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EVEN OPWARMEN…

App ‘Mentimeter’ => via de ‘Play Store’ of ‘App 

Store’



OUDERSPARTICIPATIE…

Prominentere plaats van ouders in de jeugdhulp - hen een luidere 

stem geven in hulpverlening

Hoofddoelstelling: 

Aanmoedigen dialoog tussen ouders, 

professionelen en beleid



OUDERSPARTICIPATIE…

Doelstellingen:

• Bevragen ouders ervaringen jeugdhulp + 

hoe participatie invullen + verwachtingen en 

noden hieromtrent

• Participatie meso-niveau: standpunten 

ouders naar voorzieningen

• Participatie macro-niveau: rechtstreekse 

dialoog beleid 



HOE?

Oudergroepen (twee groepen, maandelijkse bijeenkomst)



HOE?

Hulpverlenergroep (BJB)  - samen met Cachet



HOE?

Participatie-vragen  (vragen rond participatie 

ouders)



HOE?

Beleid: deelname IROJ en werkgroepen IROJ – maar ook op Vlaams niveau



EEN GETUIGENIS…



AAN DE SLAG…

Hoe is het om een ouder te zijn in een hulpverleningstraject?

Welk invloed heeft je netwerk in je hulpverleningsproces?

Enveloppe => omschrijving wie je bent, hoe je familiale en sociale situatie eruit 

ziet,…

Tracht je in te leven in deze persoon, situatie,..



AAN DE SLAG…

Er worden stellingen voorgelezen – indien jij denkt dat deze 

stelling van toepassing is op jou, mag je een snoepje uit de kom 

komen nemen en mee naar je plaats nemen



STELLING

Ik heb het gevoel dat ik niet op personen uit mijn 

netwerk kan rekenen (bijvoorbeeld in functie van opvang) 



STELLING

Ik heb geen mensen in mijn omgeving waarbij ik zelf tot 

rust kan komen



STELLING

Mijn begeleider vraagt om tijdens het volgende moment iemand 

extra mee te nemen. Ik weet niet wie ik kan meenemen…



STELLING

Ik heb een nieuw netwerk nodig aangezien mijn huidig 

netwerk niet ondersteunend genoeg is



STELLING

Het creëren van een nieuw netwerk beangstigd mij 



STELLING

Ik ben niet alleen, maar toch voel ik me eenzaam



STELLING

Ik zou liever geen netwerk betrokken willen, ik wil liever ‘mijn 

eigen boontjes doppen’, zonder bemoeienissen van anderen in 

mijn omgeving



STELLING

Ik beteken niet veel voor anderen



STELLING

Ik heb niet het gevoel dat ik iets dien terug te doen voor 

diegene die iets voor mij doen 



STELLING

Ik zou extra vaardigheden dienen aangeleerd te krijgen 

voordat ik mijn netwerk kan betrekken 



SNOEPJES TELLEN …

Hoeveel snoepjes heb je? 

Bespreking



TER AFSLUITING


