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In gezinnen waarvan een of beide ouders functioneren op 
licht verstandelijk beperkt niveau, gaat het grootbrengen 
van kinderen vaak niet vanzelf. Ook het ondersteunen van 
deze gezinnen gaat niet vanzelf; het vergt specifieke kennis, 
houding en vaardigheden van de gezinsbegeleiders.  
Hierover gaat deze handreiking. 

Het betreft geen concrete richtlijn, maar wel een overzicht en 
korte uitwerking van de onderwerpen die bij het ondersteunen 
van deze specifieke groep per definitie aan bod komen, met 
daarbij links naar verdieping op de onderwerpen. Deze links 
zijn lichtblauwe en onderstreepte woorden/stukken teksten. 
Voor een praktische toepassing in een organisatie dienen de 
beschreven onderwerpen verder te worden uitgewerkt. 

Deze handreiking is geschreven voor gedragsdeskundigen 
en gezinsbegeleiders die ouders met een licht verstandelijke 
beperking (lvb) ondersteunen. Zij hebben een inhoudelijk 
richtinggevende rol in het vormgeven van de ondersteuning 
van deze gezinnen. In dit document beogen we gedrags
deskundigen een leidraad te geven waarmee ze binnen hun 
organisatie aan de slag kunnen gaan. Alhoewel de handreiking 
is geschreven met het oog op gezinnen met licht verstandelijk 
beperkte ouders, is deze waarschijnlijk ook goed bruikbaar in 
gezinnen waar een beperking geen rol speelt. 

De handreiking omvat een beknopte literatuurstudie en 
uitwerking van drie expertmeetings in najaar 2015 en 
zomer en winter 2016 over het begeleiden van ouders die 
functioneren op het niveau van een lvb en waarbij sprake is 

van multiproblematiek. Het document is tot stand gekomen 
vanuit de ontmoeting tussen verschillende professionals van 
organisaties (voor een overzicht, zie bijlage 1), ingegeven door 
betrokkenheid bij en bevlogenheid over het onderwerp.  
We zien deze handreiking als een dynamisch stuk en 
onderdeel van een blijvende ontwikkeling in en ontmoeting 
rondom het ondersteunen van gezinnen. 

Voor professionals die met ouders met een lvb te maken 
kunnen krijgen, maar onvoldoende kennis hebben van 
licht verstandelijk beperkt functioneren, verwijzen wij naar 
onderstaande bronnen waarin helder staat uitgelegd wat 
een lvb is, hoe die herkend kan worden en waar rekening mee 
moet worden gehouden in de interactie of ondersteuning: 
» Brochure van De Borg  Hoe herken ik mensen met een 

licht verstandelijke beperking 
» http://www.totaalonbegrijpelijk.nl/
» Whitepaper van MEE over het herkennen van en omgaan 

met mensen met een lvb.

Het thema omgaan met een (eerste) kinderwens van mensen 
met een lvb laten we in deze handreiking buiten beschouwing 
en dat geldt ook voor het begeleiden van tienerouders met  
een lvb. Beide aspecten vergen andere kennis en vaardigheden. 

Juni 2017

Landelijk Kenniscentrum LVB: Jolanda Douma
Amerpoort: Ans de Jong, Janneke Looij en  
Barbara Stremmelaar

Woord vooraf

http://de-borg.nl/images/stories/algemeen/Hoe%20herken%20ik%20%20adres%202015%202013%20LOW.pdf
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http://www.totaalonbegrijpelijk.nl/
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Hoeveel gezinnen er precies zijn met ouders die functioneren 
op licht verstandelijk beperkt intelligentieniveau is onbekend 
(De Beer, 2011). Ook ontbreken landelijke gegevens over het 
aantal multiprobleemgezinnen in Nederland (Nederlands 
Jeugdinstituut, 2011a). Wat de professionals die bij deze 
gezinnen betrokken zijn wel weten is dat problemen zich 
vaak en snel kunnen opstapelen. Sommige problemen 
kunnen binnen het gezin en/of met hulp van mensen uit het 
persoonlijke netwerk opgelost worden. Bij een opeenstapeling 
van problemen is deze ondersteuning van familie en 
netwerk meestal niet voldoende; er is dan ook professionele 
ondersteuning nodig. 

De ondersteuning aan gezinnen met ouders met een lvb 
en multiproblematiek start met de basishouding en de 
overtuiging van professionals dat deze ouders vooral ouders 
zijn. Elke functionaris in een organisatie die ondersteuning 
biedt aan deze gezinnen moet vertrouwen hebben in de 
(veranderings)mogelijkheden van de ouders. Dit gaat vooraf 
aan het opbouwen van een samenwerkingsrelatie tussen 
professional en gezin. Deze samenwerking vormt vervolgens 
de rode draad van de ondersteuning. 

We beginnen deze handreiking met het beschrijven van de 
resultaten uit een korte literatuurstudie over gezinnen met 
ouders met een lvb.

Ouderschap 
en een licht 
verstandelijke 
beperking 

Ouders die functioneren op het niveau van een lvb hebben 
verhoudingsgewijs meer moeite met het opvoeden van een 
kind dan normaalbegaafde ouders. Gezien de kenmerken 
van een lvb in relatie tot dat wat gevraagd wordt van 
ouders, is dit wel te begrijpen. Zo heeft iemand met een lvb 
bijvoorbeeld meer moeite met abstract denken, heeft een 
beperkter taalbegrip en meer moeite met het verwerken van 
informatie. Het is lastiger voor de persoon om de aandacht 
vast te houden, zich te concentreren, en het geleerde te 
generaliseren van de ene situatie naar de andere. Een 
verstandelijke beperking betekent ook dat er beperkingen 
zijn in het sociale aanpassingsvermogen. De persoon heeft 
meer moeite met het aangaan en behouden van relaties, met 
het aanpassen aan geldende normen en met het zich sociaal 
adequaat gedragen. Dit heeft gevolgen voor het functioneren 
van de persoon in een sociale context en is van invloed op het 
persoonlijk netwerk van de persoon. 

Ook zegt de verstandelijke beperking iets over de 
emotionele ontwikkeling. Mensen met een lvb hebben 
onder andere meer moeite met het zich verplaatsen in de 
ander, met het herkennen van emoties van anderen en daar 
adequaat op te reageren en hij/zij heeft vaker een beperkte 
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gewetensontwikkeling. Een verstandelijke beperking maakt 
iemand ook kwetsbaarder in zijn/haar ontwikkeling. Vaker 
dan bij normaalbegaafden is er sprake van traumatische 
ervaringen met huiselijk geweld, het ontwikkelen van 
psychische klachten en psychiatrische stoornissen (De Beer, 
2011; Douma, Moonen, Noordhof, & Ponsioen, 2012). 

Als specifiek gekeken wordt naar wat dit betekent voor het 
opvoeden van een kind, blijkt dat licht verstandelijk beperkte 
ouders vaker problemen hebben met het nemen van 
geschikte beslissingen, het voldoen aan de behoefte van het 
kind op bijvoorbeeld het gebied van voeding of veiligheid  
en met het bieden van een stimulerende thuisomgeving.  
Ook hebben zij vaker problemen in de interactie met hun kind 
en hebben zij een gebrek aan kennis over bijvoorbeeld de 
manier waarop de ontwikkeling van het kind verloopt of over 
manieren waarop zij het kind moeten belonen of juist straffen 
(Feldman, 1994). 

Internationaal onderzoek laat zien dat ongeveer 40% van  
de kinderen die een licht verstandelijk beperkte ouder hebben 
niet meer bij de ouders thuis woont (Llewellyn & Hindmarsh, 
2015). In Nederlands onderzoek bleek dat ongeveer de helft 
van de ouderschappen van ouders met een lvb ‘tekortschoot’. 
Bij ongeveer 1 op de 6 ouderschappen was dit twijfelachtig, 
terwijl 1/3 van de licht verstandelijk beperkte ouders  
wel voldeed aan de criteria van goed genoeg ouderschap  

(De Vries, Willems, Isarin, & Reinders, 2005; Willems, De Vries, 
Isarin, & Reinders, 2007). In dat onderzoek werd daaronder 
verstaan dat er geen uithuisplaatsing van kinderen had 
plaatsgevonden, er geen bemoeienis was van de Raad voor 
de Kinderbescherming en er geen aanwijzingen waren voor 
verwaarlozing en mishandeling van de kinderen. 

Multi-
problematiek

Op basis van bovenstaande kunnen we concluderen dat 
het verhoudingsgewijs moeilijker is voor licht verstandelijk 
beperkte ouders om kinderen gezond en veilig te laten 
opgroeien. Maar het laat ook zien dat het licht verstandelijk 
beperkt functioneren niet per definitie betekent dat die 
persoon geen goede opvoeder zou kunnen zijn. Immers, niet 
bij 100% van de ouders is sprake van falend ouderschap. 
Het is daarom belangrijk om na te gaan welke factoren 
samenhangen met goed genoeg of met falend ouderschap. 
Het blijkt dat bijkomende problematiek, en dus niet het licht 
verstandelijk beperkt functioneren op zich, samenhangt met 
meer problemen in de opvoeding van de kinderen. Hierbij gaat 
het dan bijvoorbeeld om gezinnen waarin armoede, geweld, 
psychopathologie en een gebrek aan sociale steun voorkomen 
(Feldman, 1994). Deze bijkomende problemen maken het 
lastiger om een kind goed op te kunnen voeden (De Beer, 
2011). Een groot aantal van deze gezinnen kan beschouwd 
worden als een multiprobleemgezin. 

Inleiding
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Het Nederlands Jeugdinstituut (2011b) geeft de volgende 
omschrijving van een multiprobleemgezin: Een gezin 
dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal
economische en psychosociale problemen. Deze gezinnen 
hebben meer moeite met het voeren van een huishouding. 
Er is een gebrek aan regelmaat, hygiëne, financiële 
mogelijkheden of wooncomfort. Er is geregeld sprake van 
armoede en werkloosheid. Bij de ouders is er vaker een 
pedagogisch onvermogen, wat zich kan uiten in verwaarlozing 
of mishandeling van kinderen. De ouders hebben zelf vaak 
ook op jonge leeftijd traumatische ervaringen meegemaakt. 
Psychiatrische stoornissen en verslavingen komen relatief 
vaak voor. En als gevolg van echtscheidingen, onderlinge 
spanningen of wisselende relaties kent de relatie tussen de 
(ex)partners de nodige problemen.

Er is een grote overlap tussen multiprobleemgezinnen en 
gezinnen met licht verstandelijk beperkte ouders. In gezinnen 
van licht verstandelijk beperkte ouders bij wie het opvoeden 
niet goed genoeg gaat, is de ervaring dat er vaak sprake is van 
multiproblematiek (De Jong, Stremmelaar, & Looij, 2014).  
Bij kinderen van ouders met een lvb en multiproblematiek is er 
een groter risico op negatieve uitkomsten voor het kind, zoals 
hechtingsproblemen en internaliserend en/of externaliserend 
probleemgedrag. Goede opvoedingsondersteuning is daarom 
noodzakelijk in het belang van het kind, de ouders én de 
maatschappij. 

Interventies voor 
licht verstandelijk 
beperkte ouders

De databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands 
Jeugdinstituut omvatte in oktober 2016 17 interventies 
die ontwikkeld zijn voor de doelgroep ouders of jongeren 
met een lvb. Het grootste deel daarvan heeft betrekking op 
jongeren met een lvb, maar er zijn ook interventies gericht 
op het (multiprobleem)gezin, zoals ReSet, Relationele 
Gezinstherapie, Directieve Thuisbehandeling en Families 
First. Het doel van die interventies is echter gericht op het 
verminderen van probleemgedrag bij kinderen. 
 
Alleen HouVast is specifiek bedoeld voor ouders met een lvb. 
Het doel van HouVast is dat de ouders in staat zijn om hun 
kinderen veilig en ‘goed genoeg’ op te voeden. Onderzoek van 
Hodes en collega’s (2014) laat ook zien dat er maar weinig 
interventies aangetoond effectief zijn voor ouders met een 
lvb. Om gezinnen met licht verstandelijk beperkte ouders 
zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het daarom 
belangrijk om zicht te hebben op wat nu bijdraagt aan het 
goed genoeg opvoeden van de kinderen. 

Inleiding
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Factoren 
gerelateerd aan 
goed genoeg 
ouderschap

Het is dus niet alleen belangrijk om te weten welke ouders 
problemen hebben met het opvoeden van hun kinderen, maar  
ook welke ouders het wél goed (genoeg) doen. Welke factoren 
dragen daar aan bij? Inzicht daarin biedt aanknopingspunten 
voor het begeleiden van deze ouders. Ook daar is onderzoek 
naar gedaan en het blijkt dat de volgende factoren samen
hangen met goed genoeg ouderschap van deze ouders: 1) de 
aanwezigheid van een sociaal netwerk, 2) de aanwezigheid 
van adequate professionele hulpverlening en 3) het vermogen 
van de ouder(s) om ondersteuning te vragen en de bereidheid 
om de ondersteuning te aanvaarden (Ewals & Willems, 2008; 
Willems et al., 2007). Deze factoren, en dan in het bijzonder 
wat daarbij of daarvoor van belang is, werken we hieronder 
nader uit.

Het sociale 
netwerk

Een steunend sociaal netwerk hangt samen met een grotere 
kans op goed genoeg ouderschap. Naar de samenstelling, 
rol en invulling van het sociale netwerk van de licht 
verstandelijk beperkte ouder is onderzoek gedaan door 
De Kimpe en Nieuwenhuis (2012). In dit onderzoek is het 
sociale netwerk van de ouders (in het onderzoek waren dit 

met name moeders) bevraagd over de ondersteuning die zij 
bieden. Dit sociale netwerk bestond zowel uit familieleden 
(moeders/vaders, zussen, ooms/tantes of neven/nichten) 
als uit de partner, vrienden en bijvoorbeeld collega’s. Deze 
netwerkleden boden met name emotionele ondersteuning 
en gezelschap, maar ook praktische ondersteuning 
bij en adviezen over de opvoeding van de kinderen. 
Deze ondersteuning werd vooral geboden, omdat deze 
netwerkleden geven om de verstandelijk beperkte moeder. 
Het sociale netwerk biedt soms vormen van ondersteuning 
die niet altijd door professionele begeleiders geboden kan 
worden. Het is daarom voor professionals belangrijk om in 
gesprek te gaan en/of te blijven met netwerkleden. Daarin 
kan met elkaar besproken worden hoe het sociale netwerk 
eruitziet en welke ondersteuning de netwerkleden al aan de 
moeder/ouders bieden en wat zij daarin nog meer kunnen 
of willen doen. Voor een goede ondersteuning is goede 
samenwerking tussen alle partijen, inclusief de professionals, 
belangrijk. Zie verder ook hoofdstuk 4.

Professionele 
ondersteuning

De aanwezigheid van professionele ondersteuning aan de 
ouders hangt ook samen met goed genoeg ouderschap. 
Gezinnen met licht verstandelijk beperkte ouders hebben 
vaak intensieve ondersteuning nodig sommige (tijdelijk) 
24uurs zorg om de kinderen een veilige situatie te bieden 
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waarin zij zich kunnen ontwikkelen. Deze ondersteuning aan 
deze gezinnen is maatwerk. Willen we iets kunnen betekenen 
voor ouder en kind, zal het gehele gezin ondersteund moeten 
worden. Daarin staan het welzijn, de gezondheid en de 
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind centraal. 
Onderzoek naar werkzame of belangrijke factoren in de 
begeleiding en ondersteuning van multiprobleemgezinnen 
laat zien dat het van belang is om op meerdere terreinen 
tegelijkertijd hulp te bieden, dus zowel aan de ouders als 
aan de kinderen (Zoon & Bergle Clercq, 2014). Deze hulp 
kan therapeutisch en praktisch van aard zijn. Maar ook hier 
blijkt dat hoe de hulpverlener zich opstelt naar de ouders en 
kinderen toe van groot belang is. Deze gezinnen, en dus ook de 
gezinnen waar het in deze handreiking over gaat, hebben vaak 
een lange geschiedenis met de hulpverlening (vaak al over 
meerdere generaties heen), waardoor ze zich wantrouwend 
opstellen tegenover hulpverleners. De ‘standaard’ aanpak 
voor gezinnen zonder bijkomende problemen werkt hier dus 
niet. Ook nu geldt dat de hulpverlener extra aandacht moet 
besteden aan het opbouwen van een goede relatie met de 
gezinsleden en hen zoveel mogelijk moet motiveren om de 
aangeboden hulp te aanvaarden. Dit wordt bevorderd door 
betrokkenheid te tonen, respectvol en transparant te zijn, 
duidelijkheid te bieden en uit te gaan van de krachten van het 
gezin. Voor meer informatie hierover, zie hoofdstuk 2.

Ondersteuning 
vragen en 
aanvaarden

Het gaat er echter niet alleen om dat de ondersteuning er is 
en dat die adequaat is, maar ook dat de ouders bereid zijn 
om naar die ondersteuning te vragen en die te aanvaarden. 
Meppelderde Jong (2014) heeft gerichter gekeken naar wat 
nodig is om dat te realiseren, want het blijkt dat ouders vaak 
andere ideeën hebben over datgene waar ze ondersteuning 
bij nodig hebben dan degenen die hen kunnen ondersteunen, 
zoals familie, vrienden, buren of professionals (Llewellyn, 
McConnell, & Bye, 1998 in Meppelderde Jong, 2014). 
 
Uit het onderzoek van Meppelderde Jong komt naar voren 
dat licht verstandelijk beperkte ouders sneller om hulp 
vragen bij de opvoeding van hun kinderen als de relatie 
met hun begeleider goed is en als begeleiders geloven dat 
ouders hun opvoedingsvaardigheden kunnen verbeteren. 
Het ligt dus niet alleen bij de ouders, maar ook bij de attitude 
en deskundigheid van de begeleider om te zorgen voor 
een goede ondersteuning van de ouders. Vertrouwen in de 
mogelijkheden van de ouders staat daarin centraal. Daarnaast 
liet ditzelfde onderzoek zien dat hulpbronnen in de omgeving 
van ouders, zoals een gezonde financiële situatie en de eerder 
genoemde ondersteuning vanuit het netwerk, ook belangrijk 
zijn en dat dit soms nog meer waarde heeft dan de eigen 
vaardigheden van ouders.

Inleiding
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Deze handreiking
Voor de professionals die gezinnen met licht verstandelijk 
beperkte ouders en multiproblematiek begeleiden is het 
belangrijk om kennis te hebben van de verschillende risico en 
beschermende factoren. Deze factoren bepalen immers of het 
kind thuis kan opgroeien en welke ondersteuning daarbij nodig 
is. Het ondersteunen en begeleiden van deze gezinnen moet 
daarom gericht zijn op het versterken van de beschermende 
factoren en het verminderen van de risicofactoren voor de 
ouder, het kind, het gezin en de omgeving. 

De gepresenteerde inzichten uit wetenschappelijk onderzoek 
vormen hiervoor een belangrijke basis. Maar deze laten 
zich niet altijd even makkelijk vertalen naar concrete 
handelingsadviezen. Want hoe zorg je er nu voor dat je 
een goede relatie hebt met een ouder, hoe ga je uit van de 
krachten van het gezin, hoe betrek je het sociale netwerk van 
de ouders of hoe zorg je ervoor dat ouders bereid zijn om hulp 
te vragen en te accepteren? In deze handreiking proberen we 
deze vertaalslag te maken en hierop antwoord te geven in de 
vorm van zo concreet mogelijke handelingsadviezen.

Inleiding
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Amerpoort heeft het Landelijk Kenniscentrum LVB benaderd 
om gezamenlijk een project op te pakken en uit te voeren, met 
als doel te komen tot een handreiking over de ondersteuning 
aan gezinnen met ouders met een lvb en multiproblematiek. 
Dit project kent een aantal deelstappen die we hieronder 
nader toelichten. 

Gestart is met een basale literatuurstudie naar wat de 
‘kenmerken’ zijn van ouders met een lvb en bijkomende 
multiproblematiek in het algemeen en in relatie tot 
het opvoeden van een kind in het bijzonder. Met name 
reviewpublicaties die een samenvatting gaven van deze 
aspecten zijn bestudeerd. Daarin is nagegaan wat er bekend 
is over factoren die samenhangen met goed genoeg en 
niet goed genoeg ouderschap, welke interventies er zijn 
ontwikkeld en wat daarin ‘werkzame’ elementen zijn.  
De belangrijkste resultaten hiervan zijn hiervoor al 
weergegeven. Ook zijn de reeds bestaande Richtlijnen 
Jeugdhulp en Jeugdbescherming, inclusief bijbehorende 
werkkaarten, bestudeerd en verwerkt in deze handreiking. 
 In het bijzonder gaat het om de Richtlijn Multiprobleem-
gezinnen, de Richtlijn Problematische Gehechtheid en de 
Richtlijn Samen met Ouders en Jeugdigen Beslissen over 
Passende Hulp. 

Ongeveer tegelijkertijd is de eerste expertmeeting 
georganiseerd in oktober 2015. Hiervoor waren verschillende 

experts uitgenodigd. Allereerst waren dat professionals 
waarvan bekend was dat zij veel ervaring hebben met het 
ondersteunen van deze gezinnen. Ook deelnemers van 
het werkgezelschap Ouderschap en Kinderwens, waarin 
onderzoekers en professionals zijn vertegenwoordigd, 
waren uitgenodigd. En tot slot zijn alle contactpersonen van 
het Landelijk Kenniscentrum LVB over deze bijeenkomst 
geïnformeerd. Tijdens deze eerste bijeenkomst waren  
24 professionals aanwezig uit 13 verschillende organisaties.  
De aanwezigen waren gezinsbegeleiders, gedrags
deskundigen, teamhoofd/managers, beleidsmedewerkers  
en aandachtsfunctionarissen. In subgroepen van ongeveer  
4 à 5 professionals is met elkaar gesproken over hun 
ervaringen met het begeleiden van deze gezinnen, wat 
volgens hen belangrijk is om deze ouders ontvankelijk 
te laten worden voor deze gezinsondersteuning en wat 
er binnen de ondersteuning zelf belangrijk is om deze 
gewenste ondersteuning mogelijk te maken. De ervaringen 
uit deze subgroepen zijn vervolgens samengevoegd in een 
gestructureerd overzicht en gekoppeld aan de inzichten uit 
(wetenschappelijk) onderzoek.

Dit resulteerde in de eerste conceptversie van de handreiking 
die tijdens een tweede expertmeeting (juni 2016) is 
voorgelegd aan grotendeels dezelfde experts. De feedback 
en aanvullingen die zij toen nog gegeven hebben zijn weer 
verwerkt en vervolgens in de derde expertmeeting (december 
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2016) weer aan hen voorgelegd. Zij konden zich vinden in 
die versie. Die versie is tekstueel nog wat aangepast wat 
heeft geleid tot de huidige versie van de handreiking. Bij deze 
expertmeetings waren gemiddeld 15 experts uit ongeveer 
12 organisaties aanwezig. Voor een overzicht van deze 
vertegenwoordigde organisaties, zie bijlage 1.

Opbouw van de 
handreiking

Deze handreiking kent de volgende opbouw: In hoofdstuk 1  
beschrijven we eerst hoe gewerkt kan worden aan de 
beeldvorming van het gezin en de context waarin het 
gezin zich bevindt. Om goed te kunnen bepalen welke 
ondersteuning nodig is, is het belangrijk om niet alleen 
problemen in kaart te brengen (die vaak op veel meer 
gebieden spelen dan alleen op het gebied van de opvoeding), 
maar juist ook om informatie te verzamelen over factoren 
die risico’s kunnen opheffen of verminderen en een positieve 
invloed hebben. 

Daarna gaan we in hoofdstuk 2 in op het opbouwen van een 
goede werkrelatie met het gezin. We zien dit als de rode 
draad in de ondersteuning, omdat een goede relatie tussen 
ouders en professional een belangrijke factor blijkt in hulp en 
ondersteuning (kunnen) accepteren. 

Communicatie is een belangrijk onderdeel van de 
relatievorming, maar ook voor de inhoudelijke ondersteuning 
van deze ouders. Verondersteld wordt dat de professionals 
voor wie deze handreiking is geschreven, al kennis hebben van 
een lvb en wat dit betekent voor de alledaagse communicatie. 
Maar, omdat heldere communicatie de basis is van goede 
ondersteuning, en om professionals die nog niet zo bekend 
zijn met een lvb ook deze handreiking te kunnen laten 
gebruiken, beschrijven we in hoofdstuk 3 de belangrijkste 
aspecten over communicatie met ouders met een lvb. 

Het doel van professionele hulpverlening is dat het 
gezin voldoende vaardigheden eigen maakt zodat deze 
ondersteuning niet meer nodig is. Tegelijkertijd is bekend dat 
ouders met een lvb en multiproblematiek het vaak alleen niet 
redden. Hoe er gewerkt kan worden aan het vergroten en 
versterken van het netwerk van de ouders wordt beschreven 
in hoofdstuk 4. 

Professionals hebben natuurlijk niet te maken met alleen de 
ouders, maar met het hele gezin. Het is juist van belang om 
oog te hebben voor het kind; hoe is het voor dit kind om in dit 
gezin op te groeien. Hoofdstuk 5 gaat hier op in. 

Hoofdstuk 6 gaat over ouderschap, opvoeden en gehechtheid. 
Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er sprake 
is van onverantwoordelijk gedrag of als het moeilijk is om 
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met een ouder samen te (blijven) werken, kan kennis over de 
theorie van ouderschap, opvoeden en gehechtheid helpen om 
verder te komen. 

Met de juiste kennis en een goede (start in de) werkrelatie, 
kunnen er doelen worden gesteld van de ondersteuning.  
Wat hierbij belangrijk is, staat centraal in hoofdstuk 7. 

Vervolgens gaan we in hoofdstuk 8 na hoe de veiligheid van 
de kinderen ingeschat kan worden en hoe gehandeld moet 
worden als vermoed wordt dat de veiligheid van de kinderen 
niet gewaarborgd is. 

De experts benadrukten dat, om als gezinsbegeleider een 
gezin goed te kunnen ondersteunen, het belangrijk is dat ze 
daarbij ondersteund worden door de organisatie waarvoor ze 
werken. Hoofdstuk 9 gaat in op wat gezinsbegeleiders vanuit 
hun organisatie nodig hebben om hun werk goed te kunnen 
doen.

De ondersteuning aan ouders met een lvb vindt plaats in 
een breder kader dan het gezin en het sociale netwerk. 
Een gezinsbegeleider moet ook oog hebben voor en kennis 
hebben van het maatschappelijke en het wettelijke kader 
waarbinnen deze ondersteuning plaatsvindt. Daarnaast wordt 
het ook steeds belangrijker om als gezinsbegeleider je positie 
te kennen en naar anderen te verhelderen en goed samen te 

werken ‘in de keten’. Deze onderwerpen komen aan bod in 
hoofdstuk 10.

In hoofdstuk 11 staat geschreven hoe scholing voor 
gezinsbegeleiders er uit kan zien binnen een (zorg)organisatie, 
zowel qua opzet en invulling als de borging ervan.

Zoals in de inleiding al is aangegeven, zijn er maar heel weinig 
specifieke en aangetoond effectieve interventies voor ouders 
met een lvb. Dat wil echter niet zeggen dat geen enkele 
bestaande interventie (voor ouders in het algemeen) ingezet 
zou kunnen worden. Daarom geven we in hoofdstuk 12 een 
overzicht van verschillende interventies en methodieken 
die kunnen worden gebruikt om ouders met een lvb te 
ondersteunen bij hun opvoedingsvaardigheden.

Methode
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Hoofdstuk 1.

Beeldvorming  
van het gezin -  
oog voor  
de context

« Inhoud
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Dit hoofdstuk gaat over het verzamelen van informatie over 
het gezin, kortgezegd over de beeldvorming. Beeldvorming 
is nodig om passende ondersteuning te kunnen bieden, 
die gericht is op het verminderen van problemen en het 
versterken van krachten. We lichten twee belangrijke 
aspecten uit: 1. het verkrijgen van informatie die nodig is 
bij het inschatten van goed genoeg ouderschap; wat zijn 
daarvoor de criteria in de praktijk en hoe kan dat bepaald 
worden? en 2. het in kaart brengen van factoren die op een 
positieve of een negatieve manier bijdragen aan goed genoeg 
ouderschap: de risico en beschermende factoren. Welke 
factoren zijn dat en hoe kun je daar als gezinsbegeleider 
zicht op krijgen? Beeldvorming omvat vanzelfsprekend ook 
andere aspecten, zoals de ontwikkeling van het kind en de 
veiligheid van de opvoedingssituatie. Deze aspecten komen in 
respectievelijk hoofdstuk 5 en hoofdstuk 8 aan bod.

Goed genoeg 
ouderschap

In de inleiding is gesproken over goed genoeg ouderschap en 
dat uit onderzoek blijkt dat niet alle ouders die functioneren 
op het niveau van een lvb daaraan kunnen voldoen. De criteria 
die gehanteerd werden in die onderzoeken zijn vrij strikt, zoals 
of een kind nog thuis woonde of uit huis was geplaatst, of er 
bemoeienis was van de Raad voor de Kinderbescherming en 
of er aanwijzingen waren voor verwaarlozing en mishandeling 
van de kinderen. In de praktijk gelden er echter meer 

dynamische criteria om in te schatten of er sprake is van 
goed genoeg ouderschap. Op basis van die inschatting wordt 
vervolgens bepaald of zulke maatregelen wel of niet ingezet 
dienen te worden. Het is dus belangrijk om als professional te 
weten wat criteria zijn van goed genoeg ouderschap en wat 
daar allemaal onder valt. 

Zoals ook aangegeven zijn de meeste gezinnen waar het in 
deze handreiking over gaat te beschouwen als een multi
probleemgezin. Werkkaart 3 ‘Wanneer is het ouderschap 
‘goed genoeg’? van de Richtlijn Multiprobleemgezinnen 
kan daarom worden ingezet als beoordelingskader voor 
goed genoeg ouderschap. Op die kaart staan 14 condities 
beschreven die van belang zijn voor een optimale ontwikkeling 
van het kind. We noemen er hier een paar, maar voor het 
volledige overzicht verwijzen we naar werkkaart 3.  
De volgende condities staan benoemd voor goed genoeg 
ouderschap: adequate verzorging (zoals onderdak, kleding 
en voeding), een veilige fysieke omgeving, affectief klimaat 
(emotionele bescherming, steun en begrip), adequaat 
voorbeeldgedrag van ouders (normen en waarden), interesse 
tonen in het kind door de ouders, aanwezigheid van een 
sociaal netwerk om op terug te vallen (door de ouders 
en het kind), stabiliteit in de levensomstandigheden en 
toekomstperspectief (aankondigen van veranderingen in het 
leven van het kind en rekening houden met het kind).  
Door gericht de aspecten van deze werkkaart na te gaan 
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voor het gezin, kan een indruk worden gekregen van de mate 
waarin er sprake is van goed genoeg ouderschap. 

Een ander hulpmiddel dat kan worden ingezet om te bepalen 
of het ouderschap goed genoeg is, is het supplement 
Ouderschap van de Zelfredzaamheidsmatrix (Fassaert, 
Lauriks, Buster, De Wit, Van de Weerd, & Schönenberger, 
2013). Met dit supplement kan allereerst een inschatting 
worden gemaakt van de mate waarin de ouders hun kind 
lichamelijke verzorging bieden. Hiertoe behoren de basiszorg, 
zoals kleding, voeding, hygiëne en medische zorg, maar 
ook de mate waarin het huis en andere fysieke omgevingen 
veilig zijn. Het tweede domein betreft sociaalemotionele 
ondersteuning. Hierbij gaat het om de mate waarin de ouders 
leeftijdsadequate grenzen stellen (versus verwaarlozen en 
geestelijke mishandeling) en de relaties tussen hun kind en 
andere kinderen bevorderen. Het derde domein is scholing. 
Hierbij wordt nagegaan in welke mate leerplichtige kinderen 
zonder geldige reden afwezig zijn in de les en de mate waarin 
het kind mogelijkheden heeft om huiswerk te maken.  
Ook gaat het hier om de mate waarin ouders betrokken zijn  
bij de school van hun kind. Het laatste domein gaat over 
de mate waarin er opvang van de kinderen is, indien dit 
noodzakelijk blijkt te zijn, en of die opvang dan voorziet in de 
aspecten van lichamelijk basiszorg én in de uitvoering van de 
opvoedtaken. Soms helpt het de professional en de ouders om 
onderscheid te maken tussen ouderschap en opvoederschap. 

Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 6. 
In onderstaande richten we ons op de belemmerende en 
bevorderende factoren van goed genoeg ouderschap (of 
eigenlijk opvoederschap, zie hoofdstuk 6, maar we hanteren 
hier de term die ook in de literatuur wordt gebruikt en dat 
is meestal ouderschap) en hoe daar zicht op gekregen kan 
worden.

Belemmerende 
en bevorderende 
factoren van 
goed genoeg 
ouderschap

Uit de literatuur en expertmeetings komt duidelijk naar 
voren dat een gezinsbegeleider niet meteen al tijdens 
het eerste contact actief aan de slag kan gaan met de 
opvoedingscompetenties van de ouders. Problemen in 
gezinnen spelen zich, zoals eerder genoemd, op veel meer 
terreinen af dan alleen op het gebied van de opvoeding. 
Deze problemen zorgen vaak voor spanning en onrust, 
waardoor een gezin/ouder regelmatig niet in staat is om 
voldoende aandacht te richten op de opvoeding. Het gaat 
hierbij om risicofactoren die direct of indirect de veiligheid en 
de ontwikkeling van kinderen bedreigen. Daarnaast zijn er 
factoren die deze risico’s kunnen opheffen of verminderen en 
een positieve invloed hebben op de opvoeding: beschermende 
factoren. Om goed te kunnen bepalen welke ondersteuning 
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wanneer nodig is (aard, frequentie en intensiteit), moeten 
zowel risicofactoren als beschermende factoren in kaart 
worden gebracht. 

Het Balansmodel van Bakker en collega’s (1998) wordt vaak 
gehanteerd om op verschillende niveaus zicht te krijgen op 
deze factoren. In dit model maken zij onderscheid tussen 
factoren die zich kunnen bevinden op het micro, meso en/
of het macroniveau, dus op factoren gelegen in het kind, de 
ouders en het gezin, factoren gelegen in de sociale context en/
of factoren die betrekking hebben op sociaaleconomische 
gezinsfactoren, culturele en maatschappelijke factoren.  
Voor het Balansmodel zelf en een uitwerking daarvan, 
verwijzen we naar de publicatie van Bakker en collega’s (1998) 
(klik op deze link om de publicatie te downloaden). 

Hieronder geven we een opsomming van de factoren die 
volgens dit model en/of volgens de experts in kaart moeten 
worden gebracht. Het betreft geen volledig overzicht, maar 
het zijn wel de factoren die volgens de experts het meest 
belangrijk zijn. 

Factoren op microniveau 
Op het microniveau wordt in het Balansmodel onder scheid 
gemaakt tussen factoren op het niveau van het kind (zoals 
intelligentie, beperkingen, zelfbeeld van het kind), het niveau 
van de ouders en het niveau van het gezin. Op het niveau 

van het kind zijn geen uitspraken gedaan door de experts 
over de factoren die kunnen samenhangen met goed genoeg 
ouderschap, mogelijk omdat praktijk en onderzoek zich 
meestal primair richten op de ouders. Op het niveau van de 
ouders en van het gezin zijn wel factoren genoemd. Die geven 
we hieronder weer.

Ouderfactoren
Het betreft hier o.a. de persoonlijkheid, lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, het zelfbeeld en jeugdervaringen van 
de ouders. De experts hebben verschillende ouderfactoren of 
problemen van de ouders genoemd die het opvoeden van de 
kinderen kunnen bemoeilijken en waarover informatie moet 
worden ingewonnen. Het gaat om de volgende factoren/
problemen:
1 Psychische problemen en verslavingsproblematiek ouders: 

Is er sprake van deze problemen bij de ouders en welke 
begeleiding /behandeling is nodig voor de persoonlijke 
problematiek van de ouder?

2 Een of beide ouders hebben een lvb, maar dat wil niet 
zeggen dat alle ouders met een lvb hetzelfde weten en 
kunnen. Er zijn (soms best grote) verschillen tussen deze 
ouders wat betreft hun sterkere en zwakkere kanten. 
Het is dus belangrijk dat een gezinsbegeleider probeert 
na te gaan wat de sterke en zwakkere kanten van deze 
ouder zijn. Hieraan gerelateerd is dat ook geprobeerd 
moet worden om zicht te krijgen op hoe deze ouder 
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leert. Wat heeft deze ouder nodig om tot meer inzicht en 
vaardigheden te komen? 

3 Taalniveau van de ouder: In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan 
bij het aanpassen van de communicatie aan de ouder met 
een lvb, maar om dat echt goed te kunnen doen, is inzicht 
in het niveau van taalbegrip van de ouder onmisbaar. 
Zonder inzicht hierin is de kans op miscommunicatie en 
(wederzijdse) frustratie groot, waardoor de ouder minder 
open zal staan voor ondersteuning.

4 Empathisch vermogen van de ouders: in welke mate 
kunnen de ouders zich inleven in hun kinderen en daar hun 
opvoeding en ondersteuning op afstemmen?

5 Levensgeschiedenis van de ouder: Wat hebben de ouders 
zelf meegekregen vanuit hun gezin over waarden en 
normen en over hoe met andere mensen om te gaan?  
Hoe was het bij hen thuis? Hoe zijn ze zelf opgevoed en 
wat vinden zij voor hun eigen kind belangrijk?

6 Welke rol speelt migratie en culturele achtergrond in het 
gezin en de familie? 

7 Motivatie (en mogelijkheden) van de ouders om te 
veranderen: Is er weerstand om te veranderen? Waar ligt 
die weerstand en/of waar liggen blokkades? Is er sprake 
van overtuigingen of dilemma’s? Helpt motiverende 
gespreksvoering?

8 Eerdere ervaringen met de hulpverlening voor henzelf,  
het kind en ten behoeve van de opvoeding van hun kind: 
Wat heeft het gezin al eerder geprobeerd, is er al eerder 

met hulpverlening contact geweest? Welke ervaringen zijn 
toen opgedaan? Veel ouders hebben negatieve ervaringen 
met de hulp verlening. Het is belangrijk om deze informatie 
te krijgen om beter aan te sluiten bij het gezin.

9 Inschatten van de veiligheid van het kind; in elke fase 
van de gezinsbegeleiding moet een inschatting gemaakt 
worden van de veiligheid van het kind, dus ook in de fase 
van de beeldvorming (zie hiervoor ook hoofdstuk 8). 

10 Ervaren opvoedingsbelasting door de ouders; hoe zwaar 
vinden ze de opvoeding van hun kind(eren). Dit is in kaart te 
brengen met een vragenlijst, zoals de Opvoedingsbelasting 
Vragenlijst OBVL of de verkorte versie OBVL-K.

Gezinsfactoren
In het Balansmodel gaat het op het microniveau ook 
over de onderlinge relaties tussen de gezinsleden, de 
opvoedingscompetenties en opvoedingsstijl. De experts 
gaven aan dat het voor een gezinsbegeleider belangrijk is 
om te weten in wat voor gezin hij/zij terechtkomt en hoe de 
gezinsleden met elkaar omgaan en met elkaar communiceren 
(de interactiepatronen tussen de ouders en kinderen, maar 
ook tussen ouders onderling). Dit bepaalt mede hoe het gezin 
het beste benaderd kan worden. Deze gezinsfactoren kunnen 
o.a. in kaart worden gebracht m.b.v. het Circumplexschema 
van Olson, Sprenkle en Russell (1979). Zij onderscheiden 
drie dimensies van gezinsfunctioneren, waaronder ook de 
gezinscommunicatie:
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1  Cohesie: emotionele verbondenheid die gezinsleden 
tot elkaar hebben. Hierbinnen worden vier gezinstypes 
onderscheiden: loszand (erg weinig verbondenheid), 
afzonderlijkheid (weinig tot gemiddelde verbondenheid), 
verbondenheid (gemiddeld tot hoog) en kluwen (erg 
hoge mate van verbondenheid). Hiervan worden de 
twee uitersten, loszand en kluwen, als problematisch 
beschouwd. 

2  Flexibiliteit: dit betreft de mate van verandering in 
leiderschap, rolverdelingen en regels binnen het gezin 
als de omgeving verandert of het gezin/een gezinslid in 
een andere levensfase komt. Het gaat om de mate van 
flexibiliteit en hoe een gezin omgaat met veranderingen. 
Vier gezinstypes kunnen worden onderscheiden: rigide 
(erg weinig flexibel), gestructureerd (weinig tot gemiddeld), 
flexibel (gemiddeld tot hoog) en chaotisch (zeer hoog).  
Ook hiervan zijn de twee uitersten, rigide en chaotisch,  
het minst gunstig. 

Cohesie en Flexibiliteit heeft Olson in het model geplaatst. 
Op basis hiervan kan inzicht verkregen worden in de mate 
waarin een gezin ‘gezond’ of meer problematisch functioneert. 
Klik hier voor een Engelstalige publicatie van Olson met daarin 
dit schema en de uitleg hiervan. 

3  Gezinscommunicatie is een ‘faciliterende dimensie’  
en is geen onderdeel van dat schema. Communicatie is 
echter wel belangrijk om dingen te veranderen op de twee 

andere dimensies (cohesie en flexibiliteit). Het gaat om 
vaardigheden als luisteren naar elkaar, de wijze waarop 
boodschappen worden overgebracht en de mate waarin 
gezinsleden hun emoties en meningen kunnen uiten. 
Gebrek aan open communicatie, indirecte communicatie, 
inconsistente boodschappen en dreigementen hangen 
samen met problemen in het gezin.

De eerder genoemde levenscyclus en faseovergangen 
van een gezin geven informatie over de fase waarin het 
gezin zich bevindt en de taken waarvoor de verschillende 
gezinsleden staan. Denk hierbij aan de start van het 
ouderschap, basisschoolleeftijd, puberteit en adolescentie, 
fase van uithuisgaande kinderen en pensionering ,maar ook 
aan ontslag en een nieuwe baan, overlijden van een ouder, 
scheiding of verhuizing. Het gezin moet zich aan die nieuwe 
situaties aanpassen. Een overgang naar en aanpassing aan 
een nieuwe fase kan leiden tot een probleem in een gezin, 
maar het kan ook nieuwe kansen bieden. Het is belangrijk  
dat een gezinsbegeleider weet in welke levensfase een 
gezin zich bevindt en kan inschatten hoe een gezin met een 
verandering omgaat.

Ook belangrijk is het om zicht te hebben op de opvoedings
competenties van ouders, mede omdat deze deels zijn 
opgenomen in de criteria van goed genoeg ouderschap (zie 
inleiding). Het opvoeden van een kind vraagt onder andere 
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van ouders dat zij op vier gebieden zorg bieden om de 
ontwikkeling van hun kind te stimuleren: 
» basale lichamelijke zorg, bestaande uit bescherming, 

voeding en medische verzorging;
» primaire ontwikkelingsstimulatie op sensomotorisch, 

cognitief en sociaal gebied;
» affectieve zorg, gericht op emotionele veiligheid en 

ontwikkeling;
» pedagogische opvoeding, gericht op 

persoonlijkheidsvorming, sociaal functioneren en 
normbesef (uit Willems & Ewals, 2008).

Opvoedingscompetentie kan worden gezien als het vermogen 
om op deze deelgebieden in voldoende mate de benodigde 
zorg te bieden. Het is een taak voor de gezinsbegeleider om na 
te gaan in hoeverre ouders deze zorg bieden. 

Opvoedingsstijl bestaat grofweg uit twee dimensies: de 
mate waarin ouders controle op het kind uitoefenen en 
de mate waarin ze betrokkenheid bij het kind tonen. Op 
basis van deze dimensies zijn vier opvoedingsstijlen te 
onderscheiden: autoritatief (ook wel democratisch genoemd; 
veel betrokkenheid, veel controle), autoritair (weinig 
betrokkenheid, veel controle), permissief (oftewel toegeeflijk; 
veel betrokkenheid, weinig controle) en verwaarlozend (weinig 
betrokkenheid, weinig controle). De opvoedingsstijl van de 
ouders is in de dagelijkse praktijk meestal niet zo duidelijk 
te typeren o.a. door de wisselende contexten waar ouders 

mee te maken hebben. Ouders hanteren dus meestal een 
combinatie van opvoedingsstijlen, waarbij de ene situatie om 
een striktere benadering vraagt, terwijl een andere situatie 
een meer democratische stijl van opvoeden vergt. Maar 
over het algemeen lijkt de democratische of autoritatieve 
opvoedingsstijl het meest wenselijk. Voor meer informatie 
over opvoedstijlen, klik HIER.

Factoren op mesoniveau 
Op dit niveau bevinden zich sociale factoren. Het gaat dan om 
sociale gezinsfactoren (zoals de hoeveelheid sociale steun 
waar het gezin een beroep op kan doen, relaties met familie 
en vrienden en de sociale bindingen van het gezin) en sociale 
buurtfactoren (zoals de mate waarin het gezin geïntegreerd 
is in de buurt, de ‘staat’ en het klimaat van de buurt en 
de voorzieningen die daar zijn). De experts, maar ook de 
literatuur, wijzen op het belang van sociale steun.  
De ouders waar het in deze handreiking over gaat, lukt het 
vaak niet alleen om hun kinderen te geven wat ze nodig 
hebben. De opvoedingscompetenties ontbreken dan op één  
of meerdere gebieden. Het hebben en kunnen benutten van 
een sociaal netwerk dat de ouders kan ondersteunen met  
de opvoeding is een belangrijke beschermende factor.  
In hoofdstuk 4 gaan we hier dieper op in. 

Ook de huisvesting, de grootte en de staat van het huis zijn 
door de experts genoemd. Een huis met weinig privacy komt 
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de onderlinge relaties tussen gezinsleden, waaronder die 
tussen ouder en kind, vaak niet ten goede. En ook de buurt 
waar het huis staat kan een rol spelen. Een veilige buurt is een 
beschermende factor voor het opgroeien van een kind, een 
onveilige buurt is een risicofactor. 

Factoren op macroniveau 
De factoren op macroniveau omvatten sociaaleconomische 
gezinsfactoren (werk of werkloosheid), culturele factoren 
(aansluiten bij of afwijken van de (sub)culturele normen en 
waarden) en maatschappelijke factoren (het politieke klimaat 
en acceptatie van mensen die afwijken van de norm of het 
gemiddelde). Zie ook hoofdstuk 10.

De experts gaven verder nog aan dat het belangrijk is om zicht 
te hebben op eventuele financiële problemen of schulden van 
het gezin. Deze problemen kunnen een grote druk leggen op 
de ouders en veel stress opleveren (wat vaak leidt tot minder 
sensitief en responsief reageren naar de kinderen). 

Informatie-
bronnen

Informatie over bovenstaande factoren kan op verschillende 
manieren en via verschillende bronnen verkregen worden. 
Voorbeelden zijn: 
» Dossieronderzoek;
» Gesprekken met ouders, iets samen doen;

» Gesprekken met het kind, iets samen doen;
» Aanwezig zijn bij afspraken met school, bewindvoerder,  

andere instanties enz.;
» Belangrijke familieleden, vrienden, buren ontmoeten en 

spreken.

Welke bron of welke methode geselecteerd wordt, hangt 
mede af van het type informatie dat een gezinsbegeleider 
wil verkrijgen en van hoe zeer de verstandelijk beperkte 
ouder belast wordt en kan worden. Het direct aan de ouders 
vragen naar gevoelige kwesties kan de relatie tussen de 
gezinsbegeleider en de ouders onder druk zetten, wat niet 
wenselijk is, maar het kan ook juist transparantie bieden en 
een relatie verduidelijken. Er zal dus steeds goed afgewogen 
moeten worden welke methode het beste ingezet kan worden 
om welke informatie te krijgen. Uitgangspunt is dat de ouder 
aanwezig is of toestemming heeft gegeven voor informatie
uitwisseling tussen hulpverleners. De gezinsbegeleider moet 
een duidelijke reden hebben om hiervan af te wijken. 

Indien er gerichter of diepgaander onderzoek gedaan moet 
worden om informatie te verkrijgen over het functioneren van 
de ouders en het kind, dan is de gedragskundige met name de 
aangewezen persoon om nader onderzoek te doen. 

Hoofdstuk 1. Beeldvorming van het gezin - oog voor de context



pagina 25

Beeldvorming  
in de praktijk

In dit hoofdstuk zijn veel aspecten genoemd die in kaart 
kunnen worden gebracht om een goed beeld van het gezin te 
vormen. Het is echter niet de bedoeling dat alle aspecten altijd 
uitputtend worden onderzocht. Dat is niet mogelijk, maar 
ook niet wenselijk. Het is belangrijk dat in gezamenlijkheid 
(door een gezinsbegeleider en een gedragsdeskundige) wordt 
bepaald over welke aspecten informatie verkregen moet 
worden voor een goede beeldvorming en ondersteuning. 

Tot slot willen we nog enkele belangrijke principes 
benadrukken rondom het hebben van een gesprek met 
de ouders om informatie te verkrijgen over risico en 
beschermende factoren: 
» Het is hoe dan ook van belang dat ouders en begeleiders 

het over hetzelfde hebben en dat de begeleiders dus hierin 
goed afstemmen op de ouders. Zonder goede afstemming, 
ontstaan er misverstanden en dat komt de hulpverlening 
niet ten goede. 

» Daarnaast is het belangrijk dat benadrukt wordt dat zowel 
de ouders als de gezinsbegeleider allebei het beste willen 
voor het kind. Beiden hebben hetzelfde doel, namelijk het 
beste voor het kind realiseren.

» Wanneer ouders onvoldoende talig zijn, kan de  
Yucelmethode ondersteunend zijn in het gesprek.  
Dit is een methode die helpt om op een beeldende wijze 
overzicht te krijgen over de problemen die spelen in een 
gezin en de ondersteuning die aanwezig is. De regie ligt bij 
de ouders.

» Veel van de vragenlijsten die kunnen worden ingezet 
om een of meerdere aspecten van ouderschap in kaart 
te brengen gaan uit van problemen en zijn vaak negatief 
geformuleerd. Het is juist bij deze ouders belangrijk dat er 
oog is voor dat wat wel goed gaat. Voer het gesprek zoveel 
als mogelijk in positieve bewoordingen en neem ook 
positieve aspecten mee. 
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Elke relatie tussen mensen begint bij bewust zijn van wie 
je zelf bent en van je eigen waarden en normen die in jouw 
leven richtinggevend zijn. Voorafgaand aan het opbouwen 
van een werkrelatie met ouders en kinderen, zijn er vier 
stappen in bewustwording nodig. Dit start met het bewust 
stilstaan bij jezelf: Wie ben ik? (stap 1) en vervolgens, wat 
zijn mijn waarden en normen ten aanzien van ‘goed leven’, 
samenwerking, medemenselijk contact, religie en natuur?  
(stap 2). De volgende stap (3) is van jezelf weten hoe jij denkt 
over ouderschap bij mensen met een lvb. Als je je hiervan 
bewust bent, kun je vervolgens ervaren wat dit gezin bij jou 
aan gevoelens oproept (stap 4). Daarna ben je in staat om 
een werkrelatie op te bouwen met het gezin en de individuele 
gezinsleden.

Uit de verschillende onderzoeken komt naar voren dat een 
goede relatie tussen ouders en hulpverleners een belangrijke 
factor is om hulp en ondersteuning te accepteren. Zo heeft 
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen de afgelopen jaren 
onderzoek gedaan naar de werkalliantie in jeugdzorg en naar 
menslievende professionalisering in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking (nu ook bij de Tilburg University). 
Klik op de volgende twee links voor meer informatie 
over het project Samen Sterker en over menslievende 
professionalisering.

Geschaad in 
vertrouwen

Het vertrouwen van de gezinnen in de hulpverlening en 
in gezinsbegeleiders kan beschadigd zijn door eerdere 
ervaringen met hulpverlening. De gezinnen waar het in deze 
handreiking over gaat hebben veelal een behoorlijk verleden 
met hulpverleners en dat geldt niet alleen voor het eigen 
gezin, maar ook voor de generaties vóór hen. Niet zelden is 
hun beeld van hulpverleners dat zij voor het gezin besluiten 
namen, óver hen spraken en niet mét hen, niet naar hen 
luisterden en hen niet wilden begrijpen. Niet zelden heeft het 
gezin een uithuisplaatsing meegemaakt van een eigen kind of 
van een kind in hun naaste familie. Dit alles bij elkaar heeft het 
vertrouwen in de hulpverlening geschaad en het vraagt heel veel 
van een gezinsbegeleider om het vertrouwen (terug) te winnen. 

Tevens bestaat het risico dat in het gezin bij één of meerdere 
gezinsleden sprake is van problematische gehechtheid  
(zie hoofdstuk 6 voor meer informatie over gehechtheid). 
Beide factoren betekenen dat een gezinsbegeleider te maken 
heeft met volwassenen en kinderen/jeugdigen die niet 
vanzelfsprekend vertrouwen hebben in de ander.  
De gezinsbegeleider dient zich daar bewust van te zijn: 
wat doet dit wantrouwen van het gezin met mijzelf en wat 
betekent dit voor mijn ondersteuning? Dit is bepalend voor de 
wijze waarop de gezinsbegeleider een samenwerkingsrelatie 
aangaat met de gezinsleden. Het gezin kan in samenwerking 
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gaan ervaren dat de begeleider er voor hen is, naar hen luistert 
en oog heeft voor hun problemen en ideeën. En het gezin 
kan gaan ervaren dat er samen met de ouders gestreefd 
wordt naar perspectief; oftewel, dat het kind door de ouders 
opgevoed kan worden. Twee essentiële elementen om als 
gezinsbegeleider tot een goede relatie met de ouders en het 
gezin te komen, zijn: 
» de houding van de gezinsbegeleider; hoe stel je je op naar 

de ouder/het gezin; 
» de vaardigheden of competenties van de gezinsbegeleider 

die daarvoor nodig zijn.
Beide werken we hieronder verder uit.

De houding van de 
gezinsbegeleider

Er zijn diverse aspecten belangrijk in de houding van de 
gezinsbegeleider om tot een goede en constructieve  
(werk)relatie met de ouders te komen. Hieronder geven we 
deze puntsgewijs weer. De gezinsbegeleider:
» heeft een positieve en optimistische grondhouding;
» benoemt wat er goed gaat in het gezin;
» straalt uit vertrouwen te hebben in de goede bedoelingen 

en (leer)mogelijkheden van de ouders (positieve mindset) 
om hun kind op te voeden;

» is oprecht nieuwsgierig en oordeelsvrij en heeft een  
‘nietweten’houding;

» laat (zoveel als mogelijk) de regie bij het gezin;

» is respectvol naar de ouders (zelfs als er sprake is van 
huiselijk geweld);

» kan goed luisteren naar wat de ouders te zeggen hebben;
» vraagt toestemming (legitimatie) aan ouders om zich te 

mogen bemoeien met de zaken die in het gezin spelen 
(mag ik je een vraag stellen, advies geven?);

» ziet de ouder als ouder en niet als iemand met een lvb; 
» ziet de ouder ook als persoon en niet alleen als ouder van 

het kind;
» kan onderscheid maken tussen opvoederschap en 

ouderschap (zie hoofdstuk 6); 
» ziet de ouders als de deskundigen, zij kennen hun kind het 

best. Een gezinsbegeleider moet dit ook communiceren 
naar de ouders en hun deskundigheid erkennen;

» is open, transparant en eerlijk; 
» bespreekt openlijk met de ouders als hij/zij zorgen heeft 

over de veiligheid of ontwikkeling van het kind;
» maakt het duidelijk aan de ouders wanneer het nodig is  

 tijdelijk  over te nemen; 
» gaat niet af op wat een ouder zegt, maar op wat  

een ouder doet;
» staat naast de ouders en niet erboven; 
» houdt rekening met eerdere ervaringen van de ouders  

met de hulpverlening;
» toont interesse in de levensgeschiedenis van de ouder, bij

voorbeeld door te vragen aan de ouders wat zij zelf hebben 
meegekregen vanuit zijn/haar gezin, hoe het thuis was; 
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» gaat elke keer weer opnieuw het contact aan met de 
ouders en doet dit bewust.

Op Werkkaart 6 van de Richtlijn Multiprobleemgezinnen staat  
de gewenste houding van een professional beschreven 
die met multiprobleemgezinnen werkt. Zoals hiervoor al 
aangegeven, zijn veel van de gezinnen waar het in deze 
handreiking over gaat te beschouwen als een multi probleem
gezin. De grondhouding die belangrijk is voor het opbouwen 
van een relatie met gezinnen waarvan een ouder een lvb 
heeft, komt voor een belangrijk deel overeen met die genoemd 
wordt voor multiprobleemgezinnen. We noemen daarom 
een aantal houdingsaspecten uit die richtlijn: het tonen van 
oprechte betrokkenheid met het gezin en hun situatie, de 
ouders serieus nemen en erkenning geven voor hun moeilijke 
omstandigheden, respect tonen voor het perspectief van de 
gezinsleden en het uitstralen van vertrouwen naar het gezin 
dat de situatie kan veranderen. 

Competenties 
van de gezins-
begeleider

Het zijn echter niet alleen de houdingsaspecten die bijdragen 
aan een constructieve werkrelatie of alliantie met de ouders. 
Ook bepaalde competenties zijn hiervoor belangrijk.  
De volgende competenties zijn door de experts genoemd:
» Aansluiten bij de gewoonten en het tempo van het gezin; 

» Kunnen omgaan met dilemma’s en het gegeven dat er 
soms geen goede oplossing is;

» De communicatie aansluiten op het taalniveau van de 
ouders, zie ook hoofdstuk 3;

» Anticiperen op belangrijke levensfaseveranderingen  
of kleine veranderingen in het leven, bijvoorbeeld  
door rekening te houden met en te praten over een 
komende verandering, zoals in het werk van een ouder  
of de school van het kind, en het geven van psycho
educatie over wat die veranderingen met een gezinslid/
gezin doet of kan doen;

» Bewust zijn van de relaties tussen de gezinsleden en 
wederzijdse beïnvloeding. Daartoe hoort ook het besef 
dat een interventie bij één gezinslid de relatie met andere 
gezinsleden beïnvloedt;

» Bewust zijn van de relaties om het gezin heen en ook 
relaties aangaan met voor het gezin belangrijke personen;

» Aansluiten bij en overtuigd zijn van de eigen kracht van de 
ouders en toevoegen waar de eigen kracht ophoudt;

» Aansluiten bij de motivatie van het gezin;
» Inspelen op de denk en handelswijze van het gezin; 
» Bewust zijn van de aard van de samenwerkingsrelatie die 

je aangaat (klager/voorbijganger, bezoeker/zoeker, klant/
koper, coexpert volgens oplossingsgerichte methodiek);

» De ouder stimuleren tot zelf nadenken en in actie komen;
» Realiseren dat het maatwerk is en je niet een 

standaardprotocol kunt volgen;
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» Tips/adviezen op zo’n manier brengen dat de ouder zelf 
nog ervaart dat hij/zij invloed heeft op de situatie;

» Evalueren en succesjes vieren, waardoor ouder en kind 
kunnen zien wat de vooruitgang is;

» Humor van het gezin inzetten in het contact.

Interculturele 
competenties

Uit voorgaande is gebleken dat ouders met een lvb 
en multiproblematiek kunnen verschillen van de 
gezinsbegeleiders ten aanzien van normen en waarden 
en visie op opvoederschap. Dit kan de relatieopbouw 
bemoeilijken. Als gezinsbegeleiders te snel handelen vanuit 
hun eigen standaarden en waarden, lukt het niet meer om 
echt open te staan voor de ouders. Van een relatieopbouw 
kan dan dus geen sprake zijn. Interculturele competenties 
kunnen helpen om een werkrelatie aan te gaan met mensen 
van een verschillende cultuur, achtergrond of overtuiging. 
Deze competenties gaan over het inzetten van communicatie 
met mensen met andere achtergronden om doelen te 
bereiken door middel van communicatie. Interculturele 
competenties helpen te zien en te horen wat de ouders aan 
culturele waarden, gedragingen en opvattingen hebben. 
Interculturele competenties zijn onder andere beschreven 
in de methode Beschermjassen (Tjin A Djie & Zwaan, 2016) 
en de Vereniging Gehandicaptenzorg heeft de publicatie 
Interculturele competenties in de care uitgegeven. 

Het gaat om de volgende competenties:
1 Kennis van je eigen culturele bagage; ken je eigen 

opvoeding als kind, ken je eigen levensgeschiedenis, 
culturele achtergrond, krachten en kwetsbaarheden, 
eventueel trauma. Ga voor jezelf na wat de waarden en 
normen zijn waarmee jij bent opgevoed, hoe je omgaat 
met andere waarden en normen of ideeën rondom goed 
opvoederschap, hoe ga je om met een (toelaatbaar) tekort 
in de opvoeding door de ouders.

2 Kennis van de ander; leer de ander kennen door in 
gesprek te gaan, vragen te stellen, samen dingen te 
doen. Ken de achtergrond, waarden en normen, krachten 
en kwetsbaarheden van de ander, de trauma’s en 
overtuigingen.

3 Heilige huisjes kennen; het is belangrijk te weten voor 
welke standpunten en ideeën volgens jou maar één 
waarheid geldt. Dat zijn heilige huisjes, waardeoordelen 
oftewel jouw overtuigingen van ‘hoe het moet’.

4 Wisselen van perspectief; door jezelf en de ander goed 
te kennen, kan je je verplaatsen in de ouders en ben je 
daardoor beter in staat om ondersteuning te bieden die 
aansluit bij de waarden en behoeften van het gezin.

5 Verborgen dimensies; het is belangrijk te weten dat 
iedereen blinde vlekken heeft in de communicatie. 
Voorgaande competenties kunnen dit verminderen, maar 
we moeten ook accepteren dat er altijd blinde vlekken 
zullen blijven.

Hoofdstuk 2. Aandacht voor de relatie tussen gezinsbegeleider en ouders
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We gaan ervan uit dat de professionals voor wie deze 
handreiking geschreven is, kennis hebben van het 
functioneren op (licht) verstandelijk beperkt niveau en  
wat de gevolgen daarvan zijn voor de communicatie.  
Omdat goede communicatie, die aansluit het op het niveau 
van de gesprekspartner, de basis is van een adequate 
ondersteuning, besteden we in dit hoofdstuk toch nog  
kort aandacht aan de communicatie met iemand die 
functioneert op het niveau van een lvb. We geven eerst  
kort aan welke problemen er op dit gebied kunnen spelen  
en gaan vervolgens in op hoe een begeleider zijn 
communicatie daarop kan afstemmen. 

Communicatie-
problemen

Mensen die functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau 
hebben vaker moeite met abstracte taal, langere zinnen, 
moeilijke woorden en met dubbele ontkenningen. Ook ironie 
en beeldspraak worden niet altijd begrepen. Het risico bestaat 
dus dat zij ook niet alles begrijpen wat je als gezinsbegeleider 
zegt of bedoelt te zeggen. 

Een begeleider stemt zijn communicatie af door:
» Aan te sluiten bij het taalgebruik van de ouder;
» In korte zinnen te spreken (maximaal vijf tot zeven 

woorden) en met eenvoudige woorden;
» Voorzichtig te zijn met buitenlandse termen of begrippen;

» Voorzichtig te zijn met gezegden of spreekwoorden;
» Eén vraag tegelijk te stellen;
» Het spreektempo aan te passen (vertragen) en de ouder de 

tijd te geven om na te denken;
» Terughoudend te zijn met het stellen van vragen die  

ver van het alledaagse leven van de ouders afstaan,  
zoals “stel dat jij…, hoe zou je dan…?”

» Humor te doseren en bij voorkeur geen ironie te gebruiken;
» Door te vragen, te herhalen en terug te vragen  

wat er is gezegd;
» Bedoelingen uit te leggen;
» Concrete instructies te geven aan de ouders;
» Duidelijk te zijn en concreet te benoemen wat je ziet;
» Praten en dingen doen af te wisselen;
» Te oefenen met de ouders door dingen voor te doen  

en het samen te doen;
» Gebruik te maken van visuele middelen als video, 

poppetjes en tekenen;
» Alert te zijn dat je niet te kinderachtig gaat praten  

of gebruik gaat maken van kinderachtige voorbeelden  
of visuele middelen;

» Vakjargon te vermijden.

Meer informatie over communicatie  
met mensen met een LVB

» Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB (Douma et al., 2012)
» Richtlijn Effectieve Interventies LVB (De Wit et al., 2011)
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pagina 33

» Brochure van De Borg  Hoe herken ik mensen met een 
licht verstandelijke beperking 

» http://www.totaalonbegrijpelijk.nl/
» Whitepaper van MEE over het herkennen van en omgaan 

met mensen met een LVB
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Zoals beschreven is het doel van professionele hulpverlening 
dat een gezin voldoende vaardigheden ontwikkelt zodat 
professionele hulpverlening overbodig wordt. Tegelijkertijd is 
duidelijk dat deze ouders het vaak niet alleen redden.  
Het heeft de voorkeur dat deze ondersteuning geboden  
wordt door mensen uit de directe omgeving van het gezin  
en door algemene voorzieningen. Netwerkleden kunnen op 
vele gebieden (onder)steunend zijn, zoals in de verzorging  
van het kind, bij administratieve zaken, in het contact met  
het consultatiebureau, kinderopvang of met school.  
Ook kunnen zij adviseren in financiële of opvoedingszaken  
(De Kimpe & Nieuwenhuis, 2012). Voorgaande betekent een 
opdracht voor de gezins begeleiders, namelijk om samen 
met het gezin te werken aan het vergroten, versterken en 
onderhouden van hun sociale netwerk. 

Het informele 
netwerk in  
kaart brengen

De experts hebben verschillende middelen genoemd om het 
informele netwerk in kaart te brengen. Daarnaast zijn er de 
afgelopen jaren ook verschillende documenten verschenen 
over dit thema. Daarin worden vrijwel alle middelen genoemd 
en nader toegelicht die ook door de experts genoemd zijn.  
We verwijzen hiervoor naar de volgende documenten ‘Werken 
aan sociale netwerken’ van Vilans (2015), ‘Wat werkt bij 
het versterken van het sociale netwerk van gezinnen?’ van 

het Nederlands Jeugdinstituut (2015) en naar ‘Aan de slag 
met sociale netwerken: De 44 meest bekende methoden 
verzameld’ van Movisie, Vilans en Actiz (2014).

De experts hebben de volgende middelen genoemd om het 
netwerk van de ouders in kaart te brengen (klik op de link voor 
meer specifieke informatie over dat middel):
» Netwerkcirkel
» Netwerkkaart
» Netwerkopstelling met behulp van poppetjes  

(Een taal erbij)
» Eigen kracht bijeenkomst 
» Sociogram of Ecogram (klik op deze link voor meer 

informatie, of klik hier). Een Ecogram is een grafisch 
diagram van de omgeving dat in één oogopslag de omvang 
en de kwaliteit van het sociale netwerk van het individu 
weergeeft. Het Ecogram betrekt naast de familie ook 
belangrijke anderen die een verbinding hebben met het 
individu, zoals vrienden, collega’s en kennissen.  
Ook praktische contacten zoals hulpverleners, 
huishoudelijke medewerkers of activiteitenbegeleiders 
worden hierin opgenomen.

» Genogram  beperkt zich tot de familie.
» Steunogram is een instrument dat gebruik maakt  

van een semigestructureerd interview om de (familie)
relaties van een individu en het sociale netwerk in kaart  
te brengen.
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http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/werkwijzer-werken-aan-sociale-netwerken-clienten.pdf
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http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Wat-werkt/Wat-werkt-bij-het-versterken-van-het-sociale-netwerk
http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Wat-werkt/Wat-werkt-bij-het-versterken-van-het-sociale-netwerk
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf
http://www.kcwz.nl/doc/wbw/Vanboeijen_Netwerkcirkel.doc
http://www.coalitieerbijrotterdam.nl/index.php/toolkit/26-tools/82-netwerkcirkel-en-netwerkkaart
http://dekontekst.nl/methodiek/
http://www.nji.nl/Eigen-Kracht-conferentie
http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/toolbox/familieparticipatie/Ecogram.pdf
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/em/instrument-een-ecogram-maken-de-omgeving.html
http://www.expertisecentrummantelzorg.nl/Site_EM/docs/pdf/Genogram.pdf
http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=611368
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» Informeel: familieleden, vrienden, collega’s, buren….
» Formeel: Meeleefgezinnen, maatjes, (alledaagse) 

voorzieningen in de buurt....

Het in kaart 
brengen van 
algemene 
voorzieningen

Het in kaart brengen van de sociale kaart van de stad of regio 
van een ouder is gericht op algemene voorzieningen waar de 
ouder gebruik van kan maken ten behoeve van de opvoeding 
van het kind. Te denken valt aan samen de bibliotheek 
bezoeken, op internet opzoeken of er een speelotheek in 
de buurt is, folders over opvoedthema’s verzamelen bij het 
consultatiebureau, maar ook aan een buurthuis of sportclub 
of gebedshuis in de buurt zoeken, contact leggen met 
wijkgerichte activiteiten of vrijwilligerswerk.

Samenwerken 
met steun-
bronnen in 
persoonlijke 
netwerk

Om uiteindelijk te komen tot een samenwerking van de 
ouders met steunbronnen in zijn/haar persoonlijke netwerk, is 
de eerste stap het maken van een overzicht van wie het gezin 
kent en wie er bij het gezin betrokken zijn. Daarna is het van 

belang om in te zetten op een constructieve samenwerking 
met deze mensen; een samenwerking tussen gezin en 
netwerk, maar ook een samenwerking tussen gezin, netwerk 
en professionals. Hierover kunnen de volgende adviezen 
worden gegeven:
» Ontmoet netwerkleden van het kind en de ouder door 

aanwezig te zijn als een of meerdere netwerkleden 
langskomen of door hen uit te nodigen voor een 
kennismaking;

» Heb alleen contact met een netwerklid als de ouders 
hiervoor toestemming hebben gegeven of bij dat overleg 
aanwezig zijn;

» Laat je waardering blijken voor de rol die een netwerklid 
heeft in het gezin, stem met een netwerklid af en betrek 
hem/haar (met toestemming van de ouders) in de 
samenwerking met het gezin;

» Hou rekening met de belastbaarheid van de netwerkleden;
» Verhelder ondersteuningstaken voor zowel het gezin als 

het netwerklid. Dit vergemakkelijkt de samenwerking;
» Deel het met de ouder en het netwerklid als er zorgen zijn;
» Niet alle netwerkleden zijn zich bewust van de lvb van 

de ouder(s). Psychoeducatie over wat licht verstandelijk 
beperkt functioneren inhoudt voor de ouder(s) kan 
bijdragen aan een optimale ondersteuning door de 
netwerkleden;

» Heb oog voor nietsteunende netwerkleden of 
netwerkleden die bedreigend zijn;
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» Als er zorgen zijn of er wel voldoende netwerk is voor een 
gezin om het aan te kunnen, maak je dit onderwerp van 
gesprek. Je betrekt deze zorgen ook bij de weging of er nog 
sprake is van goed genoeg ouderschap. 

Gebruik maken 
van algemene 
voorzieningen

Ouders vinden het vaak heel prettig om gebruik te maken 
van voorzieningen die ‘iedereen’ gebruikt of van het reguliere 
sociale netwerk (denk aan ouders van klasgenoten van de 
kinderen, collega’s van het werk). Als gezinsbegeleider ga 
je met ouders aan de slag om deze algemene diensten en 
het reguliere netwerk te onderzoeken en te benutten waar 
nodig/mogelijk. De rol van gezinsbegeleider kan zijn om te 
ondersteunen voorafgaand aan (voorbereiden; wat wil je, 
hoe ga je dit aanpakken/vragen?) en tijdens de ontmoeting. 
Het gaat dan vaak om ‘vertalen’ tussen het gezin en de ander 
en vice versa, zodat bij een gesprek de wensen en vragen 
van het gezin helder worden voor de ander en andersom 
de mogelijkheden van de voorzieningen/mensen begrepen 
worden door het gezin. 
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Hoofdstuk 5.

Het kind

« Inhoud
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Het meest essentiële in de ondersteuning van de gezinnen 
waarover deze handreiking gaat, is natuurlijk het oog houden 
voor de kinderen. Te vaak komt het voor dat hulpverleners 
vooral druk zijn met het ondersteunen van de ouders en de 
kinderen zich (achteraf) niet gezien en gehoord voelen.  
De vraag die daarbij centraal staat is: “Hoe is het voor dit 
kind om op te groeien bij deze ouders?” Om te komen tot een 
antwoord op deze vraag zijn, naast kennis over de risico  
en beschermende factoren op verschillende niveaus 
(hoofdstuk 1), een aantal andere aspecten van belang. 
Het gaat om het direct praten met het kind zelf en het 
waarderen van het kind. Maar het is ook van belang om als 
gezinsbegeleider de ontwikkeling en de behoeften van het 
kind in de gaten te houden. Deze aspecten bespreken we kort 
in dit hoofdstuk. 

Praten met  
het kind

In de zomer van 2015 werd Nederland opgeschrikt door  
de dood van een 8jarig meisje. Er waren meer dan  
20 hulpverleners betrokken, maar er was maar tweemaal 
met het meisje zelf gesproken. De Inspectie Jeugdzorg, 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie 
Veiligheid en Justitie deden onderzoek naar deze situatie 
en concludeerden dat er in de hulpverlening op vijf 
punten verbeteringen nodig zijn. Als eerste adviespunt 
noemen zij: “Bij signalen van kindermishandeling en/of bij 

gezinsproblemen moeten hulpverleners niet alleen over 
maar ook altijd mét het kind in gesprek gaan en zorgen voor 
de informatie die nodig is voor een compleet beeld van de 
problematiek van het kind en diens omstandigheden.” 

Voor gezinsbegeleiders die ouders ondersteunen die 
functioneren op het niveau van een LVB is het ook belangrijk 
om te praten met het kind over de thuissituatie, over zijn 
ouders en hun beperking en over hoe het met het kind zelf 
gaat. Er zijn verschillende middelen en manieren om met 
kinderen in gesprek te gaan, maar denk bijvoorbeeld ook 
aan het betrekken van vaktherapeuten hierbij. Zorg voor 
toestemming van de ouder om (alleen maar ook samen) in 
gesprek te gaan met het kind. Concrete vragen en specifieke 
aandachtspunten voor het in gesprek gaan met kinderen  
over de (lastige) thuissituatie zijn hier en hier te vinden.  
Ook sommige vragen uit de Lijst voor Screening en Interventie 
Keuze (SIK-lijst) uit de richtlijn Kinderen van Ouders met 
Psychische Problemen (KOPP) zijn bruikbaar. 

Ervaring leert ook dat kinderen in deze gezinnen (met 
name de normaalbegaafde kinderen), behoefte hebben aan 
betrouwbare volwassenen bij wie ze terecht kunnen en die 
hen steunen en stimuleren in hun ontwikkeling. 
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https://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2016/270516_vijf-verbeterpunten-hulpverlening-na-dood-sharleyne
https://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2016/270516_vijf-verbeterpunten-hulpverlening-na-dood-sharleyne
https://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2016/270516_vijf-verbeterpunten-hulpverlening-na-dood-sharleyne
http://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Praktijk/In-gesprek-met-kind-en-ouders
http://www.academiepratenmetkinderen.nl/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kopp/screenen-op-risicos/lijst-voor-screening-en-interventie-keuze-sik-lijst/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kopp/screenen-op-risicos/lijst-voor-screening-en-interventie-keuze-sik-lijst/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kopp/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kopp/
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Waarderen  
van het kind

Zeker als het kind normaalbegaafd is, moet er aandacht 
zijn voor de rol van het kind in het gezin. Het zal zich 
verantwoordelijk voelen voor volwassen zaken, die de ouder 
niet oppakt of onvoldoende begrijpt. De ouders  of mensen 
uit het netwerk  zien of waarderen deze positie lang niet 
altijd. Als gezinsbegeleider moet je hier wel oog voor hebben 
en streven naar waardering voor het kind en ontlasting waar 
nodig en mogelijk. Wanneer een kind voor de ouders zorgt, is 
dat niet per definitie beschadigend voor het kind. Pas wanneer 
het kind zorgdraagt en de ouder de inzet van het kind niet op 
waarde schat, gaat er beschadiging ontstaan, of wanneer de 
zorg simpelweg niet te dragen is en de ontwikkeling van het 
kind daardoor stagneert. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat 
niet naar school gaat, omdat het zich zorgen maakt of zijn 
moeder niet te veel drinkt en gevaarlijke dingen doet als hij er 
niet is.

Monitoren van  
de ontwikkeling

Op verschillende manieren kan de ontwikkeling van een kind 
worden gevolgd. Bij jonge kinderen speelt het consultatie
bureau hierbij een rol, bij oudere kinderen de GGD (schoolarts). 
Als gezinsbegeleider houd je ook, samen met ouders, zicht 
op hoe een kind zich ontwikkelt. Maak daarbij gebruik 
van bijvoorbeeld de volgende bronnen (klik op de aparte 

onderdelen om naar websites te gaan met meer informatie 
over dat onderdeel):
» Lijsten over hoe de normale ontwikkeling verloopt op 

gebieden, zoals motorische ontwikkeling, spraak-/
taalontwikkeling, sociale en emotionele ontwikkeling, 
spelontwikkeling en de zelfredzaamheid;

» deze website geeft ook informatie over de normale 
ontwikkeling;

» Ontwikkelingstaken van Spanjaard & Slot (2015);
» Vroeghulpprogramma Kleine stapjes. Hier is ook een app 

over ontwikkeld voor ouders van kinderen met Down 
Syndroom. 

Naast het monitoren van de ontwikkeling is het in de 
ondersteuning belangrijk om de basale behoeften van ieder 
kind goed in beeld te houden. Een hulpmiddel hiertoe is het 
wellbeing wheel. Daarin staan acht gebieden of indicatoren 
beschreven waarmee het welzijn van een kind in kaart kan 
worden gebracht. Daarvan is echter nog geen Nederlandse 
vertaling beschikbaar. Op het internet is via de zoekterm 
Shanarri (een samenvoeging van de eerste letters van de acht 
indicatoren) meer informatie hierover te vinden.

De (ontwikkeling van de) gehechtheidrelatie tussen kind en 
ouders is extra belangrijk om te volgen. In hoofdstuk 6  
wordt beschreven waarom en in hoofdstuk 12 worden 
enkele interventies genoemd die gehechtheid als thema 
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http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/kinderen/26174-motorische-ontwikkeling-wat-kan-n-kind-op-welke-leeftijd.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/26196-spraak-taalontwikkeling-wat-kan-n-kind-op-welke-leeftijd.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/26196-spraak-taalontwikkeling-wat-kan-n-kind-op-welke-leeftijd.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/26182-sociale-ontwikkeling-wat-kan-een-kind-op-welke-leeftijd.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/26383-spel-spelontwikkeling-wat-kan-n-kind-op-welke-leeftijd.html
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/26389-ontwikkeling-zelfredzaamheid-kind-wat-op-welke-leeftijd.html
http://www.kijkopontwikkeling.nl/dreumes-peuter/groei-ontwikkeling/
http://www.hanspanjaard.nl/wp-content/uploads/2015/12/ontwikkelingstaken-Spanjaard-Slot-2015.pdf
http://www.downsyndroom.nl/kleinestapjes/
http://www.appwereld.nl/app/kleine-stapjes/1116669774
http://www.appwereld.nl/app/kleine-stapjes/1116669774
http://www.appwereld.nl/app/kleine-stapjes/1116669774
https://craignish.edublogs.org/whats-girfec/whats-shanarri/
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hebben (monitoren én beïnvloeden). Ook biedt de Richtlijn 
Problematische Gehechtheid, en in het bijzonder de Lijst 
Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag, concrete 
aanknopingspunten om gericht te kijken naar de gehechtheid 
van een kind. Als er zorgen zijn over het kind, of signalen dat 
het niet goed gaat en de veiligheid van het kind niet (meer) 
gegarandeerd kan worden, is het van belang deze te delen 
met de ouders en betrokkenen en gezamenlijk te bepalen hoe 
verder te handelen. Meer hierover is te lezen in hoofdstuk 8  
dat gaat over het inschatten van de veiligheid en hoe 
vervolgens te handelen. 

Lotgenoten-
contact

Het opgroeien bij ouders met een LVB kan voor een 
(normaalbegaafd) kind een diep ingrijpende ervaring zijn. 
Zij voelen zich vaak extra verantwoordelijk voor hun ouders 
of voelen zich eenzaam, omdat niemand in hun omgeving 
hen echt begrijpt. Het delen van ervaringen met anderen 
die ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt kan helpen 
en bijdragen bij aan een stukje (h)erkenning. SIEN biedt 
lotgenotencontact voor kinderen van ouders met een 
verstandelijke beperking vanaf 6 jaar. Via dat contact kunnen 
kinderen hun ervaringen delen met andere kinderen die 
hetzelfde hebben meegemaakt. Sien biedt lotgenotencontact 
voor verschillende leeftijdsgroepen: Lotgenoten 6-12 jaar; 
Lotgenoten 12-18 jaar; Lotgenoten 18+.
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http://richtlijnenjeugdhulp.nl/problematische-gehechtheid/
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/problematische-gehechtheid/
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/producten/Onveiliggehecht_bijlagen.pdf
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/producten/Onveiliggehecht_bijlagen.pdf
http://www.sien.nl/pages/229/kinderen-van
http://www.sien.nl/pages/137/lotgenoten-6-12-jaar
http://www.sien.nl/pages/60/lotgenoten-12-18
http://www.sien.nl/pages/58/lotgenoten-18
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Hoofdstuk 6.

Ouderschap, 
opvoeden en 
gehechtheid

« Inhoud
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Ouders met een verstandelijke beperking zijn in de eerste 
plaats ouders, gaven de experts aan. Dat is het vertrekpunt. 
Alice van der Pas heeft dit beschreven in haar theorie over 
ouderschap (19941998). Zij stelt dat iedere ouder een  
besef heeft van verantwoordelijkzijn. Het gaat over een  
diep verlangen het beste te willen voor je kind. 
Het besef van verantwoordelijkzijn, betekent echter niet 
dat een ouder zich ook verantwoordelijk gedraagt of kan 
gedragen. Als er sprake is van onverantwoordelijk gedrag 
of als het moeilijk is om met een ouder samen te (blijven) 
werken, kan kennis over de theorie van ouderschap,  
opvoeden en gehechtheid helpen om verder te komen. 
Ouderschap, opvoeden en gehechtheid zijn onlosmakelijk 
aan elkaar verbonden. De basis van de relatie tussen ouders 
en kind is gelegen in de gehechtheidsrelatie. In de meeste 
gevallen zijn ook ouderschap en opvoeding aan elkaar 
gekoppeld. Zij kunnen echter ook los van elkaar bestaan.  
Een ouder blijft altijd de ouder van zijn kind, maar in sommige 
gevallen vindt het opvoeden elders plaats. Denk bijvoorbeeld 
aan adoptie of pleegzorg. 

Wanneer een ouder voelt en ervaart dat een professional 
de ouder in zijn kwetsbaarheid kan zien en hier begrip en 
respect voor heeft, zal dat helpen om een samenwerking 
te (her)vinden. Om een inschatting te kunnen maken 
over de gehechtheidsrelatie van een kind of ouders, de 
opvoedingsvaardigheden van de ouders en ouderschap is 

het van belang dat een gezinsbegeleider iets weet over het 
opvoeden in het algemeen en de theorie over gehechtheid.  
Al deze aspecten werken we verder uit in dit hoofdstuk. 

Ouderschap en 
opvoederschap

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
ouderschap en opvoederschap. Ouderschap is tijdloos en 
onvoorwaardelijk. Opvoederschap is een rol, is tijdelijk en 
houdt (min of meer) op wanneer een kind zich zelfstandig 
kan redden in de maatschappij of wanneer een ander de 
opvoedtaak (tijdelijk of definitief) overneemt van de ouder. 
Een belangrijk uitgangspunt in de ondersteuning van 
ouders met een verstandelijke beperking is dat de ouder de 
eindverantwoordelijke is voor het kind en dit ook blijft.  
Als gezinsbegeleider neem je deze rol en verantwoordelijkheid 
niet over. Je erkent de ouder juist daarin. Ouder ben je 
altijd en dat maakt ook kwetsbaar. Ouders met een lvb 
hebben de neiging om die kwetsbaarheid te verbergen. 
Afweermechanismen als: “Met mij gaat het goed”, en 
“Ik ben een goede moeder”, zijn een manier om met die 
kwetsbaarheid om te gaan. Ook kan die kwetsbaarheid 
verborgen zijn achter boosheid of juist desinteresse. 

Het opvoeden is een onderdeel van het ouderschap en is 
iets wat anderen kunnen aanvullen of overnemen, zoals de 
grootouders die oppassen, de juf op school, de sportleraar 
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http://www.alicevanderpas.nl/pdf/Art-08-vdPas-Hetnutvanouderschapstherie.pdf
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en andere volwassenen met wie het kind te maken krijgt. 
Het getuigt bijvoorbeeld juist van goed ouderschap als je 
het opvoederschap kunt overdragen aan anderen wanneer 
je het zelf niet redt. Het helpt in de ondersteuning van de 
ouders daarom om dit onderscheid tussen ouderschap en 
opvoederschap aan hen duidelijk te maken. 
De gezinsbegeleider spreekt op deze manier uit: “Jij blijft 
altijd de ouder van je kind.” Daarmee wordt de ouder in 
zijn/haar kracht gezet en wordt aangesproken op de eigen 
verantwoordelijkheid: “De opvoeding gaat misschien niet 
goed, maar ik ben wel een ouder die het beste wil voor  
mijn kind.” 

De experts gaven aan dat het belangrijk is dat ondersteuners 
zich realiseren dat ouderschap kwetsbaar maakt. Dit geldt 
voor elke ouder. Het roept gevoelens van onzekerheid op en 
de verantwoordelijkheid voor een kind haalt iedere ouder wel 
eens uit balans. Contact maken met een ouder met een lvb 
vanuit deze gedachte biedt ruimte om samen met de ouder op 
pad te gaan en samenwerking op gang te kunnen brengen.

Buffers  
voor ‘goed’ 
opvoeder schap

Opvoeden doe je niet alleen. Iedere ouder maakt in meer of 
mindere mate gebruik van stut en steun uit de omgeving.  
Alice van der Pas (19941998) spreekt over ‘bufferdenken’. 

Buffers stellen een gezin in staat om even op adem te komen, 
nieuwe energie op te doen en de aandacht te richten op 
andere activiteiten en taken. Er zijn 4 factoren die een buffer 
bieden en ouders en kind beschermen:
1 Een samenleving die positief investeert in ouderschap:
 Het gaat om een samenleving die het ouderschap 

ondersteunt (dit geldt voor alle ouders) en voorzieningen 
treft, gericht op de ontwikkeling van ouders en kinderen, 
bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang en opvoedhulp.  
Het gaat over een samenleving die solidair is met ouders. 
In hoofdstuk 10 wordt dit verder uitgewerkt.

2 Een sociaal netwerk en een goede taakverdeling:
 Hierbij gaat het om een groep mensen om de ouders heen 

die meedenken, advies geven en het verhaal van ouders 
willen aanhoren. Mensen die kunnen oppassen of een taak 
over kunnen nemen wanneer ouders overbelast zijn.  
Ook is het belangrijk dat de taken tussen ouders en 
eventuele andere opvoeders goed verdeeld zijn.

3 Ouders die een metapositie kunnen innemen:
 Dit zijn ouders die een plan kunnen maken, het plan 

kunnen uitvoeren en vervolgens bekijken of het heeft 
gewerkt. Zij kunnen reflecteren op hun eigen handelen  
en alternatieven bedenken. 

4 Ouders die beschikken over ‘goede ouder-ervaringen’:
 Dit zijn ervaringen die ervoor zorgen dat ouders trots 

zijn op het ouderschap. Deze ervaringen zorgen voor 
ouderschapsgroei en verlichten het ouderschap. 
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Het stagneren van deze buffers heeft een direct effect op de 
opvoeding. Er zijn onvoldoende hulp en steunbronnen om 
op terug te kunnen vallen. De ouderschapsgroei staat onder 
druk en het ouderschap wordt zwaar. Er wordt meer stress 
ervaren waardoor het innemen van een metapositie onder 
druk komt te staan. Als we kijken naar ouders die functioneren 
op licht verstandelijk beperkt niveau dan zien we dat er 
vaak onvoldoende buffers aanwezig zijn. De gezinnen die 
ondersteund worden door een zorgorganisatie kenmerken 
zich door complexe problematiek. Er is vaker sprake van een 
conflictueus, weinig steunend netwerk. Het organiseren 
van voldoende stut en steun is vaak een vraag van ouders. 
De experts merkten ook dat wanneer er wel een steunend 
netwerk aanwezig is, de intensiteit van de hulp minder groot is. 

Ouders met een lvb hebben meer moeite om een metapositie 
in te nemen. Vaak is er sprake van een anders lopende 
en vertraagde sociale en emotionele ontwikkeling. Het 
reflecteren op het eigen handelen is lastiger en lukt soms 
onvoldoende. Ook kost het deze ouders meer moeite om 
te plannen en te organiseren. Als gezinsbegeleider richt je 
je op het samen met ouders aanbrengen van een structuur 
en je helpt ouders om te reflecteren op hun eigen handelen 
door in gesprek te gaan of gebruik te maken van video
interactiebegeleiding. 

Gehechtheid
Aandacht voor de manier waarop ouders en kind zich aan 
elkaar hechten of gehecht hebben moet altijd onderdeel 
uitmaken van de ondersteuning. Voor het ontstaan van een 
veilige gehechtheidsrelatie zijn er drie basale ‘voorwaarden’ 
van belang:
1 Sensitief reageren op het kind: De ouder staat open voor 

de signalen van het kind, begrijpt de signalen en reageert 
op de signalen. Het kind leert zo dat zijn ouder beschikbaar 
is als veilige basis en veilige haven.

2 Continuïteit in de aanwezigheid van de gehechtheids-
persoon: Het aantal volwassenen om het kind heen is niet 
te groot en wisselen niet te vaak. Hierdoor is er altijd wel 
een bekende persoon in de directe omgeving van het kind.

3 Het mentaliseren door de ouder: De ouder verplaatst zich 
in het perspectief van het kind en verwoordt dat ook naar 
het kind toe. 

Het hechtingsproces tussen ouder en kind verloopt 
meestal niet optimaal in gezinnen waar één of beide ouders 
een lvb hebben. Vaak gaat het over een combinatie van 
omstandigheden die maakt dat de gehechtheidsrelatie tussen 
ouder en kind niet goed of moeizamer tot stand komt. Deze 
factoren zijn in te delen op niveaus die elkaar beïnvloeden:
1 Kenmerken en gedrag van de ouder: zoals een ouder die 

zelf een onveilig model van gehechtheid heeft, die moeite 
heeft met reflecteren, waarbij sprake is van psychische 

Hoofdstuk 6. Ouderschap, opvoeden en gehechtheid

https://www.cordaan.nl/sites/default/files/downloads/boekje_seo_2008.pdf
https://www.cordaan.nl/sites/default/files/downloads/boekje_seo_2008.pdf


pagina 46

of psychiatrische problematiek of een ouder die weinig 
vertrouwen heeft in zichzelf als ouder.

2 Kenmerken van het jonge kind: zoals een kind dat veel 
huilt, een moeilijk temperament heeft, of waarbij er sprake 
is van een ontwikkelingsstoornis of een verstandelijke 
beperking.

3 Gezins- en leefomstandigheden: zoals een gezin waarin 
kindermishandeling en huiselijk geweld plaatsvindt, er 
meerdere problemen zijn, zoals armoede, alleenstaand 
ouderschap, behoren tot een etnische minderheid, 
werkloosheid en middelenmisbruik.

4 Stabiliteit en continuïteit in het contact tussen ouder  
en kind: zoals een chaotische leef en opvoedings
omgeving, zorgen die ouders hebben over inkomen, 
discriminatie, huisvesting, een ziekenhuisopname van het 
kind, vechtscheiding, adoptie.

In de Richtlijn Problematische Gehechtheid staat nog meer 
informatie over hoe een veilige gehechtheidsrelatie zich 
ontwikkelt, welke risico’s er zijn voor de ontwikkeling van 
een kind wanneer er sprake is van een problematische 
gehechtheid, welke signalen (nog meer) kunnen duiden op 
een problematische gehechtheid, hoe de gehechtheidsrelatie 
in kaart gebracht en hoe met problematische gehechtheid 
omgegaan kan worden. 
De experts gaven nog aan dat zij dit thema aandacht geven in 
hun werk met behulp van o.a. de cirkel van veiligheid.
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Wanneer helder is geworden wie dit gezin is en welke 
problemen er spelen (beeldvorming), kunnen er doelen 
opgesteld gaan worden. In dit hoofdstuk geven we 
puntsgewijs weer waar je op moet letten als je doelen op 
gaat stellen in een gezin. Hoe doe je dit op zo’n manier dat 
het een positief effect heeft op de samenwerkingsrelatie 
met ouders én het ook leidt tot verandering in (bijvoorbeeld) 
opvoedingsvaardigheden. Onderstaande is gebaseerd op 
ervaringen van experts en op werkkaart 2 van de Richtlijn 
Multiprobleemgezinnen, waarin het formuleren van doelen 
wordt beschreven. 

Opstellen  
van doelen

» Stel doelen op MET de ouders. Laat de regie (zoveel als 
mogelijk) blijven bij de ouders en laat hen zelf de doelen 
zoveel mogelijk bepalen. Het gaat om wat de ouders willen 
bereiken, wat zij anders zouden willen. Goede doelen zijn 
het resultaat van een dialoog tussen de gezinsleden; 

» Indien er eisen of voorwaarden gesteld worden door een 
externe partij (gezinsvoogd, woningbouwvereniging, 
bewindvoerder enz.), is het voor de samenwerking 
met die partijen belangrijk om te streven naar een 
gemeenschappelijk doel en een werkwijze die past bij het 
gezin. Een vraag die dan bijvoorbeeld gesteld kan worden 
is: “Wat moet het gezin veranderen om ervoor te zorgen 
dat de gezinsvoogd niet meer zo lastig doet?”;

» Doelen die voortkomen uit beeldvorming moeten  
worden verbonden aan doelen van het gezin zelf.  
Soms moet je als gezinsbegeleider de  ‘eigen’ doelen, 
voortkomende uit de beeldvorming, parkeren  
(bv vergroten van de sensitiviteit van ouder naar kind). 
Soms ga je actief in gesprek met ouders over jouw  
doelen en ideeën met de intentie tot een gezamenlijk  
doel te komen; 

» Ga met elkaar na wie wat kan doen om een doel te 
behalen. Stel een plan op met alle betrokken partijen; 

» Bevorder het gevoel van competentie bij ouders.  
Stel kleine haalbare doelen op, vermijd als  
gezins begeleider sneller te gaan dan de ouders  
kunnen, zodat de ouders succeservaringen op  
kunnen doen; 

» Sluit aan bij het motivatiestadium van de gezinsleden. 
Als de motivatie er nog niet is, werk dan eerst daaraan 
met behulp van motiverende gespreksvoering (Miller & 
Rollnick, 2014);

» Formuleer doelen volgens MAGIE: Meetbaar,  
Acceptabel, Gecommuniceerd, Inspirerend en  
Engagerend voor het gezin; 

» Laat het gezin zoveel mogelijk eigen woorden kiezen, 
vermijd vakjargon;

» Houd de hulp eenvoudig en overzichtelijk. Zorg ervoor 
dat er geen waslijst aan doelen ontstaat, beperk het tot 
maximaal 5 doelen;
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» Richt de ondersteuning op wat het gezin/de ouder aankan 
in plaats van wat hij/zij zou moeten kunnen. Houd rekening 
met omstandigheden die maken dat een gezin (tijdelijk) 
niet in staat is aan een doel te werken;

» Betrek zo mogelijk het kind bij het opstellen van de doelen.

Wat betreft inhoud van de doelen:
» Stel altijd ook doelen op die gericht zijn op gehechtheid en 

de ouderkindrelatie.

Monitoren van  
de voortgang

Het monitoren van de voortgang wordt duidelijk beschreven 
op werkkaart 2 van de Richtlijn Multiprobleemgezinnen: 
» Evalueer regelmatig de situatie in het gezin met alle 

betrokkenen; 
» Gebruik waar mogelijk instrumenten om de vooruitgang/

mate waarin doelen gerealiseerd zijn te evalueren, zoals 
GAS en oplossingsgerichte schaalvragen;

» Ga ook na hoe tevreden de ouders zijn met hoe er aan de 
doelen gewerkt is en hoe zij de ondersteuning (hebben) 
ervaren. Dit kan bijvoorbeeld met de ‘Session Rating Scale’ 
in kaart worden gebracht. Klik hier voor meer informatie 
over deze schaal.

» Bespreek met de gezinsleden en andere betrokkenen 
welke gevolgen de evaluatie heeft en stel vervolgens  
het plan en de doelen bij. Zeker wanneer er tijdelijk niet aan 

essentiële doelen gewerkt kan worden, is het van belang 
met elkaar te bedenken welke stappen nodig zijn. Is er 
meer geduld nodig van hulpverleners en krijgen ouders 
meer tijd, of vraagt de veiligheid en de ontwikkeling van 
een kind om andere maatregelen (zie ook hoofdstuk 8)?

Hoofdstuk 7. Doelen opstellen en het monitoren van de ontwikkeling van de ouders

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/06/Werkkaarten_Multiprobleemgezinnen.pdf
http://www.psycholooghengelo.nl/wp-content/uploads/ORS-SRS-invulschema.pdf


pagina 50

Hoofdstuk 8.

Veiligheid inschatten 
en hoe te handelen 
in geval van 
onveiligheid

« Inhoud



pagina 51

Een van de doelen van de ondersteuning door een gezins
begeleider is het waarborgen van een voldoende veilige 
opvoedingssituatie voor het kind. In hoofdstuk 1 hebben we 
al geschreven over risico en beschermende factoren, in dit 
hoofdstuk staan we expliciet stil bij het inschatten van de 
mate waarin een kind veilig is in het gezin. 

Signalering 
In het geval dat de gezinsbegeleider een tekort aan veiligheid 
voor het kind of een vorm van kindermishandeling vermoedt 
of signaleert, is het van belang om hier gericht een inschatting 
van te maken. Naast de gezinsbegeleider zelf, heeft de 
gedragsdeskundige en andere professionele betrokkenen 
binnen een organisatie de verantwoordelijkheid om samen op 
een systematische manier vast te stellen of het beeld over de 
veiligheid klopt. Dit proces van veiligheid inschatten herhaalt 
zich regelmatig. Een gezinsbegeleider moet oog (durven) 
hebben voor dit soort signalen en er rekening mee houden 
dat in gezinnen met multiproblematiek er een verhoogd risico 
op onveiligheid voor het kind aanwezig is. Het getuigt van 
vakmanschap om dit soort signalen te zien en te herkennen, 
maar ook om hierover met het kind en de opvoeders in 
gesprek te gaan. 

De experts gaven aan dat elk vermoeden of signaal altijd 
met de ouder (en het kind) moet worden besproken. Met 
toestemming van de ouder kunnen ook personen uit het 

persoonlijke en/of professionele netwerk in het gesprek 
en het verdere traject worden betrokken. Maar het is voor 
gezinsbegeleiders niet altijd eenvoudig om signalen van een 
tekort aan veiligheid voor het kind te herkennen. Er zijn vele 
redenen voor ouders, maar ook voor het kind, om een ervaring 
van huiselijk geweld geheim te houden. Denk aan schaamte, 
ontkenning dat het gebeurt, onwetendheid, loyaliteit en angst. 
Daarnaast kan ook het beeld van de gezinsbegeleider worden 
beïnvloed door eigen blinde vlekken, waardoor een onvolledige 
en/of onjuiste inschatting van de situatie gemaakt kan worden. 
Om voldoende zicht hierop te krijgen en te behouden is het 
van belang dat casuïstiek wordt besproken en dat collega’s 
mee blijven denken in intervisie en/of supervisie. Er zijn 
verschillende instrumenten en mogelijkheden die ingezet 
kunnen worden om op een systematische manier de veiligheid 
in het gezin te beoordelen. We bespreken deze in dit hoofdstuk.

Meldcode huiselijk 
geweld en kinder-
mishandeling

Allereerst is de Meldcode Huiselijk geweld en Kinder mis
handeling richtinggevend (Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 2016). Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties 
en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de 
Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kinder
mishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. 
Doel van deze meldcode is om beroepskrachten te 
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ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. 
een stappenplan. Hierin staan vijf stappen omschreven 
die hulpverleners verplicht zijn te ondernemen. Deze 
stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van 
hem wordt verwacht bij signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling en hoe hij op een verantwoorde wijze 
komt tot een besluit over het doen van een melding:  
1. In kaart brengen van signalen, 2. Overleggen met een 
collega en eventueel raadplegen Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk geweld  
(per 1 januari 2015 samengegaan in ‘Veilig Thuis’),  
3. Gesprek met de cliënt, 4. Wegen van het geweld of de 
kindermishandeling, 5. Beslissen: hulp organiseren of melden.
Meer informatie over de meldcode is hier te vinden.

Licht Instrument 
Risicotaxatie 
Kindveiligheid 
(LIRIK)/Actuarieel 
Risicotaxatie 
Instrument Jeugd-
bescherming 
(ARIJ)

Voor de weging van de mate van (on)veiligheid kan de LIRIK 
of de ARIJ worden gehanteerd. De LIRIK is een checklist 
met 20 vragen die hulpverleners helpen om gestructureerd 

een oordeel te vormen over de situatie waarin het kind zich 
bevindt; is er sprake van kindermishandeling en welke risico 
hierop is er in de toekomst. Het helpt om relevante informatie 
te onderscheiden van nietrelevante informatie en om kritisch 
na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn 
gezien. Het NJi heeft onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid 
van de LIRIK bij jeugdigen en/of ouders met een LVB  
(Ten Berge & Meuwissen, 2013). Uit dat onderzoek kwam 
naar voren dat de LIRIK zonder aanpassingen ook in de LVB
sector te gebruiken is.

Als commentaar op de LIRIK wordt aangegeven dat de LIRIK 
geen onderscheid maakt tussen risico en behoeftetaxatie 
en dat het met de LIRIK niet mogelijk is om vooruitgang te 
meten. Daarom is in 2015 door Van der Put, Assink en Stams 
een onderzoek gepubliceerd over de ontwikkeling van het 
Actuarieel Risicotaxie Instrument Jeugdbescherming (ARIJ). 
Dit is een instrument voor de (vrijwillige) jeugdbescherming, 
gebaseerd op de LIRIK, waarmee zowel risico als behoefte
taxatie kan worden uitgevoerd. De ARIJ bestaat uit een 
veiligheidstaxatie, een risicotaxatie en een dynamisch 
risicoprofiel. Met de veiligheidstaxatie wordt bepaald of het 
kind direct veilig moet worden gesteld, omdat er bijvoorbeeld 
sprake is van ernstig fysiek geweld. Met de risicotaxatie 
kan vervolgens de kans op terugval worden ingeschat en 
met het dynamisch risicoprofiel wordt zicht verkregen op 
de mogelijkheid tot verbetering en kan vooruitgang worden 
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gemonitord in termen van risicoverlaging. De onderdelen 
risicotaxatie en dynamisch risicoprofiel zijn grotendeels 
gebaseerd op de LIRIK. Meer informatie over de ARIJ is hier te 
lezen. Het instrument zelf staat in Bijlage III van dat rapport.
Beide lijsten bieden een gestandaardiseerde inventarisatie 
van risico, maar ze bieden geen eenduidige richting wat te 
doen indien onveiligheid wordt geconstateerd. Dit is altijd 
een onderwerp van overleg met verschillende betrokkenen, 
inclusief de ouder(s) en netwerkleden. Collegiaal overleg 
en werkbegeleiding/supervisie door bijvoorbeeld een 
gedragsdeskundige zijn noodzakelijk om gezinsbegeleiders 
hierin te ondersteunen. In de richtlijn Kindermishandeling 
staan nog een aantal andere Veiligheidslijsten vermeld.

Signs of Safety
Voor verdere stappen is de oplossingsgerichte methode Signs 
of Safety zeer geschikt. De methode Signs of Safety beoogt 
een veilige (opvoed)situatie voor het kind te creëren door 
een partnerschap aan te gaan met de ouders in een situatie 
waarin kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed 
of is aangetoond (Kok, 2011). Het leidt, in samenwerking met 
het gezin en andere betrokkenen, tot een veiligheidsplan. 
Gezin en betrokkenen verbinden zich aan afspraken ten 
behoeve van de veiligheid en het welzijn van het kind.  
De regie blijft zo mogelijk bij de opvoeders, maar wordt door 
anderen overgenomen waar de veiligheid in het geding is.
Tot een veiligheidsplan kan ook behoren dat er een 

steungezin, vrijwilliger, ‘oma’, logeergezin en/of maatje wordt 
verbonden aan kind en gezin. Samenwerken met andere 
betrokkenen is essentieel. Professionele hulpverleners 
en persoonlijk betrokkenen om het gezin moeten elkaar, 
met toestemming van de ouders, weten te vinden. Meer 
informatie over Signs of Safety is hier te lezen.

Bij blijvende onveiligheid is een traject met Veilig 
Thuis, de William Schrikker Groep en de Raad voor de 
Kinderbescherming noodzakelijk. De Richtlijnen Jeugdzorg, 
waarvan in het bijzonder die over Crisisplaatsing, 
Uithuisplaatsing en Samen beslissen over passende hulp, 
kunnen hierbij ondersteunend zijn.

Screening op 
trauma

Als gevolg van emotionele en/of fysieke mishandeling 
of verwaarlozing of het meemaken van schokkende 
gebeurtenissen kan een kind traumagerelateerde klachten 
ontwikkelen, zoals slaapproblemen, angst, chaotisch en 
druk gedrag, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, 
automutilatie, agressie, vermijding of herbeleving. Ook kan 
een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) ontstaan.
Langdurige (chronische) stress is van negatieve invloed op de 
cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van een kind. 
Om die reden is het belangrijk dat stressgerelateerde klachten 
bij een kind tijdig gesignaleerd worden. Door in gesprek te 
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gaan met het kind, de ouders en andere betrokkenen kan 
een indruk van de stress en de gerelateerde klachten worden 
verkregen. Daarnaast kunnen nog (screenings)vragenlijsten 
als de Children’s Impact of Event Scale (CRIES-13  
hiervan is een kindversie en een ouderversie ontwikkeld), 
de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) of de 
Schokverwerkingslijst (SVLK) adequate middelen zijn om deze 
klachten in kaart te brengen.

De traumalijsten geven enerzijds een beeld van de mate 
van stress bij een kind als onveiligheid in het gezin is 
geconstateerd en anderzijds kunnen ze bijdragen aan de 
inschatting van de mate van veiligheid in een gezin.  
Naast screening bieden zij een eerste indicatie van wat een 
kind nodig heeft aan nadere diagnostiek, behandeling of 
ondersteuning. Meer informatie is te vinden in het Protocol 
‘Classificatie, screening en diagnostiek van kinderen en 
adolescenten met traumagerelateerde problematiek’ van het 
Traumacentrum De Bascule.
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Werken in gezinnen met ouders met een beperking en 
bijkomende problematiek zorgt geregeld voor dilemma’s bij 
de professionals. Soms zijn dilemma’s aan de orde van de 
dag. Het is daarom belangrijk dat de professionals rond het 
gezin ondersteuning krijgen vanuit hun organisatie. Daarbij 
gaat het in de eerste plaats om draagvlak, maar ook om de 
randvoorwaarden (zowel inhoudelijk als meer praktisch). De 
volgende aspecten zijn van belang voor een organisatie in de 
ondersteuning van gezinsbegeleiders: 
» Formuleer, actualiseer en bespreek de visie, het beleid en 

de methodiek van gezinsbegeleiding binnen de organisatie 
en wat dit met zich meebrengt aan (morele) dilemma’s.

» Er lijkt een verzwaring te zijn in de problematiek van de 
gezinnen, waardoor het soms nodig is om (tijdelijk en 
selectief) de regie over te nemen van de ouders in het 
belang van het kind. In deze situaties kan het nodig zijn dat 
de manager en/of gedragsdeskundige een meer leidende 
rol inneemt.

» Organiseer gerichte scholing en training voor 
gezinsbegeleiders. Trainingen omvatten een 
kennisdeel, maar gaan vooral ook over belangrijke 
vaardigheden, bijvoorbeeld voor de relatieopbouw en 
hoe je systeemgericht kunt denken en handelen in de 
ondersteuning aan deze gezinnen (zie ook hoofdstuk 11). 

» Multidisciplinaire samenwerking in de ondersteuning 
aan een gezin is een voorwaarde, met minimaal een 
gezinsbegeleider en een gedragsdeskundige.

» Creëer ruimte voor en organiseer (regelmatig) supervisie/
werkbegeleiding door een pedagoog/psycholoog. 
Mogelijke onderwerpen voor deze gesprekken zijn:
• casuïstiek,
• methodiek, 
• ethische dilemma’s,
• de eigen positie in het gezin,
• kennisoverdracht op specifieke onderwerpen,
• de eigen waarden en normen en achtergrond in 

relatie tot het gezin met diens normen, waarden en 
achtergrond,

• psychische belasting.
» Creëer ruimte voor en organiseer intervisie waar 

begeleiders met elkaar casuïstiek, methodiek en ethische 
dilemma’s kunnen bespreken en elkaar praktisch en 
moreel kunnen ondersteunen. Mogelijke onderwerpen  
van gesprek zijn:
• de grens bewaken tussen afstand en nabijheid, 
• delen van ervaringen,
• delen van ethische dilemma’s,
• de eigen positie in het gezin,
• samenwerking in de keten,
• de eigen waarden en normen en achtergrond.

» Organiseer een moreel beraad (in de organisatie) in geval 
van morele dilemma’s.

» Faciliteer beroepsregistratie volgens de Jeugdwet:  
BIG-register of Kwaliteitsregister Jeugd. 
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Samengevat is het wenselijk dat een organisatie 
een werkklimaat creëert waarin gezinsbegeleiders, 
gedragsdeskundigen, managers en leidinggevenden 
elkaar ondersteunen bij en in moeilijke situaties. In feite 
is dit een proces dat parallel loopt aan het proces tussen 
gezinsbegeleider en gezin. 
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Het ondersteunen van gezinnen met ouders die functioneren 
op licht verstandelijk beperkt niveau vindt plaats binnen de 
context van de Nederlandse samenleving en wetgeving.  
De problemen, maar ook de rechten en plichten van deze 
ouders, moeten in dit licht gezien worden. En dat geldt ook 
voor de ondersteuning die gezinsbegeleiders bieden, ook die 
wordt gestuurd vanuit dit kader en wetgeving. Het is voor een 
gezinsbegeleider belangrijk om kennis hiervan te hebben en 
te weten wat dat betekent voor hun positie en hun handelen; 
het betreft complex werk in een complex werkveld en in een 
complexe maatschappij. 

Deze thema’s of aspecten stippen we in dit hoofdstuk aan, 
maar het voert te ver om daar in deze handreiking uitvoerig 
informatie over te geven. Daarnaast is onze samenleving 
voortdurend aan veranderingen onderhevig, op zowel politiek, 
sociaal, cultureel als economisch gebied. Deze veranderingen 
maken dat wat hierna beschreven staat over een paar jaar 
alweer anders kan zijn. We noemen daarom de voor nu 
belangrijkste aspecten om notie van te hebben en hebben 
we links opgenomen naar websites waar meer informatie te 
vinden is. 

In de Nederlandse samenleving wordt het opvoeden van 
een kind door ouders die functioneren op (licht) verstandelijk 
beperkt niveau overwegend als risicovol gezien. Afwijkend 
gedrag wordt eerder gesignaleerd en gemeld. Veiligheid is 

een belangrijk thema en het opvoeden is niet meer alleen de 
verantwoordelijkheid van de ouders en het netwerk, maar van 
de samenleving. 

We eindigen dit hoofdstuk met een paragraaf over wat 
belangrijk is voor een goede samenwerking. Een gezins
begeleider werkt namelijk zelden alleen in een gezin, maar 
is onderdeel van een keten van zorg en professionals. Het 
goed samenwerken in de keten draagt bij aan het optimaal 
ondersteunen van ouders. 

Maatschappelijk 
kader

De Nederlandse samenleving is in de afgelopen decennia 
steeds ingewikkelder en sneller geworden. De lat ligt hoger 
voor het onderwijs, maar ook praktische zaken, zoals reizen 
met het openbaar vervoer of het regelen van bankzaken, zijn 
complexer geworden. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van 
digitale middelen om informatie te verstrekken. Niet iedereen 
kan daarin meegaan. Met name mensen die functioneren op 
het niveau van een lvb blijken steeds meer moeite te hebben 
om zich staande te houden in onze maatschappij (Woittiez, 
Putman, Eggink, & Ras, 2014). Ze krijgen niet meer alles mee 
waardoor hun achterstand nog groter wordt. Dit betekent dat 
zij, en andere mensen die onvoldoende mee kunnen komen, 
een groter beroep doen op ondersteuning, zowel informele 
ondersteuning uit hun eigen sociale netwerk als professionele 
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ondersteuning. Een deel van die ondersteuning richt zich op 
het verhelderen van de digitale informatie. 

Daarnaast beweegt onze samenleving zich steeds meer van 
een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving.  
Eigen kracht en regie, familiale zorgplicht en het stellen van je 
eigen hulpvraag zijn daarbij belangrijke elementen (Woittiez 
et al., 2014). Indien een gezin het zelf niet redt, moet het eerst 
op zoek gaan naar hulp in het eigen sociale netwerk. Pas als 
dat niet toereikend is, kan een beroep gedaan worden op 
professionele hulp. Mensen die functioneren op het niveau 
van een lvb en waarbij er sprake is van (andere) bijkomende 
problemen zijn echter vaker sociaal geïsoleerd. Ze hebben 
geen of een beperkt sociaal netwerk. Ook voelen ze zich vaker 
gestigmatiseerd in de buurt en/of hebben conflicten met 
buren (Richtlijn Multiprobleemgezinnen). Dit betekent dus dat, 
zoals in hoofdstuk 4 al aangegeven, er extra aandacht moet 
zijn voor het in kaart brengen, activeren en versterken van het 
sociale netwerk.

Recht op 
ouderschap 
versus recht  
op opvoeding

In Nederland is er regelmatig discussie over het recht van 
mensen om kinderen te krijgen en waar dat recht ‘eindigt’.  
De afgelopen jaren zijn er meerdere documentaires en 

reportages geweest waarin de vraag werd gesteld of mensen 
met een verstandelijke beperking wel kinderen mogen 
krijgen en of zij verplicht kunnen worden om anticonceptie 
te gebruiken. Aanleiding was dan vaak een situatie waarin 
bleek dat ouders met een lvb onvoldoende in staat waren om 
hun (vaak jonge) kind te bieden wat het nodig had, waardoor 
er een onveilige situatie voor het kind was ontstaan. In veel 
gevallen werd het kind dan uit huis geplaatst. Deze discussie 
beweegt zich tussen twee fundamentele rechten: Het 
(zelfbeschikkings)recht om als volwassene zelf te mogen 
bepalen of je een gezin sticht en dus om ouder te mogen 
worden en het recht van kinderen om op te groeien in een 
veilige gezinssituatie. In het geval van mensen met een 
lvb komen daar ook nog de rechten van mensen met een 
beperking bij. We lichten deze rechten kort toe.

Universele Verklaring van de Rechten  
van de Mens (UVRM)

Op 10 december 1948 heeft de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties (AVVN) de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens (UVRM) als resolutie aangenomen.  
Alle mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld.  
De UVRM bevat 30 artikelen. Artikel 16 geeft (onder andere) 
het volgende aan:
1 Zonder enige beperking op grond van ras, nationaliteit of 

godsdienst, hebben mannen en vrouwen van huwbare 
leeftijd het recht om te huwen en een gezin te stichten. 
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2 Het gezin is de natuurlijke en fundamentele groepseenheid 
van de maatschappij en heeft recht op bescherming door 
de maatschappij en de Staat.

Op basis van dit recht mogen mensen van huwbare leeftijd  
(in Nederland is dat 18 jaar) trouwen en kinderen krijgen.  
Elke volwassene heeft dus het recht om zelf te beslissen of 
hij/zij kinderen wil krijgen of niet.

VN-verdrag inzake de rechten van personen  
met een handicap

In de zomer van 2016 heeft ook Nederland het VN-Verdrag 
voor de rechten van mensen met een beperking geratificeerd. 
Iedere Nederlander met een beperking (waartoe ook een lvb 
behoort) heeft voortaan het recht te wonen, reizen, leren, 
werken en recreëren samen met mensen zonder beperkingen. 
Inclusie in de samenleving is de wettelijke opdracht. 
Artikel 23 van dit verdrag gaat specifiek over trouwen en 
het stichten van een gezin. Dit artikel zegt dat mensen 
met een handicap van huwbare leeftijd het recht hebben 
om in vrijheid en met volledige instemming van de beide 
partners in het huwelijk te treden en een gezin te stichten. 
Daarnaast mogen personen met een handicap in vrijheid 
en bewust beslissen over het gewenste aantal kinderen 
en geboortespreiding en hebben zij recht op toegang tot 
leeftijdsrelevante informatie, voorlichting over reproductieve 
gezondheid en geboorteplanning en moeten zij worden 
voorzien van de noodzakelijke middelen om deze rechten 

te kunnen uitoefenen. Tot slot hebben personen met een 
handicap het recht om hun vruchtbaarheid te behouden. 
Nederland verplicht zich om passende hulp te verlenen 
aan personen met een handicap bij het verrichten van hun 
verantwoordelijkheden op het gebied van de verzorging en 
opvoeding van hun kinderen.

Rechten van het kind
Naast het recht van volwassenen om een gezin te stichten, 
heeft ieder kind onder andere het recht om op te groeien 
in een familie of gezin. Dit recht en andere rechten van 
kinderen en jongeren staan beschreven in het Internationale 
Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Op 20 november 
1989 namen de Verenigde Naties dit verdrag, ook wel het 
Kinderrechtenverdrag genoemd, unaniem aan. Nederland 
ratificeerde dit verdrag op 8 maart 1995 en is sindsdien 
verplicht het na te leven. 

In dit verdrag staan de rechten van kinderen met betrekking 
tot onderwijs, gezondheid, rol van familie en ouders, vrijheid 
van geloof en meningsuiting. Ten aanzien van de rechten 
van een kind op een veilige opvoedingssituatie staat het 
volgende in dit verdrag (voor de volledige tekst, klik hier of 
op eerdergenoemde link): Ouders zijn verantwoordelijkheid 
voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Het 
belang van het kind is daarbij hun allereerste zorg. Nederland 
is verplicht alle passende maatregelen (ook die op sociaal en 
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opvoedkundig gebied) te nemen om het kind te beschermen 
tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, 
letsel of misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling, 
mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel 
misbruik, terwijl het kind bij de ouder(s) woont. Een kind 
wordt niet gescheiden van zijn of haar ouders tegen hun wil, 
tenzij de bevoegde autoriteiten beslissen dat deze scheiding 
noodzakelijk is in het belang van het kind. Dit kan bijvoorbeeld 
noodzakelijk zijn als er sprake is van misbruik of verwaarlozing 
van het kind door de ouders. 

Ouders moeten er dus voor zorgen dat een kind gezond te 
eten krijgt, een veilig huis heeft en naar school kan gaan.  
Ook moeten de ouders het kind liefde, aandacht en 
waardering geven. Ze moeten het kind helpen om goed op 
te groeien. Als ouders daar onvoldoende zelf voor kunnen 
zorgen, dan moet de overheid daarbij helpen.

In eerdere hoofdstukken is naar voren gekomen dat niet alle 
ouders die functioneren op het niveau van een lvb in staat  
zijn om zelfstandig tegemoet te komen aan alle rechten van 
een kind. Veel ouders hebben daar ondersteuning bij nodig, 
vanuit hun eigen netwerk en/of van professionals. Een gezins
begeleider heeft in de ondersteuning aandacht voor zowel de 
rechten van de ouders als die van het kind. De ervaring leert 
dat als ouders worden erkend in hun recht op ouderschap, 
ze beter tegemoet kunnen komen aan de rechten van hun 

kind om in een voldoende veilige, stimulerende en liefdevolle 
gezinssituatie op te groeien.

Wetgeving in  
het sociaal 
domein - WMO  
en Jeugdwet

Op 1 januari 2015 zijn de Wet op de Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet ingevoerd. Voor 
die tijd werd de ondersteuning aan gezinnen, ouders 
en kinderen met een lvb geregeld vanuit de landelijke 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Sinds 2015 ligt de 
verantwoordelijkheid bij de gemeenten voor de uitvoering 
van beide wetten. Dit heeft de nodige veranderingen 
teweeggebracht voor de ondersteuning aan ouders en 
kinderen. Een gezinsbegeleider heeft doorgaans met beide 
wetten te maken in de ondersteuning van ouders en kinderen. 
We lichten ze kort toe en geven aan welke gevolgen ze 
hebben.

WMO
De WMO houdt in dat gemeenten ondersteuning moeten 
bieden aan inwoners die hulp nodig hebben bij het leiden van 
een zelfredzaam leven en het deelnemen aan de samenleving. 
Onder dit zelfredzame leven wordt ook het zo zelfstandig 
mogelijk opvoeden van kinderen verstaan. Gemeenten zijn 
verantwoordelijk geworden voor het ondersteunen van 
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de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een 
beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. 
De ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang 
mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

Jeugdwet
Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden en 
zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de (geïndiceerde) 
jeugdzorg. De Jeugdwet kent 5 uitgangspunten:
» preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en 

eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders,  
met inzet van hun sociale netwerk; 

» het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren door 
onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken 
in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als 
kinderopvang en peuterspeelzalen;

» eerder de juiste hulp op maat bieden om jeugdigen en 
gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo 
effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de 
(kosten)effectiviteit van de geboden hulp; 

» integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt  
één gezin, één plan, één regisseur; 

» meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden 
door vermindering van regeldruk.

Met de Jeugdwet moet voorkomen worden dat ouders en 
jeugdigen verdwalen in het systeem. Het nieuwe stelsel kent 

door één wettelijk kader en één financieringssysteem voor 
de jeugdzorg meer doelmatigheid. Door vermindering van 
regels en bureaucratie wordt integrale zorg bij meervoudige 
problematiek beter mogelijk.

Gevolgen van beide wetten voor de 
ondersteuning van gezinnen

Beide wetten hebben grote gevolgen voor de ondersteuning 
aan kinderen en gezinnen met multiproblematiek.  
Door beide wetten hebben verschuivingen plaatsgevonden 
in de ondersteuning door enerzijds buurtteams vanuit 
de gemeente en anderzijds vanuit zorgorganisaties. 
Generalistische en specialistische ondersteuning wisselen 
elkaar af of vullen elkaar aan. In deze dynamiek moet een 
gezinsbegeleider ondersteuning bieden aan gezinnen; 
de gezinnen zelf zijn vaak hectisch, maar het veld van 
professionele ondersteuning is dat nu ook steeds meer 
geworden. Gezinnen, maar ook gezinsbegeleiders, krijgen 
met andere en in eerste instantie vaak meer professionals 
te maken. Voor en nadelen van deze enorme beweging 
worden steeds meer zichtbaar. Dit betekent voor organisaties 
en gezinsbegeleiders dat de eigen positie van specialist 
opnieuw moet worden bepaald in het veld. Verwachtingen 
over de aard, inhoud en frequentie van gezinsondersteuning 
moeten worden besproken en afgestemd om zoveel mogelijk 
continuïteit in de zorg aan kwetsbare gezinnen te kunnen 
waarborgen. 
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Samenwerken
Voor een gezinsbegeleider betekenen bovenstaande gevolgen 
van de Jeugdwet en de WMO dat in samenwerking met andere 
professionals (in de keten) duidelijke afspraken dienen te 
worden gemaakt. Er wordt onder andere afgesproken wie 
de regierol heeft in de ondersteuning van het gezin, hoe de 
communicatie verloopt tussen het gezin en de professionals 
en waar de grens ligt van de regie van het gezin. Deze 
afspraken kunnen wisselen afhankelijk van de aan of 
afwezigheid van een drang of dwangmaatregel.

Om het samenwerken ‘in de keten’ als gezinsbegeleider goed 
vorm te geven, zijn onderstaande punten van belang:
» Verhelder jouw positie in het veld door met het 

gezin en professionals rondom een gezin expliciet te 
bespreken hoe jij werkt, vanuit welke visie en wissel met 
elkaar verwachtingen over elkaars ondersteuning uit. 
Onduidelijkheid of onenigheid in de samenwerking tussen 
professionals heeft altijd invloed op een gezin en vice versa; 

» Leg bij de start van een samenwerking met andere 
professionals (zoals buurtteam, gezinsvoogd), met 
medeweten van en in overleg met een gezin, afspraken 
vast over wie wat doet en hoe en wanneer je elkaar 
informeert;

» Als je worstelt met het bepalen van jouw positie, zoek 
dan contact met bijvoorbeeld een gedragsdeskundige of 
manager binnen jouw organisatie;

» Als samenwerken moeizaam gaat, kan dat verschillende 
oorzaken hebben. Het loont de moeite om (net als in de 
samenwerking met een gezin) een analyse te maken 
van hoe dit komt. Regelmatig heeft het te maken met 
onderliggende verschillen in waarden en normen tussen 
jou en jouw organisatie en de andere collega’s en 
organisaties waarmee je samenwerkt; 

» Weet welke regels gelden op het gebied van dossier
vorming, privacy en informatie uitwisselen. Informatie 
hierover vind je in je beroepscode en in de Jeugdwet;

» Zorg voor een beroepsregistratie als professional 
in de jeugdhulp. Je werkt als professional met eigen 
verantwoordelijkheden en beroepscode en niet als 
medewerker van een bepaalde organisatie. 
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Hoofdstuk 11.

Scholing 
gezinsbegeleider

« Inhoud
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De experts zijn het er over eens dat het ondersteunen van 
gezinnen een vak is dat specifieke scholing vereist die niet 
binnen de reguliere (basis)opleidingen tot (gezins)begeider 
past. Het gaat om een specialisme waar een gedegen 
scholing voor nodig is. Deze scholing zal, volgens de experts, 
het beste georganiseerd en verzorgd kunnen worden door 
zorgorganisaties zelf die deze ouders ondersteuning bieden.  
Zij weten immers als geen ander welke kennis en vaardig
heden belangrijk zijn in de ondersteuning van deze ouders.

In voorgaande hoofdstukken is veel geschreven over welke 
kennis, vaardigheden en beroepshouding een gezinsbegeleider 
zou moeten beschikken op het moment dat hij/zij een gezin 
ondersteunt met ouders met een lvb. In dit hoofdstuk gaan 
we in op hoe een begeleider zich al deze aspecten eigen 
kan maken en welke scholing dus van belang is om zo een 
gezinsbegeleider te worden. We besteden in dit hoofdstuk 
aandacht aan de opzet, inhoud en borging van de scholing.

Opzet scholing
Uit ervaring met het opleiden van gezinsbegeleiders menen 
wij dat de volgende punten van belang zijn voor de opzet van 
de scholing voor gezinsbegeleiders:
» Literatuur over dit onderwerp (zie voorgaande 

hoofdstukken voor de belangrijkste thema’s) dient 
bestudeerd te worden. 

» Het is daarnaast noodzakelijk om ervaring op te doen met 
het werken met gezinnen. Hierdoor kan het geleerde direct 
toegepast worden in de ondersteuning aan een gezin. 
Daarnaast kan er ook op het eigen handelen gereflecteerd 
worden. Intervisie met een ervaren gezinscoach is dan 
passend.

» Reflectie, in de vorm van verslagen en opdrachten tussen 
de lesdagen en gekoppeld aan een reflectiepartner tijdens 
de scholing, vormt een groot onderdeel van de scholing. 
Als eindopdracht/toetsing kan een reflectieverslag worden 
geschreven.

» Het (aan)leren van een basisberoepshouding en 
bijbehorende vaardigheden om tot een constructieve 
(werk)relatie met ouders te komen, is een proces.  
Hierbij leert een gezinsbegeleider zichzelf als mens en als 
professional kennen en onder ogen komen. Dit leren heeft 
echter tijd nodig, net zoals ondersteuning aan gezinnen 
tijd nodig heeft om effect te hebben. De ervaring leert dat 
10 dagdelen training (verzorgd door dezelfde trainers om 
continuïteit te waarborgen), verspreid over driekwart jaar, 
hier een goede aanzet tot geeft. 

» Tijdens de opleiding is supervisie met een 
gedragsdeskundige op het eigen leerproces van 
toegevoegde waarde. Indien de gedragskundige (nog) 
geen systeemtheoretische achtergrond heeft, is het voor 
de gedragskundige nodig dat hij ook deelneemt aan de 
opleiding om zo de supervisie te kunnen verzorgen.
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Inhoud scholing
Zoals hiervoor al aangegeven, omvat de scholing een 
kennisdeel (theorie), maar nog belangrijker zijn de 
vaardigheden en de beroepshouding. De onderwerpen van 
de hoofdstukken in deze handreiking zijn eigenlijk globaal de 
onderwerpen die ook aan bod zouden moeten komen in een 
scholingstraject om gezinsbegeleider te worden. Denk hierbij 
(ook) in het bijzonder aan inleiding in de systeemtheorie, 
verschillende richtlijnen over het werken met jeugd en in 
gezinnen, het positioneren als professional/gezinsbegeleider, 
het kunnen toepassen van motiverende gespreksvoering en 
oplossingsgericht werken, specifieke methodieken om het 
netwerk in kaart te brengen en te activeren en kennis over de 
beroepscode. 

De nadruk binnen de scholing ligt op de competenties zoals 
die in hoofdstuk 2 staan beschreven. Het ‘ken je zelf’ vormt 
het startpunt van waaruit een gezinsbegeleider aan het werk 
kan gaan met ‘ken de ander’ en de relatieopbouw. Concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat een gezinsbegeleider zijn eigen 
genogram en zijn eigen levenslijn maakt, nadenkt over hoe dit 
doorwerkt in zijn huidige professionele houding en werkwijze 
en hierover in gesprek gaat met collega’s. Er is daarom een 
veilige leeromgeving nodig. 

Borging scholing
Om het vak van gezinsbegeleider verder te borgen en de 
nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en in de wet en 
regelgeving te kunnen integreren in het begeleiden van ouders 
en gezinnen, is het essentieel dat de zorgorganisatie ook na 
het scholingstraject supervisie, intervisie en bijscholing aan 
blijft bieden. Het is immers niet voldoende om eenmalig een 
scholing aan te bieden, dit specialisme moet blijvend gevoed 
en gefaciliteerd worden.
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Hoofdstuk 12.

Inzet van specifieke 
methodieken, 
programma’s of 
interventies

« Inhoud
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De experts maken gebruik van veel verschillende 
methodieken, programma’s of interventies in de onder
steuning van gezinnen met licht verstandelijk beperkte ouders 
en multiproblematiek. Zij gebruiken zelden één specifieke 
methodiek, maar vaker gaat het om een combinatie van 
verschillende methodieken of onderdelen daarvan. In dit 
hoofdstuk geven we een overzicht van de verschillende 
methodieken, programma’s of interventies die genoemd 
zijn. Zoveel als mogelijk hebben we links toegevoegd naar 
websites waar meer informatie te vinden is over die specifieke 
methodiek. 

Overzicht
Het overzicht van methodieken, programma’s en interventies 
dat we geven is niet uitputtend en zal onderhevig blijven aan 
ontwikkeling. Het is met name gegroepeerd op inhoud.  
We volstaan hier met een opsomming, omdat deze 
handreiking vooral over andere aspecten gaat. Daarbij komt 
dat de meeste professionals en organisaties, zoals eerder 
al genoemd, gebruik maken van een mix van (delen van) 
interventies. 

Ondersteuning aan licht verstandelijk beperkte ouders in 
bredere zin. Het gaat hier niet alleen om opvoeding, maar 
dat zit er wel voor een belangrijk deel in.
» HouVast (William Schrikker Groep). Het gaat hier om 

een ambulant zorgaanbod voor ouders met een lvb die 

opvoed en opgroeiproblemen hebben of dreigen te 
krijgen. Het doel is dat de ouders in staat zijn om hun 
kinderen veilig en ‘goed genoeg’ op te voeden.

» Systeemgerichte gezinscoaching (Amerpoort) 

Opvoeden en gehechtheid
» Kleine Stapjes
» Triple P, niveau 4
» VIPP
» Video-interactiebegeleiding  

(al is dit niet specifiek voor het begeleiden van  
ouders met een lvb, het is een specifiekere techniek  
voor meerdere probleemgebieden)

» Opvoeden & Zo
» Hink-Stap-Sprong
» Kids’ Skills
» Stap voor Stap
» OPAD: Oudergericht Pedagogisch Adviseren
» Basic trust 
» Voorzorg

Zwangerschap 
» Kinderwenskoffer
» Oefenbaby
» Toolkit Kinderen waar kies ik voor?  

En bijbehorende handreiking 
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http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?ID=9789044117295
http://www.kidsskills.org/Dutch/
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» ‘Babyprotocol’ of ‘Babyroute’  hierin staan de stappen 
die genomen kunnen worden als een licht verstandelijk 
beperkte vrouw zwanger raakt en bij wie een risico in de 
opvoeding wordt verwacht.

Gedrag
» Gevoelsthermometer en eerste hulpkaart
» Behandeling van de ouder zelf voor trauma,  

bv Cognitieve Gedragstherapie,  
Psychomotorische Therapie, systeemtherapie

» Beloningsstickers (voor ouder en/of kind)

Voorgeschiedenis ouder/systeem
» Genogram 
» Levenslijn is een chronologische weergave van de 

levensgeschiedenis van de ouder of het gezin.  
Samen met de gezinsleden bespreek je onplezierige  
of traumatische, maar ook plezierige momenten  
en plaats je die op een tijdslijn.

Veiligheid
» Signs of Safety
» Veiligheidsplan

Algemeen
» Psychoeducatie (ten aanzien van verstandelijke 

beperking, ontwikkeling kind, opvoeden enz.)
» Motiverende gespreksvoering
» Oplossingsgerichte technieken  

(schaalvraag, uitzonderingenvraag, wondervraag,  
eerdere successen), bijvoorbeeld voor het aanleren  
van de dagelijkse routine

» Presentiebenadering
» Zelfdeterminatietheorie
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http://www.nji.nl/Signs-of-Safety
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling/interventies-voor-veiligheid-en-herstel/veiligheidsplan/
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Motiverendegespreksvoering.pdf
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/(311053)-nji-dossierDownloads-Watwerkt_Oplossingsgerichtetherapie.pdf
http://www.presentie.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zelfbeschikkingstheorie
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