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Tijdschrift Schouders: een tijdschrift voor en do

‘Er was geen concreet doel bij het 

begin en dat is normaal zeker?  

Het doel wordt duidelijk tijdens het 

gesprek. Ik verwacht dan ook dat 

hulpverleners dit gesprek starten en 

dat er voortdurend gecheckt wordt 

of de doelen overeenkomen.’ 

‘Ze leggen dat één keer uit en tegen dat 

de consulent buiten is, tegen wie moet je 

er dan over spreken? Ik kon er niet over 

klappen, als je er alleen voor staat

was dan een conflict gekomen en dat ging 

dan toch niet meer, ik had het gevoel dat 

de begeleiding mij kinderachtig 

behandelde.’ 
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deelwerkingen: 

Antwerpen, medewerker: Ilse De Groof 

 Limburg, medewerker: Ine Lauwers
  www.joplim.be    

Brabant, medewerker: Jo Vandenbergh    
vlaamsbrabant.be     

Oost-Vlaanderen, medewerker: Chantal Van den Broeck
www.roppov.be 

uitspraken van ouders: 

een tijdschrift voor en door ouders  http://www.roppov.be/schouders

‘Ik wilde met het gezin tot rust komen, en dat 

de andere kinderen zich veilig zouden voelen. 

Geen slachtoffer meer zijn. Als we

gedrag reageerden of negeerden, het maakte 

geen verschil, de vraag was

dat de andere kinderen veilig zouden zijn.

Ons doel was rust. 

De hulpverleners waren daar niet echt mee 

akkoord, zij wilden haar anders aanpa

om haar te veranderen. Dat leek alsof 

verkeerd gedaan had en zij het beter konden. 

Op termijn bleek dat ook niet te lukken

 

‘Misschien is er bij de start (zowel bij de ouders als bij de 

hulpverleners) een ‘ideaalbeeld’ over de hulpverlening, de 

hoop dat het gepaste (wat werkt voor mijn 

zullen vinden… Dan komt de koude douche, er zijn 

wachtlijsten, het gepaste aanbod voor jouw v

Ze leggen dat één keer uit en tegen dat 

de consulent buiten is, tegen wie moet je 

er dan over spreken? Ik kon er niet over 

voor staat….Er 

t gekomen en dat ging 

k had het gevoel dat 

de begeleiding mij kinderachtig 
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Ik wilde met het gezin tot rust komen, en dat 

de andere kinderen zich veilig zouden voelen. 

r meer zijn. Als we op haar 

reageerden of negeerden, het maakte 

geen verschil, de vraag was: neem haar over 

dat de andere kinderen veilig zouden zijn. 

De hulpverleners waren daar niet echt mee 

akkoord, zij wilden haar anders aanpakken 
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Dan komt de koude douche, er zijn 

od voor jouw vraag is er niet…’ 



Wat kunnen we betekenen voor ouders? 
We willen de inbreng van ouders een plaats geven binnen de integrale jeugdhulp in Vlaanderen. 

Dit doen we door het standpunt van ouders met ervaring in de jeugdhulp te bevragen. 

Dit standpunt leggen we voor in overleg met professionelen en beleid. 

 

Wat kunnen we betekenen voor professionelen? 
We willen informatie verspreiden en uitwisseling stimuleren in functie van participatief werken met 
ouders. 

 

Concreet bieden we: 
• een forum aan ouders om hun kijk op de hulpverlening in de integrale jeugdhulp te verwoorden; 
• een netwerk in functie van de wederzijdse communicatie tussen ouders, diensten en beleid; 
• uitwisseling over ouderparticipatie in de integrale jeugdhulp. 


