kinderopvang konden komen. De moeder was niet in staat om ze 

op tijd te brengen en dus deden de leidsters dat om de beurt. 's Ochtends vroeg en aan het einde van 

de dag weer terug, op de fiets of met de auto.” 

Doordat grootmoeder zo betrokken was, deden de leidsters van de kinderopvang ook meer dan 

eigenlijk bij hun taak hoorden. Zij delen de zorg om de kinderen en zien ook wel dat het opvoeden 

van deze kinderen eigenlijk te veel vraagt van de moeder. 

“Wat mij hielp was de praktische beloofde hulp van de leidsters. Ik kon mijn dochter bewerken om dat 

toe te laten en er rustig onder te blijven. Door haar constant te vertellen dat ze een 'goede moeder' 

was, hielden we met een aantal steunpersonen de zaak in (wankel) evenwicht. Maar de jonge 

kinderen konden toch blijven hechten aan hun moeder en in relatieve veiligheid verblijven.” 

Grootmoeder hielp haar dochter zodat ze als moeder hulp kon accepteren. Zij begeleidde haar dochter 

in dit moeizame proces en met veel inzet en betrokkenheid konden de kinderen en moeder thuis 

blijven wonen. De situatie nu:  

“Voor het (groot-)ouderschap of het opvoeden betekende dit heel veel. Momenteel zorgt de vader 

voor de kinderen en is mijn dochter door Nederland aan het zwerven gegaan. De kinderen zijn nu in 

het begin van de puberteit en hadden het heel moeilijk met haar onduidelijkheid, onveiligheid en 

afwezigheid. Toch is het nu heel rustig en de kinderen hebben er vrede mee. Ze weten waar mamma 

zit en hoe ze daar zit. Ze snappen dat het hun liefste moeder blijft maar dat ze niet in staat is verder 

voor hen te zorgen. Het lijkt erop dat mijn dochter dit ook aan het accepteren is. Vorig jaar was ze er 

nog heel strijdvaardig over, maar alleen verbaal. Nu is ze rustiger. Ik heb heel erg goed contact met 

mijn schoonzoon en de kinderen. Ze logeren regelmatig hier en mijn schoonzoon belt me bijna 

wekelijks om vragen over de opvoeding te overleggen.” 
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Moeder is vertrokken en zwierf rond. Grootmoeder, vader en kinderen proberen zo goed als het gaat 

te leven met deze situatie waarin de moeder niet in staat blijkt om haar kinderen op te voeden. 

Grootmoeder speelt nog steeds een belangrijke rol: ze biedt de kinderen ontspanning en emotionele 

steun tijdens logeerpartijen. Hiermee ontlast ze ook haar schoonzoon die naast zijn werk twee pubers 

moet grootbrengen. Zij biedt haar schoonzoon tevens emotionele steun en is vraagbaak voor hem. 

Voor niemand is deze situatie makkelijk, ook de moeder heeft het moeilijk. Dat ze weg is gegaan, 

betekent nog niet dat het ouderschap ophoudt. Moeder worden en tot de conclusie komen dat je om 

een of andere reden niet zelf je kinderen kunt grootbrengen is een pijnlijk proces.  

De afsluiting van hulpverlening aan de vader verdient geen schoonheidsprijs: 

“Mijn schoonzoon werkt als docent en vorige week ontmoette hij zijn hulpverlener toevallig op de zijn 

werk. De hulpverlener was daar voor een overleg over een leerling en sprak mijn schoonzoon aan op 

de trap bij zijn vertrek...... Verbaast: "hé werk jij hier?” 

"Ja!" 

"Ja, sorry dat ik je niets meer liet horen, maar ik belde je en kreeg je niet te pakken" 

"Nee, dat klopt, ik werk..... hier!" 

"Nou ja, maar ik wilde eigenlijk alleen maar zeggen dat we de dossiers hebben gesloten." 

Verder kwam er niets. Ik vind dat heel erg onzorgvuldig, en hij ook! Dat je zo je cliëntencontact afsluit 

en zo onprofessioneel reageert op zo'n locatie! Bovendien vraagt hij zich af wat er dan gesloten is, 

want hij had nog drie vragen neergelegd en daar - na inmiddels zeven maanden - geen antwoord op 

gekregen. Hij ziet van verder contact af. En terecht denk ik.” 

Deze ouder ziet af van verdere hulpverlening. Niet omdat hij geen vragen heeft, maar omdat hij merkt 

dat zijn vragen niet worden beantwoord en hij eigenlijk niet veel aan de hulpverlening heeft. Deze 

ouder is niet serieus genomen tijdens het zorgproces. Ouders van deze bijeenkomsten labellen zo’n 

situatie snel als een voorbeeld van onjuiste bejegening. Ouders die te maken krijgen met jeugdzorg 

willen op de juiste wijze bejegend worden en respect krijgen. Maar wat bedoelen zij daar precies 

mee?  

 

Wat dit voorbeeld duidelijk maakt, is dat het over meer gaat dan alleen de bejegening van de vader 

door de hulpverlener. Het gaat over de inbedding van de hulpverlening: de inrichting van het 

zorgproces en professioneel werken. De ontevredenheid van deze vader als klant zal niet terug te 

vinden zijn in het dossier. Dossier is afgesloten: niets meer van de ouder gehoord. Vanuit de 

organisatie zal misschien de effectiviteit van de steun worden onderzocht, maar er is waarschijnlijk 

geen aandacht voor de tevredenheid van de ouder of jeugdige over de geboden steun, de inrichting 

van het zorgproces en de eventuele ketensamenwerking tussen diverse organisaties.  

Dat is een gemiste kans. Ouders wensen niet alleen ruimte voor ouders en hulpverleners, zij wensen 

ook dat organisatie transparant werken zodat ouder en hulpverlener die ruimte samen kunnen 

invullen. Voor de hulpverlener is het belangrijk dat hij zich door zijn organisatie gesteund voelt bij de 

ondersteuning van ouders. De organisatie dient ondersteunend en inspirerend te zijn voor het 
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uitoefenen van dit vak: begeleiden van ouders. Dat betekent dat de dialoog tussen de professional en 

de ouder in samenspraak met de organisatie gevoerd moet worden. 
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