OPGROEIEN IN EEN ONVERDEELDE WERELD

Een speciale
uitgave van
over gedeeld
opvoederschap

Waar voel jij je thuis? In
je eigen huis, of in het
huis waar je geboren bent
en waar je ouders nog
steeds wonen? Of juist
ver weg, in het land waar
je vandaan komt? Voor mij
is het mijn eigen huis, waar ik
na een lange werkdag altijd
liefdevol word opgewacht door
mijn vriend en dochter van
drie jaar. Het moment dat mijn
dochter ‘mammie’ roept en naar
me toe rent, blijft keer op keer
hartverwarmend.

Maar wat als je niet één thuis hebt, maar twee? In dit
magazine lees je verhalen van kinderen en jongeren
die thuis in twee huizen zijn, omdat ze opgroeien in
twee families. Dit kan moeilijk zijn, maar ook mooi,
als de samenwerking tussen alle betrokkenen goed
verloopt. Gedeeld opvoederschap, noemen we dat.
De pleegzorg en gezinshuizen van Jeugdformaat
werken op basis van de visie ‘Wonen in gezinsverband’.
Zorgmanagers Mariska van Esveld (pleegzorg) en
Richard Toussain (gezinshuizen) dachten hier uitgebreid
over na en voerden deze aangescherpte visie dit jaar
in. Als afronding van dat proces presenteren we dit
prachtige magazine, waarin we op basis van persoonlijke
verhalen de mooie én moeilijke kanten van gedeeld
opvoederschap belichten. Zo vertellen hulpverleners
Renuka, Lesley en Francisca over de uitdagingen en
successen in hun werk. Pleegoma Monique vertelt hoe
ze haar kleinzoon Jip in huis nam. En gezinshuisouder
Marjolein bespreekt met hulpverlener Melinda hoe zij
gedeeld opvoederschap in hun gezinshuis vormgeven.
Ook lees je over het Simba Familiehuis – een nieuwe
vorm van gezinsgerichte opvang - en vertellen ouders
en jeugdigen over hoe het is om in twee families op te
groeien. Als ik de verhalen zo lees, raakt het me. Ik zie
de betrokkenheid van iedereen die zich inzet in het
belang van het kind, samen met de ouder(s). Dit gun ik
elk kind dat niet meer thuis kan wonen. Tegelijkertijd
besef ik ook hoe groot de uitdagingen kunnen zijn.
Ons blijvend inzetten voor elk kind dat het nodig heeft,
en hen zo zorgeloos mogelijk laten opgroeien, is waar
we voor staan. En dankzij alle betrokkenen slagen we er
elke dag weer in om dat voor elkaar te krijgen.
Laat je inspireren door dit mooie blad!
Ik wens je veel leesplezier.
Groet, Iraida Ishaak
Directeur Zorg
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De visie – is die nieuw?
Richard: ‘Niet nieuw, wel aangescherpt.
We schreven duidelijker op hoe we als
organisatie naar gezinsopvang kijken.
Hiermee willen we duidelijk kleur bekennen

‘De eigen wortels
van een kind moeten
bewaard blijven’

en bevestigen hoe cruciaal we het vinden

opvoederschap ontzettend belangrijk is,
is het ook een grote uitdaging. Dat besef
ik volledig. Er komen zo veel emoties en

Waarom vinden jullie dat zo

gevoelens bij kijken. Leid dat maar eens

belangrijk?

in goede banen. Ik hoop dat iedereen na

Mariska: ‘Omdat uit onze eigen ervaring

het lezen van dit magazine begrijpt hoe

en uit wetenschappelijk onderzoek blijkt hoe

belangrijk het is. En hoe mooi deze uitdaging

belangrijk het is voor een kind om in een zo

ook kan zijn.’

Mariska: ‘Elke pleeg- of gezinshuisouder en
hulpverlener zal dit al herkennen. Maar we
willen er nog meer aandacht aan geven. Nu
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Mariska: ‘Behalve dat succesvol gedeeld

plek krijgt binnen onze zorg. En dan vooral
proactief met hen samen te werken.’

Een kind van een ander opvangen
in je gezin: bij Jeugdformaat hebben
we er veel ervaring mee. We zien de
mooie kanten, maar ook de moeilijke.
Daarom hebben we een duidelijke
visie op gezinsopvang en gedeeld
opvoederschap. Die lees je op de
volgende pagina’s. Onze managers
van gezinsopvang, Richard Toussain
en Mariska van Esveld, delen eerst
hun kijk daarop.

magazine meegeven?

dat het netwerk van het kind een belangrijke
zijn of haar ouders. Dat het echt nodig is om

'OUDERS
KRIJGEN
EEN BELANGRIJKE PLEK
BINNEN ONZE ZORG'

Wat willen jullie de lezers van dit

met dit magazine, maar juist ook vanaf nu in
hoe we gezinsopvang vormgeven.’

onverdeeld mogelijke wereld op te groeien.
Daarnaast is een goede samenwerkingsrelatie

Richard: ‘Hopelijk beseft iedereen die zich

cruciaal voor de duurzaamheid en het

bezighoudt met gezinsopvang: voor mijn

behoud van de plaatsing.’

eigen kinderen zou ik het ook zo willen. Ik
zou willen dat ze in een overdeelde wereld

Richard: ‘Naast zorgmanager ben ik zelf

opgroeien, dat ze geen loyaliteitsconflicten

ook pleegouder. Ik zie de loyaliteit die ons

hoeven te hebben, dat ze ruimte krijgen

pleegouders en gezinshuisouders?

pleegkind heeft naar zijn eigen ouders,

om op te groeien met de hulp van zowel

Richard: ‘Bij een uithuisplaatsing komen

hoe diep deze zit. We respecteren dat en

de ouders als pleeg- of gezinshuisouders.

vaak frustratie, onmacht en strijd kijken.

geven er ruimte aan, zodat hij weet waar

En ik hoop dat onze visie hen daarin alle

Als hulpverlener moet je daarmee

hij vandaan komt en verbinding houdt met

steun geeft die ze nodig hebben. Dat we het

dealen, of leren dealen. Dat is een grote

zijn biologische roots. Als het je lukt om die

allemaal eens zijn: zo doen we het, want dit

uitdaging en voor sommigen een drempel.

verbinding te maken, zul je zien wat het kan

is het beste voor het kind.’ >

Door meer bewustzijn hoop ik dat het

betekenen voor een kind, zijn identiteit en

onze hulpverleners, pleegouders en

zijn verdere ontwikkeling. De jeugdzorg loopt

gezinshuisouders lukt om nóg meer die

maar maximaal achttien tot twintig jaar mee.

samenwerking met ouders aan te gaan.’

Daarna moet het kind – linksom of rechtsom

Wat betekent dit voor hulpverleners,

– verder met zijn eigen achtergrond, familie
Mariska: ‘Met je eigen wortels groei je

en netwerk. Daarom krijgen zij nu al een

het mooist. Je eigen, unieke achtergrond

belangrijke plek binnen onze zorg.’

en geschiedenis maken wie jij bent. Die
moeten altijd erkend en bewaard blijven.
Voorheen richtten de hulpverleners
zich vooral op de begeleiding van het
gezinshuis of pleeggezin en het kind. Nu
komen de samenwerkingsrelaties tussen

Wat vindt de Pleegouderraad van deze visie?

alle betrokkenen daarbij. Ouders krijgen

De Pleegouderraad (POR) ondersteunt de visie ‘Wonen in gezinsverband’

een belangrijke plek. Hoe dat precies vorm

die Jeugdformaat uitdraagt. We zien het belang van de samenwerking tussen

krijgt? Dat is maatwerk en zal per situatie

ouders en pleegouders en we dragen deze een warm hart toe. De POR

verschillend zijn. We gaan onze medewerkers

wil bereikbaar zijn voor alle pleegouders om hen, als dat nodig is, zo goed

hier absoluut in ondersteunen, met

mogelijk te ondersteunen. Voor meer informatie of vragen aan de POR:

bijvoorbeeld trainingen.’

porhaaglanden@gmail.com.

3.
WIJ ONDERSTEUNEN EEN KIND,
GEZIN, NETWERK, PLEEGGEZIN EN
GEZINSHUIS OP MAAT

1.

We zorgen voor een passende match tussen ouder, pleegouder en

KINDEREN HEBBEN HET RECHT
OM OP TE GROEIEN IN EEN GEZIN

gezinshuisouder. We zorgen ervoor dat duidelijk is welke zorg er voor
het kind nodig is en dat er een duidelijk plan is met heldere doelen.
We regelen hierbij passende ondersteuning voor alle betrokkenen.
Door ouders, pleegouders en gezinshuisouders te ondersteunen bij

We doen wat nodig is om een kind thuis te laten wonen of om het na

het innemen van een (nieuwe) positie/rol ten opzichte van het kind.

verloop van tijd weer terug naar huis te laten gaan. Daarom werken

Maar bijvoorbeeld ook met behandeling (vaak gericht op trauma en

we samen met ouders en de vervangende opvoeders: pleegouders of

hechting) op maat.

gezinshuisouders.

2.
ZO THUIS MOGELIJK
Is dit niet (helemaal) haalbaar, dan bieden we een kind zo lang als dit
nodig is een passende plek. Die is bij voorkeur zo dicht mogelijk bij
huis en zo ‘thuis’ mogelijk, het liefst in de familie of bij vrienden. We

VISIE

IN BEELD

4.
ALLE BETROKKENEN WETEN WAAR
WE VOOR STAAN

verwachten van pleegouders en gezinshuisouders dat zij met ouders

Pleegouders, gezinshuisouders en hulpverleners hebben allemaal

overleggen over de opvoeding. Want we willen dat ouders uiteindelijk

dezelfde focus: het creëren van een onverdeelde wereld voor een

weer zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Ook als dit niet haalbaar

kind. Wij zorgen ervoor dat zij weten wat te doen bij het samenwerken

blijkt, blijft de relatie met ouders heel belangrijk voor het kind.

met de ouders en het netwerk.
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'Opgroeien in twee families'
Zo heet het boek dat onderzoekers Marieke Klein Entink en Yvonne Aartsen schreven,
samen met pedagoog Gé Haans. Marieke en Yvonne doen al jarenlang onderzoek naar
wat de plaatsing van een kind in de pleegzorg vraagt van de pleegouders, het kind, de
ouders en de hulpverlener. Hun onderzoek draaide om pleegzorgplaatsingen die ‘zo
lang als nodig’ zijn, maar de visie en principes gelden net zo goed voor gezinshuizen.

'GUN HET EEN
KIND OM OP
TE GROEIEN IN
TWEE FAMILIES
E '
Pleegouders en gezinshuisouders stellen hun hart en huis open voor het kind
van iemand anders. Dat is prachtig, maar ook ingewikkeld. Want een kind
heeft ook ouders. Toch kan een succesvolle samenwerking iets heel moois
opleveren, zeggen onderzoekers Marieke Klein Entink en Yvonne Aartsen.
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Tijdens het schrijven van het boek zochten de auteurs contact met pleegouders (zowel
netwerk- als bestandspleegouders), hun kinderen, pleegkinderen, hun ouders en
pleegzorgbegeleiders. Met hen spraken ze over gedeeld opvoederschap aan de hand
van thema’s als ouderschap, onvoorwaardelijkheid, houden van, zorgen voor en loyaliteit
– thema’s die in gezinshuizen ook spelen. Yvonne vertelt: ‘Veel ouders en pleegouders
vertelden dat ze gedeeld opvoederschap een zoektocht vinden. Logisch: er ligt geen
blauwdruk en elke situatie heeft zijn eigen uitdagingen. Toch bleken ouders en pleegouders
veel te delen. Ze waren het

allemaal eens: wij houden onvoorwaardelijk van dit kind

en willen het alles geven. Dat

schept een band en biedt ruimte voor samenwerking.’ >

Opvoederschap of ouderschap Maar
juist dat delen is ook ingewikkeld. Deel je
bijvoorbeeld ook het ouderschap? Yvonne:
‘Bestandspleegouders vonden het woord
opvoederschap nogal kil – voor hun gevoel
is hun rol meer dan alleen opvoeder. Zij
zouden liever kiezen voor ‘gedeeld ouder-

‘De liefde voor het
kind schept een band
en biedt ruimte voor
samenwerking’

schap’. Voor netwerkpleegouders lag die

Eén wereld vormen Bij een succesvolle
samenwerkingsrelatie tussen alle betrokkenen
is heel belangrijk dat het kind loyaal mag
zijn naar zowel ouders als pleegouders of
gezinshuisouders. Yvonne: ‘Uit ons onderzoek
onder pleegkinderen blijkt dat die loyaliteit
naar de eigen ouders bijna altijd heel sterk
blijft. Ze voelen: dit zijn de mensen uit wie

term gevoelig: zij willen de ouders niet

Eigen kinderen Er is weinig contact

ik ben geboren.’ Marieke: ‘Er hoeft niet eens

tekort doen.’ Yvonne en Marieke hanteren

tussen de ouders van pleegkinderen en

altijd contact te zijn, en in bepaalde fases wil

de term ‘gedeeld opvoederschap’, maar

de eigen kinderen van pleegouders, kwam

het kind misschien niets met zijn ouders te

houden liever de beschrijving ‘opgroeien

naar voren uit het onderzoek. ‘Dat zij een

maken hebben. Maar die connectie blijft altijd

in twee families’ aan. Marieke: ‘Als je je te

band hebben, is niet nodig’, vertelt Marieke.

en het is belangrijk dat daar ruimte voor is.

veel vastpint op de termen ouderschap en

‘Maar nu worden ze vaak helemaal van

Pleegkinderen vertelden ons hoe dankbaar

opvoederschap, loop je het risico om

elkaar weggehouden. Daardoor krijgen ze

ze hun ouders en pleegouders zijn dat ze in

mensen buiten te sluiten of verwachtingen

soms een verkeerd beeld van elkaar. Als het

harmonie samenwerkten: het scheelt zo veel

te wekken. De definitie ‘opgroeien in twee

pleegbroertje of -zusje onrustig terugkomt

loyaliteitsconflicten. Zo geef je het kind de

families’ geeft ruimte: of je nou ouder of

van een bezoek bij de ouders, krijgen de

kans om zich optimaal te ontwikkelen, met

opvoeder bent, het gaat erom dat het kind

kinderen snel een negatief gevoel over

bijdrage van beide families. Ik zou echt tegen

opgroeit in jouw familie.’

die ouders. Andersom denken de ouders

pleegouders en gezinshuisouders willen

soms dat de kinderen van de pleegouders

zeggen: houd dat doel altijd voor ogen. Het is

Ruimte geven Ruimte is een sleutelwoord

‘de perfecte kinderen’ zijn. Ze kunnen zich

het mooiste wat je je pleegkind kunt geven.’ •

voor het succesvol opgroeien in twee

(onbewust) negatief uitlaten over elkaar en

families, blijkt uit het onderzoek van Yvonne,

het pleegkind zit hier tussenin. Dat geeft het

Marieke en Gé. Marieke: ‘Een pleegmoeder

pleegkind moeilijkheden met loyaliteit.’

zei: “Het is belangrijk dat ouders en
pleegouders elkaar het onvoorwaardelijk

Iedereen horen en zien Het is de rol van

houden van het kind gunnen.” Ruimte geven

de pleegzorgbegeleider om alle partijen goed

geldt ook voor gezinshuizen: ruimte voor

te begeleiden. Dat is soms lastig. Yvonne:

elkaars wensen, elkaars frustraties en elkaars

‘Stel dat je te maken hebt met twee ouders,

houden van. Voor de ouders betekent dit:

twee pleegouders, twee eigen kinderen en

ruimte geven aan de pleegouders om de

een pleegkind. Dan heb je zeven mensen die

zorg voor hun kind over te nemen. En voor

allemaal met zes anderen interacties hebben.

de pleegouders en gezinshuisouders: ruimte

Dat zijn 42 interacties, onvermijdelijk dus dat

geven aan de ouders om een belangrijke plek

er weleens iets misgaat. Dan is het voor de

in het leven van hun kind te behouden. Een

pleegzorgbegeleider belangrijk om iedereen

andere pleegmoeder verwoordde dit mooi:

weer mee terug te nemen naar de basis:

‘Een pleegkind is het kostbaarste bezit van

we doen dit allemaal samen voor het kind.’

een ander.’ Voor het kind is het belangrijk die

Voor ambulant begeleiders in gezinshuizen

wederzijdse ruimte te voelen. Marieke: ‘Mag

geldt hetzelfde, al is het verschil dat één van

er bijvoorbeeld een foto van de ouders in het

de gezinshuisouders een professional in de

huis van de pleegouders of gezinshuisouders

jeugdzorg is. Yvonne: ‘Maar het streven naar

hangen? Dat lijkt een klein ding, maar een

een goede band tussen alle betrokken partijen

kind voelt daarmee dat hij echt deel is van

is bij gezinshuizen net zo belangrijk als in de

twee families. Zodat het kind niet in een

pleegzorg.’

gespleten wereld opgroeit.’

In hun werk hebben ze te maken met pleegouders of gezinshuisouders
én ouders. Hoe laat je die in harmonie met elkaar samenwerken? Drie
medewerkers van Jeugdformaat vertellen over waar voor hen de grootste
uitdaging ligt.

‘Het is belangrijk dat
het kind loyaal mag zijn
naar zowel ouders als
pleegouders’
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Lesley van der Woude doet de bemiddeling en matching
bij zowel pleegzorg als gezinshuizen. ‘Het succes van een

Vaak willen ze helemaal niet dat hun kind uit huis wordt geplaatst.

Francisca Tijssen is ambulant hulpverlener in gezinshuizen
en is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. ‘In de praktijk

toestemming krijgt om contact te hebben met zowel ouders als

Ga dan maar eens formuleren wat voor pleeggezin of gezinshuis

plaatsing begint bij het maken van een goede match. Dat is mijn

je zou willen voor je kind – dat lukt ze vaak niet. Dat proces van

merk ik hoe belangrijk het is dat ouders achter de plaatsing in een

uitspreken. Dus: “Ik vertrouw erop dat jij goed voor mijn kind zal

taak. Met mijn drie teamleden heb ik het overzicht over alle kinderen

acceptatie over de uithuisplaatsing duurt lang, maar helaas kunnen

gezinshuis kunnen staan. Als een ouder dat kan laten merken, of dat

zorgen.” En: “Ik vertrouw erop dat jij het beste voor je kind nastreeft.”

die een plek zoeken, zowel in een gezinshuis als in een pleeggezin,

we daar niet altijd op wachten. Terwijl we de ouders zo graag een

nou met of zonder woorden is, doet dat een kind zo goed. Soms zit

Samen zijn ze namelijk de belangrijkste personen in het leven van

en over alle pleegouders en gezinshuizen. Er spelen veel belangen,

belangrijke positie willen geven bij het maken van de match. Een

dat in de kleine dingen, zoals het uitwisselen van foto’s. Daardoor

een kind, en al hebben ze niet voor elkaar gekozen, ze zijn toch

maar het kind staat altijd centraal. Samen met de ambulant

tijdje geleden hadden we voor een kind bijvoorbeeld de keuze uit

voelt een kind echt dat hij er op beide plekken mag zijn, en dat

aan elkaar verbonden. Het doet me denken aan een Rubiks kubus:

hulpverlener maken we een matchingsprofiel, met informatie over

twee pleeggezinnen: bij beide zou het kind goed passen, maar bij

alle ouders samen een thuis aan hem willen bieden. Helaas lukt

met zijn eigen kleur, motivatie, bagage en dromen voor het kind is

het kind, de ouders, het verleden van het kind en een stukje verleden

een net iets beter. Toch kozen we het andere gezin. Die pleegouders

dit niet altijd. Ouders vinden dit vaak lastig, maar gezinshuisouders

iedereen aan elkaar verbonden. Door zo veel mogelijk op één lijn te

van de ouders. We letten op de aard van de problematiek en de

kwamen qua karakters en overtuiging het meest overeen met de

soms ook. Wat als een kind bijvoorbeeld verwaarloosd of zelfs

komen, maak je het voor het kind steeds overzichtelijker. Maar soms

randvoorwaarden die een rol spelen, zoals religie of woonplaats.

ouders van het kind, dus daar zagen we de beste kansen voor

mishandeld is door de ouders? Verdienen die ouders ook dan nog

spelen er lastige factoren waardoor je een verkeerde kant op draait,

Dan zoeken we een pleeggezin of gezinshuis dat daarbij past. Klinkt

gedeeld opvoederschap. Zo proberen we altijd heel dicht bij de

een belangrijke plek? Mijn antwoord: jazeker. Ik bespreek dan met de

en wordt het juist weer warriger. Door met elkaar te blijven zoeken

makkelijk he? Nou, dat valt tegen. Het grootste knelpunt waar ik bij

ouders te gaan staan, en ondanks de weerstand te blijven vragen:

gezinshuisouder dat het vaak onvermogen is geweest, dat de ouder

naar wat het beste is voor het kind, creëren we uiteindelijk een

het maken van de match tegenaan loop, is weerstand van ouders.

wat wil jíj nou voor je kind?’ •

in een lastige positie zat. En wat ik vooral probeer te benadrukken:

duidelijke eenheid: gedeeld opvoederschap.’ •

gezinshuisouders. Het is zo waardevol als zij vertrouwen in elkaar

hoe belangrijk het is voor het kind dat hij van beide kanten

‘Bij het maken van
een match, kijken
we naar de beste
kansen voor gedeeld
opvoederschap’

‘Het is zo waardevol
als ouders en
gezinshuisouders
vertrouwen in elkaar
uitspreken’
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Renuka Goeptar werkt als pleegzorgbegeleider en is
vanaf het begin van een plaatsing betrokken. ‘Dat iedereen

Al vanaf dat allereerste contact is het zo belangrijk dat iedereen zich

elkaar de ruimte geeft, dat is volgens mij de sleutel tot succes in

Dat helpt enorm voor het verloop van het proces. Ik hoop altijd dat

gedeeld opvoederschap. De ruimte om je mening te laten horen.

iedereen voelt dat ze een belangrijke rol spelen in het leven van het

De ruimte om je zorgen, hoop en wensen te delen. En de ruimte

kind, en dat ze daarin ook kunnen samenwerken. Zoals laatst, toen

om vooral heel veel van een kind te houden. Als iedereen elkaar die

pleegkinderen voor het eerst bij hun eigen moeder gingen logeren.

ruimte geeft en in harmonie met elkaar samenwerkt, heb ik mijn

Na jaren van gesprekken en steeds iets meer uitproberen, was

doel bereikt. Als pleegzorgbegeleider help ik iedereen die bij een

iedereen er eindelijk aan toe. De pleegouders konden een weekend

pleegzorgplaatsing betrokken is: ouders, pleegouders, het kind, maar

opladen en de pleegkinderen hadden meer tijd met hun eigen

ook de school, andere hulpverleners en de gemeente. Dat zijn nogal

moeder. Ik hoop dat we meer van dit soort mijlpalen kunnen

wat partijen. Ik begin het liefst bij de ouders. “Bij wat voor pleeggezin

bereiken, zo mooi. Toch is dit wel vaak een puzzel. Als je aan het

zouden jullie een goed gevoel hebben?”, vraag ik ze. Dan gaan

begin staat, is het nog een grote wirwar en eenmaal begonnen doe

collega’s van bemiddeling en matching daarnaar op zoek. Als er een

je soms wel twintig keer een mislukte poging. Maar als het eenmaal

pleeggezin gevonden is, organiseer ik een kennismakingsmoment.

af is, ligt er zo’n prachtig plaatje. Mij helpt vaak de gedachte: wie gaat

betrokken en gezien voelt, en dat er wederzijds begrip en respect is.

later op de bruiloft van dit kind zijn? Of bij zijn diploma-uitreiking?
Waarschijnlijk ouders én pleegouders. Dan verdienen die toch ook
nu al een belangrijke plek?’ •

'DE ZORG VOOR
JIP HEEFT ONS
VEEL GEBRACHT'

‘Begrip en respect
tussen ouders en
pleegouders is
enorm belangrijk’

Toen hun kleinzoon Jip niet
bij zijn moeder
kon blijven, twijfelden Monique en haar man Erik (beide 52) geen
moment: ze namen de zes maanden oude baby in huis. Inmiddels
is Jip negen jaar en hebben ze de voogdij over hem. ‘Ons leven is
totaal veranderd, maar we zorgen voor hem uit liefde.’
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Monique: ‘Omdat Jip
zijn arm had gebroken
en onder de blauwe
plekken zat, werd hij bij
Eriks dochter Chantal
weggehaald om naar een
adres voor crisisopvang
te gaan.We twijfelden geen
moment en namen hem als
baby van een half jaar in
huis. Het idee dat Jip anders
ver weg zou gaan wonen,
vonden we niet te verteren.
Het was ook voor Chantal
vreselijk, maar we hadden al
zo veel narigheid met haar
meegemaakt dat we een
muurtje om ons heen hadden
gebouwd. De zorg voor Jip
was nu het allerbelangrijkste.
Bovendien stond ons eigen
leven ineens op zijn kop. We
waren geen man en vrouw
meer met veel tijd voor elkaar,
maar een vader en moeder
met alle zorgen die daarbij
kwamen.’

Trauma ‘Chantal heeft jarenlang gestreden om Jip terug te krijgen. Maar ze kan niet voor
hem zorgen. Van jongs af is ze al moeilijk en vol problemen. Jip maakte het eerste half jaar
van zijn leven waarschijnlijk veel mee. Wat er precies is gebeurd, weten we niet. Chantal
had toen een heel nare vriend en ze gebruikten allebei drugs. Het zou kunnen dat Jip is
mishandeld wat voor een trauma zorgde. Hij moet vaak huilen en is bang als hij alleen moet
slapen. Daarom krijgt hij binnenkort een traumabehandeling. Bij de intakegesprekken bij de
GGZ raadde de arts Chantal en ons aan om beter met elkaar te communiceren. Dat willen we
wel, maar het is lastig. Jip is er altijd bij als Chantal op bezoek is. Bovendien vraagt ze nooit
naar opvoedingszaken.’

Voogdij ‘Sinds drie jaar hebben wij de voogdij over Jip en dat bracht meer rust. Chantal
stopte met strijden en beseft nu dat zij haar zoon niet hoeft op te voeden. Inmiddels is ze van
de drugs af en heeft ze werk. Ze komt vaak even langs, want we wonen vlak bij elkaar. In de
vakanties slaapt Jip een nachtje bij haar. Chantal is een soort suikertante voor hem. Het is fijn
dat ze toch een rol speelt in het leven van Jip. Jips vader Michel komt eens in de vier à zes
weken langs. Hij en Chantal zijn al sinds Chantals zwangerschap niet meer bij elkaar. Tijdens
zo’n bezoek gaan Jip en hij gamen en daarna pizza eten. Dat is altijd een feest voor Jip, hij
kijkt er enorm naar uit. Ook Michel geniet ervan. Hij bemoeit zich niet met de opvoeding,
maar zo weet Jip toch wie zijn vader is. Als Michel weggaat zegt Jip: “Dag pap, tot de
volgende keer.”’

Jonge oma ‘Ik ben zijn oma, maar voed Jip op als mijn zoon. Logisch, ik ben 24 uur per
dag met hem bezig. Het is grappig dat anderen vaak denken dat ik zijn moeder ben – ik ben
natuurlijk een jonge oma. Jip weet dat wij zijn opvoeders zijn, al zegt hij opa en oma tegen
ons. Jip heeft ons veel gebracht. Hij sleepte me er bijvoorbeeld doorheen toen mijn ouders
kort na elkaar overleden. Ik kon niet alleen maar huilen, want Jip moest toch eten en naar
school. Als ik verdrietig was, knuffelde hij me en vaak maakte hij me ook weer aan het lachen.
We houden zielsveel van hem en zorgen voor hem uit liefde. Dat houdt ons jong.’ •
De betrokkenen heten in het echt anders.
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Sommige dingen schrijf je
makkelijker op dan dat je ze
uitspreekt. Twee kinderen uit
een gezinshuis en twee
pleegkinderen schreven een
ontroerende brief aan hun
ouder(s).

Jules (15) mist zijn overleden vader heel erg. Na het schrijven van de brief luchtte hij zijn hart bij de gezinshuisouder.

Karre (14) sprak zijn ouders al ruim een jaar niet. Dit vindt hij heel jammer. Met zijn brief hoopt hij het contact weer

Met een enorme huilbui. Daarna voelde hij zich gelukkig beter.

te verbeteren.

Emanuelle (13) wilde graag een brief aan haar moeder schrijven, maar vindt het best lastig. Want ze heeft haar al twaalf
jaar niet meer gezien.

Logan (16) heeft al jaren geen contact met zijn moeder. Dat wil hij ook niet. Toch schreef hij haar een brief vanuit
het gezinshuis. Versturen gaat hij deze nog niet, maar de eerste stap is gezet.

VAN TWEE KANTEN
Inez (5) woont in een pleeggezin. Haar moeder
Maria en pleegmoeder Nelleke hebben veel
waardering voor elkaar. ‘Alles kan gezegd worden.’

Maria over pleegmoeder Nelleke ‘De eerste keer

Het gemis blijft Ik mis Inez natuurlijk heel

dat ik Nelleke zag, voelde het direct alsof ik haar al jaren

erg. Dat gemis blijft altijd. Tegelijkertijd vind

kende. Dankzij haar bezoeken kreeg ik een goed beeld

ik het zo mooi dat het goed gaat met haar

van wie er voor mijn dochter zorgt. Iemand kan mij

en dat ze gelukkig is. Het gaat beter met

wel vertellen dat mijn dochter ergens is geplaatst en

Inez dan ik had durven hopen. Ik kan haar

dat het goed met haar gaat, maar als ik Nelleke nooit

niet op een betere plek wensen dan waar ze

ontmoet zou hebben, zou ik dat niet geloven en er nog

nu zit. Twee jaar terug kon ik dat echt niet

vragen over hebben. Toen ik haar had gesproken, viel

op deze manier zien. Maar ik weet nu hoe

er een hele last van mijn schouders. Ik had haar ook als

belangrijk het is dat je kind in een fijn gezin

bedreiging kunnen zien, maar daar heeft Inez niks aan.

woont. Het lijkt me vervelend voor kinderen

Ik besef dat ik Nelleke moet zien als de moeder van Inez.’

in een pleeggezin als het niet goed loopt
tussen ouders en pleegouders. Daar denken

‘Dat jij als
ouder pijn voelt,
betekent niet
dat je kind niet
gelukkig is’

Recht uit mijn hart ‘De screening tussen Inez en het

ouders niet altijd over na. Dat jij als ouder pijn

pleeggezin was perfect. Ze had best een kind van haar

voelt, betekent niet dat je kind niet gelukkig

pleegouders kunnen zijn. Hun zoons leven ook enorm

is. Ik weet dat er elke dag net zo veel van

met Inez mee. Laatst konden ze bijvoorbeeld niet slapen

haar wordt gehouden als ik zelf doe. Helaas

omdat Inez werd geopereerd. Zo lief! Nelleke is heel

kan ik Inez niet geven wat ik het liefste zou

open. Ze betrekt mij bij de zorg voor Inez en daardoor

willen. Ik woon te ver weg, heb geen geld en

voel ik me serieus genomen. Nelleke en ik vinden

er zijn nog meer problemen. Maar we gaan

hetzelfde belangrijk: een kind moet kind mogen zijn.

toewerken naar bezoeken, en daar kijk ik

Volgens de wet heb ik natuurlijk niets meer te zeggen,

enorm naar uit.’ >

maar Nelleke doet wel wat met mijn mening als ik iets
bijvoorbeeld echt geen goed idee vind. Ik stuur Nelleke
en Inez ook regelmatig brieven. Deze brieven schrijf
ik recht uit mijn hart. Ik heb een moeilijke periode
achter de rug en zat in de gevangenis. Nelleke en de
pleegzorgbegeleider zochten mij meerdere keren op,
ondanks dat ze er ver voor moesten reizen. Ze deden
veel moeite om mij te ontmoeten en te leren kennen.
Dat waardeer ik enorm.’
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Pleegmoeder Nelleke over Maria

‘Maria voelt voor ons als familie
omdat ze een deel van Inez is’

‘Als ik Maria
mail, bedenk ik
wat ik zelf zou
willen weten als
moeder’

Pleegmoeder Nelleke over Maria ‘Voor mij stond

Betrokken als ouder ‘Ik heb een tip

al heel jong vast dat ik later graag een pleegkind wilde.

voor andere pleegouders. Misschien zijn er

Gelukkig was mijn man Maarten het hier ook mee

momenten dat je de biologische ouders niet

eens. We kregen twee zoontjes en zijn sinds juli 2017

begrijpt of je je gefrustreerd voelt. Probeer

pleegouders van Inez. Ze kwam bij ons wonen toen

dan altijd te bedenken dat hun gedrag

ze een jaar oud was. Elk jaar vieren we dit met een

ergens vandaan komt. Ze dragen zelf vaak

pannenkoekentaart. Dan vertellen we haar dat we vieren

een enorme rugzak mee. Niet voor hun kind

dat we alweer zoveel jaar voor haar mogen zorgen.

kunnen zorgen, voelt als falen. Wij zien het

Haar moeder Maria is een lieverd met een heel goed hart.

als onze missie om met de zorg voor Inez

Maar door alles wat ze zelf meemaakte, is de wereld vaak

indirect het leven van Maria een stukje minder

te heftig voor haar. Soms maak ik me een beetje zorgen

zwaar te maken. Juist de kleine dingen bij

over Maria. Als het haar te veel wordt, heeft ze de neiging

die zorg kunnen belangrijk zijn. Maria sprak

om zich af te sluiten voor ons en anderen. Even is niet

bijvoorbeeld tijdens onze eerste kennismaking

erg, maar ik hoop dat ze altijd een lijntje met ons blijft

uit dat ze zo graag wil dat Inez lang haar

houden, ook in voor haar lastige of heftige periodes.

kreeg. Elke keer gaat er dus maar een mini

Ik ben ontzettend blij dat er wederzijds respect is. We

stukje af bij de kapper en laten we dat aan

maken grappen, maar kunnen ook samen emotioneel

Maria weten. Het is iets kleins, maar zo blijf je

zijn. Maria is heel eerlijk en open naar mij toe en ik naar

wel betrokken als ouder.’ •

haar. Alles kan gezegd worden.’
Maria en Inez heten in werkelijkheid anders.

Uigebreide mail Maria voelt voor ons als familie omdat
ze een deel van Inez is. Iedere maand stuur ik haar een
uitgebreide mail met alle dingen die Inez meemaakte.
Niet alleen de grote stappen zoals het starten op de
basisschool, maar ook kleine dingen. Zoals hoe Inez
haar haren wil die dag, welke grapjes ze maakt en hoe
ze is tijdens het eten. Op die manier kan Maria zich een
beeld vormen van haar meisje tijdens een gewone dag.
Ik bedenk steeds wat ik zelf graag zou willen weten
als moeder. Welke informatie zou ervoor zorgen dat ik
met een gerust hart mijn dag doorkom terwijl mijn kind
ergens anders opgroeit?’
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'PROBEER NAAST
ELKAAR TE STAAN,
NIET TEGENOVER
ELKAAR'

Marjolein, waarom ben je gezinshuisouder geworden?

Is dat dan onsuccesvol gedeeld opvoederschap?

‘Hiervoor werkte ik in de zorg en al vond ik dat werk erg waardevol,

Melinda: ‘Helemaal niet. Juist om die relatie tussen die moeder en

ik wilde ook thuis bij mijn dochters zijn. Zo kwam negen jaar geleden

dochter goed te houden, verminderde Marjolein het contact toen

het idee om als gezinshuisouder te gaan werken. Toen we eenmaal

tijdelijk. Dat is het maatwerk dat we bij Jeugdformaat zo belangrijk

openden, was ik binnen zes weken drie kinderen rijker. Al bij de

vinden. In de gezinsopvang zijn er richtlijnen, maar er wordt altijd

eerste plaatsing voelde ik: ik word hier zo gelukkig van!’

onderling afgestemd wie wat doet, en alles in het belang van het
kind. Hoe dat er precies uitziet, moeten we echt per situatie bekijken

Hoe ziet jullie samenwerking eruit?

en ook steeds bijsturen.’

Melinda: ‘Ik bewaar het overzicht over alle betrokkenen bij een
gezinshuis en ben de regiehouder.’ Lachend: ‘Maar Marjolein neemt

Wat is de sleutel tot succesvol gedeeld opvoederschap?

vaak zelf de regie in het contact met het netwerk.’ Marjolein: ‘Ja,

Melinda: ‘Sowieso open communicatie. Dat alles bespreekbaar

het contact met de ouders van de kinderen die bij mij wonen,

is.’ Marjolein: ‘En dan ook echt alles, elk onderbuikgevoel moet

onderhoud ik zelf. Van mij hoeft daar geen ambulant begeleider

besproken kunnen worden als het je niet lekker zit. En daarnaast:

tussen te zitten, het geeft mij juist energie om het zelf te doen!’

een gelijkwaardige samenwerking waarin iedereen zich kwetsbaar
opstelt. Zodat je echt samen aan die puzzel werkt: hoe zorgen we

Hoe doe je dat dan, contact onderhouden?

ervoor dat deze situatie voor iedereen oké is? Daar hoort ook delen

Marjolein: ‘Ik stuur veel foto’s. We hebben bijvoorbeeld net een

bij: als je de gezamenlijke liefde voor het kind deelt, is dat een mooie

nieuwe puppy. Toen een jongen die bij ons woont met de puppy

grond voor de samenwerking.’

speelde, stuurde ik een foto naar zijn ouders. Vinden ze heel leuk!
verslag. Eigenlijk app, bel en mail ik dus gewoon met ze zoals ik met

Wat was jullie mooiste ervaring met een succesvolle
samenwerking?

mijn zussen zou doen, of met de buurvrouw.’

Marjolein: ‘Toen een meisje dat bij ons woonde jarig was, gingen we

En als er dingen spelen, app ik de ouders soms een wat uitgebreider

uit eten met mijn man en kinderen, dat meisje én haar ouders. Aan
tafel met een wijntje kletsten we over van alles en vierden we samen

'Kinderen blijven altijd loyaal naar
hun ouders, hoeveel er ook is
gebeurd'

haar verjaardag. Allemaal gelijkwaardig. Zo mooi.’ Melinda: ‘Voor mij

Hoe reageren die ouders daarop?
Marjolein: ‘Dat waarderen ze echt, want ze maken dan toch deel uit

Wat doet het met de kinderen als die samenwerking goed
verloopt?

van het leven van hun kind. Soms maakt het ze ook wel verdrietig,

Marjolein: ‘Heel veel. Ze blijven altijd loyaal naar hun ouders, al zit er

omdat het confronterend is dat het thuis niet lukte.’ Melinda:

soms veel pijn in die relatie. Er woonde bijvoorbeeld een meisje bij

‘Sommige ouders zijn er echt dankbaar voor dat er iemand is die

me van wie de vader in de gevangenis zat. Ze was zo boos op hem.

goed voor hun kind wil zorgen, en dat ze hun kind zien lachen.’

Toen zei ik: “Is het een idee om hem een brief te schrijven?” Dat

is een samenwerking succesvol als ik er niet meer tussen hoef te
zitten. Als ik gemist kan worden omdat ouders en gezinshuisouders
het onderling regelen. Begrijp me niet verkeerd, ik wil ze altijd
ondersteunen, maar het is zo mooi als ze het zelf doen.’

hebben we gedaan. Die vader schreef terug en ik zag hoe helend dat

Is het ook weleens moeilijk, het contact met de ouders?

was voor haar. Uiteindelijk wisselden ze meerdere brieven uit. Dat is

Marjolein: ‘Oh zeker. Je probeert de ouder altijd te betrekken, maar

prachtig, als je daarin kunt helpen.’

zowel ouder als kind kan dat moeilijk vinden. Soms zegt een kind iets

Allebei zetten ze zich met hart en ziel in om kinderen een thuis te
geven in een gezinshuis. Daar hoort een goed contact met de ouders bij.
Hoe maak je een succes van gedeeld opvoederschap? We vroegen het
aan Marjolein Coenders, gezinshuisouder bij Jeugdformaat, en ambulant
hulpverlener Melinda van Gaasbeek.
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voelt, maar het blijft toch je moeder. Uiteindelijk ga je toch weer naar

Hebben jullie tips voor andere gezinshuisouders en
hulpverleners op het gebied van gedeeld opvoederschap?

haar verlangen.” Dat zie ik dan ook vaak terug. Ook vanuit de ouder

Melinda: ‘Probeer naast elkaar te staan, niet tegenover elkaar. Wees

kan het moeilijk zijn. Een tienermeisje dat bij ons woonde, had een

open en eerlijk, zo bouw je aan vertrouwen.’ Marjolein: ‘Controleer

complexe relatie met haar moeder. In overleg met dat meisje stuurde

de situatie niet te krampachtig, maar luister goed en sluit aan bij de

ik toch maandelijks een mail naar haar moeder met een update.

behoeften van de kinderen en de ouders. Probeer waar het kan te

Maar haar moeder vond altijd wel iets in die mails om boos over te

lachen en het luchtig te houden. Dat relativeert en in humor zit veel

worden. Toen zijn we ermee gestopt.’

kracht, daarvan ben ik heilig overtuigd.’ >

als: “Ik haat mijn moeder.” Dan zeg ik altijd: “Ik begrijp dat je dit nu

SIMBA HOUDT HET
GEZIN BIJ ELKAAR

Marjolein, gezinshuisouder bij Jeugdformaat

‘Elk onderbuikgevoel moet 		
besproken kunnen worden’

Kinderen opvangen in een gezinshuis terwijl
hun ouders
intensief betrokken blijven en begeleid worden. Dat is een vrij nieuwe
vorm van gezinsgerichte opvang in Nederland. De zorg is erop gericht
dat ouders binnen twee jaar de zorg voor hun kinderen weer overnemen.
Welkom in het Simba Familiehuis!
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Grenzen stellen Omdat ze op termijn

Van de regen in de drup Gerlinde werkte

Esmee wil ook aan zichzelf werken. ‘Naast

terug gaan naar hun vertrouwde omgeving,

altijd al in de jeugdhulpverlening. Jarenlang

de zorg voor de kinderen wil ze een baan en

bezoeken Pien en Teun hun vertrouwde

begeleidde ze multiprobleemgezinnen

onder de mensen zijn. Daar gaan we samen

school. Aan de andere kant van Den Haag,

waarvan de kinderen door heel Nederland

mee aan de slag.’ Net als Gerlinde spreekt

maar de lange fietstochten heeft Gerlinde

werden geplaatst. ‘Ze zagen één keer per

het Ellen aan dat de Simba-methode niet

er graag voor over. Ze merkt dat het grenzen

maand hun moeder. Tegelijkertijd stopte

alleen op het kind is gericht, maar op het

stellen de kinderen goed doet. ‘Ze weten

de hulpverlening aan de moeder, alle

hele gezin. ‘Áls die begeleiding er al is, komt

heel goed wat wel en niet mag. Na het eten

begeleiding ging naar de kinderen. Maar

deze normaal gesproken vanuit een andere

brengt iedereen zijn bord naar de keuken.

op hun zestiende belandden de kinderen

organisatie. Simba houdt het systeem bij

Vanochtend fietste ze met een vrolijk zingend meisje achter op de fiets naar de voorschool.

Teun is er trots op dat hij deze regel al kent.

– doordat ze onhandelbaar waren in het

elkaar. Wat hebben de kinderen nodig? Wat

Gezinshuisouder Gerlinde van Delft werd er zelf ook helemaal blij van. ‘Pien woont

Ook gaat hij zonder problemen op tijd naar

pleeggezin of het leefhuis – vaak toch weer

heeft de ouder nodig? Hoe reageren de

pas een paar weken in ons Simbahuis, maar het gaat zo goed met haar.’ Omdat Piens

bed, iets wat thuis niet lukte. Verder maken

bij hun moeder in huis. Van de regen in de

broertjes en zusjes op elkaar en hoe gaat de

moeder Esmee diverse problemen heeft, kwam de driejarige met haar broer Teun (8) in

de kinderen minder ruzie dan in het begin.

drup, want die moeder had jarenlang geen

ouder daarmee om?’

de crisisopvang terecht. Na een week mochten de kinderen samen naar het Simbahuis,

Ze spelen graag samen met onze hond Toby.’

opvoedingsondersteuning gehad en was nog

een nieuw soort gezinshuis van Jeugdformaat en SOS Kinderdorpen in Den Haag. Sinds

Moeder Esmee heeft moeite met grenzen

steeds boos op jeugdzorg. Daarom ben ik een

Nazorg Pien en Teun zullen zo lang als

afgelopen februari woont Gerlinde er met haar man, twee kinderen van 16 en 12 jaar en

stellen, vertelt Gerlinde. ‘De vader van de

voorstander van begeleiding van ouders en

nodig in het Simbahuis blijven. Daarna volgt

hond Toby. Pien en Teun zijn tot nu toe de enige kinderen die ze opvangen, Gerlinde hoopt

kinderen is niet in beeld en Esmee vond de

kinderen terugplaatsen in hun eigen netwerk.

een half jaar thuisbegeleiding om Esmee te

dat er snel een paar bij komen – er is plek voor vier à vijf kinderen. Privé en werk lopen

kinderen in haar eentje opvoeden zwaar.’

Dat maakt Simba echt fantastisch.’

ondersteunen als de kinderen in het gezin

door elkaar, maar Gerlinde geniet ervan. ‘We leven hier als een groot gezin met elkaar.’

Volgens het Simba Familiezorg concept

'We leven hier als een
groot gezin met elkaar'

zijn teruggekeerd. ‘Dat halve jaar nazorg is

betrekt Gerlinde moeder Esmee zo veel

belangrijk’, zegt Ellen. ‘Esmee vroeg mij of

Dapper leeuwtje Het Simba Familiehuis is een nieuw soort gezinshuis in Nederland. Het

Het systeem bij elkaar houden Ook

mogelijk bij de kinderen. ‘Elke dag bellen of

thuis krijgt Esmee begeleiding. Ambulant

ik dan wil blijven komen, zodat ze niet een

vangt broertjes en zusjes samen op als deze door problemen niet meer thuis kunnen wonen,

appen Pien en Teun even met hun moeder.

familiebegeleider Ellen van Hommelen

nieuwe hulpverlener krijgt. Steeds weer

vertelt projectleider Georgien Hakkert van SOS Kinderdorpen. Deze organisatie introduceerde

Daarnaast komt ze twee keer per week op

van Jeugdformaat probeert haar structuur

wisselen van hulpverleners en instanties

het concept – genoemd naar het krachtige leeuwtje uit The Lion King – in Nederland.

bezoek. Dan praten we bijvoorbeeld over

te bieden en haar weer sterker te maken.

maakt dat je moeilijk kunt vasthouden

Het gezinshuis van Gerlinde is een eerste samenwerking tussen Jeugdformaat en SOS

hoe ze haar kinderen straks zelf ook structuur

‘Esmee heeft veel meegemaakt met haar

aan waarmee je bezig bent.’ Dankzij

Kinderdorpen. ‘Terwijl de kinderen in een gezinshuis verblijven, krijgen de ouders intensieve

kan bieden. Verder brengt ze haar zoon naar

kinderen. Als ze leert herkennen waar de

de begeleiding van maximaal twee jaar

begeleiding. Met als doel dat zij de zorg uiteindelijk weer overnemen. SOS Kinderdorpen

zwemles en gaat ze bijvoorbeeld kleding

ruzies van de kinderen door komen en hoe

herstellen de familierelaties en kunnen de

vindt dat kinderen zich moeten kunnen ontwikkelen in de buurt van hun ouders. Daarom

kopen met de kinderen. Een keer per twee

ze daarmee beter kan omgaan, wordt ze

meeste kinderen veilig terugkeren naar huis.

blijven de ouders – of één van de ouders – betrokken. Zo voelen de kinderen het vertrouwen

weken slapen Pien en Teun een nachtje bij

sterker. Daarnaast is het goed als leert hoe ze

Georgien: ‘Het in de praktijk uitvoeren vraagt

dat, ook als ze tijdelijk uit het stamgezin zijn, de band met de ouders in stand blijft. Verder

hun moeder. Doordat ze veel contact met

een stevige structuur biedt aan de kinderen.

veel van alle begeleiders, ze moeten zich er

willen we dat broers en zussen als het even kan bij elkaar blijven. Als je later broers en

haar hebben, voelen ze zich niet onbewust

Zo kan ze een betere alleenstaande moeder

24/7 voor inspannen. Ik word heel blij van de

zussen spreekt die na een uithuisplaatsing

schuldig en weten ze dat ze even tot rust

worden.’

flexibiliteit van Ellen en Gerlinde.’ •

allemaal last van.’ >

uit elkaar werden gehaald, hebben ze daar

mogen komen in ons gezinshuis.’
Pien, Teun en Esmee heten in werkelijkheid anders.

...
In het Simba Familiehuis kunnen meerdere kinderen uit één gezin terecht die
tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Tegelijkertijd krijgen de ouders begeleiding zodat ze
de zorg voor hun kinderen weer kunnen overnemen. Ouders worden zo veel mogelijk betrokken
bij het dagelijks leven van hun kinderen in het opvanggezin. Na de terugkeer van de kinderen in
het gezin volgt nazorg. Het hele traject duurt maximaal twee jaar: anderhalf jaar in het gezin,
een half jaar nazorg.
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Zomaar

Gedeeld opvoederschap, daar hebben experts een duidelijke visie over. Zoals beleidsmakers in de
jeugdzorg, gedragswetenschappers en hulpverleners die zelf gezinshuisouder zijn. We stelden hen
de vraag: Wat is vanuit jouw expertise het belang en de meerwaarde van gedeeld opvoederschap?

EEN SIMBA DAG

DE EXPERT FACTOR

Toby krijgt een dikke knuffel

Broer en zus samen in
1 gezinshuis
Gezinshuis in bloei
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Iraida Ishaak,
Directeur Zorg bij Jeugdformaat
Ook na een uithuisplaatsing zal de ouder-kind relatie blijven bestaan, zichtbaar of onzichtbaar. Het is belangrijk om hierin te
blijven investeren, op maat en vanuit het perspectief van het kind. We investeren dan ook in een onverdeelde wereld van het kind,
waarbij ouders een vanzelfsprekende plek innemen. Daarbij is de samenwerking tussen ouders en pleeg- of gezinshuisouders heel
belangrijk. Die samenwerking verkleint de kans op mislukking en vergroot de kans op terugplaatsing naar huis. In de begeleiding van
onze hulpverleners en die samenwerking moet er dus ook blijvend aandacht zijn voor hoe de jeugdige, ouder(s) en de pleeg- en
gezinshuisouder(s) met elkaar omgaan.

Brenda Verhoek,
beleidsregisseur gemeente
Pijnacker-Nootdorp

Marianne Versteeg,
beleidsmedewerker
bij Jeugdformaat

Het is ontzettend belangrijk dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien.
De onderlinge dynamiek tussen kinderen, ouders en pleegouders
speelt daarin een grote rol. Daarom is het goed om bewust ruimte te
bieden aan de pijn van ouders en kinderen over een uithuisplaatsing.

We willen dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. Met

Zorg daarnaast dat ouders zelf mogen kiezen waar hun kind gaat

ondersteuning in de thuissituatie waar mogelijk, of zo dicht mogelijk

wonen en laat ouders en pleegouders samen de opvoeding doen.

bij huis wanneer nodig. Daarom bieden we kinderen die (tijdelijk)

Voor deze onderwerpen maak ik mij hard als beleidsregisseur in mijn

niet thuis kunnen wonen bij voorkeur een plek in een pleeggezin

gemeente, samen met andere gemeenten en organisaties in de regio

of gezinshuis. We kunnen het kind niet los zien van de ouders en

Haaglanden.

het netwerk waaruit het komt. Een goede samenwerking tussen
ouders en pleeg- of gezinshuisouders draagt bij aan het welzijn van
het kind, omdat het loyaal kan zijn naar allen. Ook draagt succesvol
gedeeld opvoederschap bij aan de stabiliteit van de plaatsing en naar
verwachting aan het verminderen van breakdowns.

Tamarinde Brouwers,
gedragswetenschapper
bij Jeugdformaat

Elske de Jongh,
gedragswetenschapper
pleegzorg bij
Jeugdformaat
Ook al is het contact niet goed, kinderen zijn en
blijven met hun ouders verbonden vanuit het
gegeven dat zij uit hen geboren zijn. Dit heet zijnsloyaliteit. Wanneer kinderen in een pleeggezin
gaan wonen, ontwikkelen zij ook een band met de
pleegouders, de verworven loyaliteit. We weten
dat pleegkinderen zich het beste ontwikkelen
wanneer er ruimte is om beide loyaliteiten te
mogen voelen en uiten. Deze ruimte ontstaat
bij een goede samenwerking tussen ouders en
pleegouders, het gedeeld opvoederschap. Ook al
kunnen de ouders geen hoofdopvoeder meer zijn,
het is belangrijk om te kijken welke opvoedtaken
zij nog wel op zich kunnen nemen.

Als kinderen getraumatiseerd zijn, moeten we
investeren in hun naaste omgeving. Dat weten

Herma Slingerland,
gezinshuisouder

we vanuit wetenschappelijk onderzoek. Als ze
een aantal betrokken volwassenen om zich
heen hebben die de goede dingen doen, zoals
geduld oefenen, zorgen voor voorspelbaarheid,

Als gezinshuisouder moet je je constant realiseren dat je zorgt voor

liefdevolle zorg geven en een kind écht zien

kinderen van iemand anders. Dat het ouders niet is gelukt om zelf

en aanmoedigen, verbetert de kans op herstel

voor hun kinderen te zorgen, neemt niet weg dat zij de eerste plek

en vergroot dat de veerkracht. Als ouders zelf

hebben in het leven van hun kinderen. Kinderen zullen áltijd loyaal zijn

ook trauma’s en akelige jeugdherinneringen

aan hun ouders. Of de ouders al dan niet betrokken zijn: ze zijn er.

hebben, helpen we hen zodat zij hun kinderen

We moeten dus een andere plek innemen, die van dagelijks opvoeder.

weer kunnen helpen. Zo is het voor een kind

Vanuit het respect voor de eerste plek van de ouders moeten we altijd

duidelijk wie er voor hem zijn en wat zij kunnen

met hen samenwerken, in het belang van het kind.

betekenen. Dat werkt helend.

Peer van der Helm,
lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden
Soms is het goed als meerdere mensen meedoen in het opvoeden van kinderen. Bijvoorbeeld bij opvoedingsvraagstukken waarbij
de biologische ouders onmachtig zijn, of als er sprake is van problemen zonder een duidelijke oplossing. Anderen kunnen dan
verschillende gezichtspunten en andere kennis inbrengen. Daarbij is het devies: blijven luisteren, communiceren en elkaars hand
vasthouden zonder elkaar verwijten te maken of de status te laten meewegen. Ook wanneer het mis dreigt te gaan.
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Fotografie: Imke Panhuijzen

“Ik hoop dat mensen beseffen
dat ze als pleegouder echt een
verschil kunnen maken"
Het is vaak moeilijk om uit te leggen
hoe belangrijk het is dat er pleegouders
en gezinsouders bestaan. Zelf dacht
ik lange tijd dat pleegouders toch een
soort ‘surrogaatouders’ waren die er
minder toe doen dan ‘echte’ ouders…
Totdat ik me erin verdiepte en ontdekte
dat pleegouders echt mensenlevens
redden! Het is heel belangrijk om een
kind onder je hoede te nemen, voor
hem te zorgen, hem te leren leven en
hem te leren dealen met het gemis van
de eigen ouders – en het accepteren
van dat andere lot. Elk kind heeft recht
op liefde, aandacht en een kans op
een toekomst. De pleegouders die
ik ontmoette, waren zorgzaam, zeer
verantwoordelijk en begaan met het lot
van hun kinderen. Daardoor ontstond
er een enorme kans op een goed leven
voor deze jonge mensen. Met respect en
veel bewondering wil ik al deze ouders
een hart onder de riem steken en ze
bedanken voor hun werk met en voor
deze jongeren. Ik weet hoe het is om in
een onveilige thuissituatie op te groeien
en kan dus spreken van levensbelang.
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Ik hoop oprecht dat veel meer
mensen zich opgeven voor het
pleegouderschap. En dat het
besef van de noodzaak groeit.
Juist na deze coronatijd zullen
er waarschijnlijk meer kinderen
komen die deze zorg heel hard
nodig hebben. Ik hoop dat
mensen beseffen dat ze echt
een verschil kunnen maken.
En dat ze daar ook zelf eer en
voldoening uithalen. Bedenk dat
wat je zelf hebt meegemaakt
waardevolle lessen zijn die
je kunt doorgeven, en dat je
een kind kunt behoeden voor
ongeluk en verdriet. Wat is er
mooier dan er écht te zijn voor
een ander?
Liefs, Karin Bloemen
cabaretière en pleegouder
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