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Dialoogdag 2016 Vlaams-Brabant
Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen VZW organiseert jaarlijks in verschillende provincies een
dialoogdag. Met dit initiatief proberen we de dialoog tussen ouders met ervaring in de jeugdhulp en
hulpverleners werkzaam in de jeugdhulp te stimuleren.
In dit verslag krijg je een overzicht van tips die ouders tijdens deze dialoogdag deelden met
hulpverleners. Een uitgebreid verslag van deze dialoogdag kan je ook terugvinden op onze website
www.oudersparticipatie-jeugdhulp.be onder werking/dialoog met ouders.

TIPS VAN OUDERS
Thema scheiden
•
•

ouders uit een scheiding zouden beter geholpen kunnen worden, ook de kinderen kunnen
ondersteuning gebruiken.
een contract opmaken voor de scheiding (afspraken maken en op papier zetten) kan al doen
nadenken van wat kan gebeuren en beter voorbereiden.

Thema participatie
•
•

betrek ouders bij elke stap dat mogelijk kan gemaakt worden, ouders kennen hun kinderen
het beste.
Er is meer participatief werk nodig bij consulenten OCJ en SDJ.

Thema ervaringsdeskundige
•

•
•

Een ervaringsdeskundige zou al heel vroeg moeten ingeschakeld worden (school, JAC,
CLB,…). Een ervaringsdeskundige kan een schakelfiguur zijn die een brug slaat tussen cliënt
en hulpverlener.
Een officieel statuut/erkenning voor ervaringsdeskundigen zou helpend zijn.
Ook jongeren kunnen ervaringsdeskundigen zijn.

Thema Pleegzorg
•
•
•

Binnen pleegzorg is er nood aan meer pleeggezinnen.
Er zou meer met de ouders kunnen gewerkt worden.
Bereid een pleegplaatsing goed voor met ouders en kinderen.
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•
•
•

Pleegouders zouden meer contact kunnen hebben met biologische ouders
Laat ook de stem van het kind horen
Blijf in dialoog gaan met alle betrokkenen

Thema continuïteit
•
•

Een duo-begeleiding (als er iemand wegvalt, moet je ook niet opnieuw het ganse verhaal
doen).
Een aanbod voor 18+.

Thema bezorgdheden en verontrusting
•
•
•
•
•

Er is soms een verschil in wat ouders verontrustend vinden en wat hulpverleners
verontrustend vinden. Het is belangrijk hierover in gesprek te gaan (ook context betrekken).
Bezorgdheden moeten sneller en efficiënter opgevolgd worden.
Als hulpverleners oog hebben voor waar het in het begin fout liep, kan dit helpen in het
ganse traject.
Grijp in bij bezorgdheden voor er sprake is van verontrusting.
Bij hoog conflictueuze scheidingen: met ouders bespreken wat hun mogelijkheden zijn,
positief ouderschap mogelijk maken.

Thema DOP
•
•

Veel positieve ervaringen: het netwerk en context wordt goed betrokken.
Nadeel: er is vaak toestemming nodig voor elke stap wat tot frustraties kan leiden bij de
familie.
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