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Daarom: intersectoraleLIGANT-

werkgroep rond het jonge kind

2012: observatorium

 Versnipperd werkveld

 Casussen op het scherpst van 
de snee

 Waardoor jonge kinderen en 
ouders veelvuldig schakelen 
tussen instanties

 Botsen op eigen HV-limieten

Ontstaan: 



Observatorium: 
intersectorale intervisie

 Het jonge kind (0-6 jaar) met 

bedreigde hechting en / of 

kwetsbaar ouderschap

 Dreigende uithuisplaatsing

 En/of discontinuïteit in zorg



Observatorium: 
theoretische kaders

 Gehechtheidstheorie, Infant Mental
Health, ontwikkelingspsychologie, 
systeemtheorie, traumatheorie, 

 Vlaams addendum (bij de notitie 
van Femmie Juffer)** 
https://www.ligant.be/crosslinkhetjongekind

 Vele invalshoeken om naar een 
jong kind, naar ouders en de 
ouder-kind-relatie te kijken. 

https://www.ligant.be/crosslinkhetjongekind


Observatorium als werk-plek

 Intervisievrager stelt een adviesvraag in 

een specifieke casus (sjabloon - anoniem)

 Vanuit hechtingsperspectief wordt er 

meegedacht; diverse theoretische kaders 

worden binnengebracht; intervisievrager 

blijft casuseigenaar doch krijgt de kans om 

met wat meer afstand naar de praktijk te 

kijken

 Casusoverstijgend wordt er teruggekoppeld 

naar de LIGANT-werkgroep jonge kind om 

desgevallend beleidsaanbevelingen te 

formuleren, te signaleren, acties uit te 

werken,…. 



Observatorium als werk-plek

 Vast kader (1u) en intervisie-methodiek 

(5 stappen: vraagintroductie, 

probleemverkenning, kern, adviesronde en 

duiding, evaluatie) 

 5 intervisieleden en 1 procesbewaker

 Uit een groep van geëngageerde 

intervisieleden uit diverse settings / sectoren: 

GGZ, VAPH, VK, K&G / CKG, Pleegzorg, OSD, 

Ligant, …



Observatorium als rust-plek

Waarin er gedacht, gevoeld en gesproken kan: 

 Over uitzichtloosheid 

 Over uitputting en chaos

 Over dilemma’s, lastige en moeilijke beslissingen bij 

verontrusting

 Over de angst om een verkeerde of onterechte en 

ingrijpende beslissing te nemen

 Over spanning en de invloed ervan op de 

hulpverleningsrelatie

 Over kwetsbaarheid bij kind en kwetsbaarheid bij 

ouders

 … 



Feedback van intervisie-vragers: 

 “Ik vond het advies helpend en ondersteund. Ik zou het ook aanraden 

aan collega’s als er vragen blijven rond het thema hechting en hoe hier in 

bepaalde situaties mee omgaan. Ik zou dus ook zeker opnieuw een vraag 

indienen bij jullie als ik vast loop of een andere kijk wil op een situatie, 

waar een multidisciplinair team kan ondersteunen en mee richting kan 

geven.”

 “Neutrale en meerzijdige kijk op jouw casus en bevraagd worden door 

experten/mensen met relevante ervaring, met nuttige adviezen naar 

huis gaan” 



Feedback van intervisie-vragers: 
 “Expertise in de groep; Diversiteit in de settings van waaruit de deelnemers 

nadenken, is verruimend; Positieve betrokkenheid; 

Mildheid voor jammerlijke beslissingen vanuit onze dienst in het verleden, 

waardoor de situatie in het heden vastliep; Erkenning voor geleverde 

werk; Door de voorbereiding en duidelijke werkstructuur komt de 

bespreking snel ‘to the point’ ”

 ” Ik vond de intervisie bij het observatorium altijd zeer waardevol, er 

werd steeds vanuit verschillende invalshoeken naar de vraag 

gekeken. Na de intervisie had ik nieuwe handvaten waar mee ik aan 

de slag kon gaan. Ik vond het een meerwaarde en heb geen opmerkingen 

ter verbetering.”



Vragen? 




