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Bezoekregeling vanuit het perspectief van de ouder 

Voorwoord 

 

Hier voor u ligt het afstudeeronderzoek ‘Bezoekregeling vanuit het perspectief van de ouder’. Dit 

onderzoek is gestart in april 2020, afgerond in december 2020, aan de Christelijke Hogeschool Ede. 

Het onderzoek is onderdeel van het laatste jaar Social Work. Geschreven in opdracht van het 

Lectoraat Jeugd en Gezin van de CHE. 

Dit onderzoek richt zich op de vraag: ‘Wat is het perspectief van ouders van jeugdigen die in een 

gezinshuis wonen op verschillende aspecten van de bezoekregeling als middel voor contact met hun 

kind?’. De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor gezinshuizen, gezinshuisouders, 

geplaatste kinderen en hun ouders. Dit onderzoek focust zich op een van de contactmomenten 

tussen biologische ouder en kind: het bezoekmoment. De fysieke ontmoeting tussen ouder en kind 

en de vormgeving ervan. Deze is voor iedere ouder anders en wordt door ouders verschillend 

ervaren. Een kwetsbare positie voor de ouder die de rol van opvoeder niet langer vervult.  

 

‘Als ouder ontmoet je niet alleen je kind, maar ook je eigen falen’. 
(E1.9a) 

 

Wij zijn benieuwd geweest naar hoe ouders deze ontmoetingen ervaren en wat hieruit te leren valt 

voor partijen als: de maatschappij, de gezinshuisouder en/of de hulpverlener. Het werken aan het 

onderzoek hebben we als leerzaam en vernieuwend ervaren. Als lezer wensen we u plezier, nieuwe 

inzichten en gedachten toe tijdens het lezen van dit onderzoek. 

 

Phebe Kranenburg, Thijs Pull ter Gunne en Siham Razgui 
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Samenvatting 

   

Uit onderzoek ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’ is gebleken dat een goede samenwerking tussen de ouders 

van uithuisgeplaatste kinderen en gezinshuisouders een beschermende factor is voor de plaatsing 

van een kind. Deze samenwerking komt onder andere tot stand binnen de bezoekregeling. Goede 

communicatie en samenwerking leidt doorgaans tot een succesvolle plaatsing. Een slechte 

samenwerking en stroeve communicatie leidt veelal tot een breakdown: een vroegtijdige afbraak van 

de plaatsing.  

Dit onderzoek richt zich op de contactmomenten tussen ouders en kinderen die zich voordoen 

binnen de bezoekregeling. Hierin is onderzocht welke ervaringen de ouder kent rondom de 

bezoekregeling met hun in een gezinshuis wonende kind. De regels, bezoekbeperkingen, de 

samenwerking met gezinshuisouders en het contact met het kind. Deze thema’s komen hierin aan de 

orde. Hieronder staat de bijhorende onderzoeksvraag geformuleerd: 

‘Wat is het perspectief van ouders van jeugdigen die in een gezinshuis wonen op verschillende 

aspecten van de bezoekregeling als middel voor contact met hun kind?’ 

Om antwoord te geven op deze vraag is er gewerkt met vier deelvragen. Deze zijn beantwoord door 

middel van het gebruik van twee methodes. Zo is er gebruik gemaakt van interviews en een 

documentanalyse. Uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de bezoekregeling een natuurlijke 

behoefte tot omgang beantwoordt. Zowel ouders als kinderen kennen het verlangen een band te 

onderhouden, ondanks een uithuisplaatsing. Bij positief contact versterkt dit de ontwikkeling en 

identiteit van het kind. Hier bestaan in heftige situaties natuurlijk uitzonderingen op. Helpende 

factoren voor een positieve bezoekregeling zijn: veiligheid, samenwerking, communicatie en 

ondersteuning. De kern hierin is dat er ruimte is voor de verschillende rollen als biologische ouder en 

gezinshuisouder. Elkaar ruimte geven en leren samenwerken.  

Uit de afgenomen interviews en documentanalyse is er een aantal dingen te concluderen. Ouders 

zien de bezoekregeling als een zeer waardevolle regeling. Ondanks de uithuisplaatsing zijn ze nog in 

staat om contact te hebben met hun kind. De samenwerking met een gezinshuisouder is een 

belangrijk aspect in de bezoekregeling. Ouders ervaren de samenwerking als positief wanneer er 

goede communicatie plaatsvindt tussen hen en de gezinshuisouder. Ouders hebben een moeilijke 

periode meegemaakt toen er bezoekbeperkende maatregelen waren in verband met Covid-19. Het 

was lastig voor ouders dat er geen fysiek contact was met hun kind. Ouders geven aan dat ze het 

belangrijk vinden open contact te houden, duidelijkheid. Ook is het belangrijk dat gezinshuisouders 

en zorgmedewerkers zich kunnen inleven in de ouders.   

Voortvloeiend uit de conclusie van het onderzoek is er een aantal aanbevelingen gemaakt. De 

aanbevelingen zijn op te delen in twee adviezen: advies voor gezinshuisouders en advies voor ouders 

waarvan hun kinderen in een gezinshuis wonen. Op basis van een van de aanbevelingen is er een 

artikel geschreven wat erkenning als doel kent. Het gaat om de volgende aanbeveling:  

‘geef erkenning’. Ouders van kinderen in een gezinshuis vinden het belangrijk als mensen erkenning 

geven voor hun situatie. 

Vanuit dit onderzoek is er gekeken naar hoe ouders de bezoekregeling met hun kinderen ervaren. 

Een eventueel vervolgonderzoek kan de vraag omdraaien: hoe ervaren kinderen de bezoekregeling? 

Een onderzoek naar kinderen zou zich dan kunnen focussen op wat zij waardevol vinden en hoe de 
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bezoekregeling verbeterd kan worden. Een eventueel tweede vervolgonderzoek zou zich kunnen 

focussen op hoe gezinshuisouders eraan bij kunnen dragen dat ouders van kinderen in een 

gezinshuis zich gezien weten. In dit onderzoek kwam naar voren dat ouders dat erg waarderen in een 

gezinshuisouder. Een onderzoek specifiek gefocust op dit onderwerp zou een mooie toevoeging 

kunnen zijn.  
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Hoofdstuk 1: Inleiding  

1.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de aanleiding, de context en de relevantie van het onderzoek. 

De relevantie wordt aan de hand van het macro-, meso- en microniveau duidelijk. Ook staat in dit 

hoofdstuk de stakeholdersanalyse beschreven.   

 

1.2 Aanleiding   
Vanuit het Lectoraat Jeugd en gezin van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is een meerjarig 

onderzoek gaande naar de samenwerking tussen gezinshuisouders en de ouders van 

uithuisgeplaatste jeugdigen. Dit onderzoeksproject heet ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’ (Van de Koot - Dees 

& Noordegraaf, 2018). Binnen dit onderzoek ontstond de vraag of er onderzoek gedaan kon worden 

naar de ervaring van ouders met betrekking tot de bezoekregeling met hun uithuisgeplaatste kind. 

Begin mei 2020 is er een overleg geweest met opdrachtgever Dr. Martine Noordegraaf. In dit overleg 

werd de noodzaak om het perspectief van ouders op de bezoekregeling te onderzoeken besproken. 

Het Lectoraat heeft een beperkte hoeveelheid informatie over de ervaringen van ouders met de 

bezoekregeling opgehaald, deze data zijn afkomstig uit interviews. Maar niet voldoende belicht. Het 

analyseren van bestaande data en het verzamelen van aanvullende data zorgen op deze manier voor 

het dichten van een kennisgat. Het is relevant om een beeld te krijgen wat het perspectief van 

ouders is op de bezoekregeling met hun kind. De bezoekregeling kan bijdragen aan een positieve 

relatie tussen ouders van kinderen in een gezinshuis en gezinshuisouders. 

Vanwege het Covid-19 virus is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan omtrent het bezoek tussen 

ouder en kind. Uit een interview van het Jeugdjournaal blijkt dat het een bijzonder moeilijke periode 

is voor kinderen die in een gezinshuis wonen. Door de maatregelen tegen de verspreiding van het 

virus kunnen veel kinderen hun families niet zien. Tegelijkertijd is het ook een moeilijke periode voor 

de ouders van de kinderen, omdat ze hun kind tijdelijk niet kunnen zien (Jeugdjournaal, 2020). De 

gedachte is ontstaan om het thema ‘bezoekbeperking’, waar een virus als Covid-19 onder valt, in het 

onderzoek mee te nemen. Op deze manier vormt zich een antwoord op de vraag wat het niet kunnen 

bezoeken van hun kind, met ouders doet.   

Met de resultaten van dit onderzoek wordt het perspectief van ouders in kaart gebracht. Het 

onderzoek ´Jouw gezin, Mijn zorg?´ spreekt over een constructieve samenwerking tussen ouders en 

gezinshuisouders, wat een beschermende factor is voor het plaatsen van een jeugdige (Van de Koot - 

Dees & Noordegraaf, 2018). De bezoekregeling is hier onderdeel van. 

 

1.3 Context van het praktijkprobleem  
Binnen het beleid rondom gezinshuizen is in de recente jaren een aantal zaken veranderd. De twee 

die in dit stuk besproken worden zijn de transitie in de jeugdzorg (Janssens, 2015) en de nieuwe 

kwaliteitscriteria voor gezinshuizen (Hogeschool Leiden & NJI, 2019).   

1.3.1 Definitie bezoekregeling  
Er is geen eenduidige definitie van de term bezoekregeling in de literatuur te vinden. De literatuur 

spreekt veelvuldig over de termen omgangsregeling en contactregeling. Deze termen worden door 
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elkaar heen gebruikt. De termen worden zowel gebruikt in combinatie met een echtscheiding als bij 

een uithuisplaatsing (van Beek & Janssens, 1996, p. 148). De termen contactregeling en 

omgangsregeling zijn gangbare begrippen binnen de jeugdzorg en beschrijven welke regels er zijn in 

het contact tussen ouder en kind. Hierin is contact een tweeledig begrip waarbij onderscheid 

gemaakt kan worden in direct en indirect contact (Sen & Broadhurst, 2011, p. 298). Onder direct 

contact worden persoonlijke ontmoetingen geschaard. Indirect contact kent de vormen brieven, 

telefoon, email enzovoort. Activiteiten, foto’s en herinneringen die kinderen zich aan thuis 

herinneren, kunnen ook opgevat worden als indirect contact (Cleaver, 2000). Binnen dit onderzoek 

ligt de focus op de ontmoeting tussen ouder en kind: de bezoekmomenten. Om het onderscheid in 

omgang/contact en bezoek duidelijk te houden, is er gekozen voor de terugkerende term: 

‘bezoekregeling’.  

Hieronder volgt in lijn van dit onderzoek, de definitie van de term bezoekregeling:  

‘Een bezoekregeling is een regeling waarbij de afspraken rondom het bezoek tussen een 

uithuisgeplaatst kind en de biologische ouder vastgelegd ligt’.  

De vormgeving van een bezoekregeling is voor iedere ouder en kind verschillend. Deze afspraken 

worden gemaakt en bepaald in overleg met de rechter en/of gezinshuisouders. Zo ziet de ene ouder 

zijn kind iedere maand een weekend en ziet een andere ouder zijn kind onder begeleiding op het 

kantoor van jeugdzorg.  

1.3.2 Transitie  
Sinds 2015 heeft er een transitie plaatsgevonden binnen de jeugdzorg. Een belangrijke verandering 

binnen deze transitie is dat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeentes is komen te 

liggen. Dit betekent dat de gemeentes vanaf 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor het 

organiseren van de jeugdzorg. Voor gezinshuizen betekent dit in de eerste plaats dat gemeentes 

vanaf 2015 verantwoordelijk zijn voor het begeleiden en plaatsen van kinderen op voor hen 

geschikte plaatsen (Hogeschool Leiden & NJI, 2019). Een ander belangrijk gegeven sinds de transitie 

is dat gemeenten jeugdigen liever plaatsen in een gezinshuis dan in een residentiële instelling. Dit 

wordt vooral duidelijk wanneer er gekeken wordt naar de cijfers van het aantal jeugdigen dat in een 

gezinshuis geplaatst wordt. In 2016, op het moment dat de transitie ruim een jaar gaande was, is het 

aantal uithuisgeplaatste jeugdigen in de gezinshuizen ten opzichte van 2014 gestegen met 50%. Dit is 

een veel ruimere stijging dan de stijging die te zien is tussen 2012 en 2014, deze bedroeg 3% (Helm, 

Kuiper & Dekker, 2017).    

 

1.3.3 Kwaliteitscriteria  
In 2016 verscheen het rapport ‘Verantwoorde hulp voor jeugd in gezinshuizen’. Dit rapport is 

opgesteld door de Inspectie Jeugdzorg. De Inspectie Jeugdzorg vond het nodig om onderzoek te doen 

naar het functioneren van gezinshuizen, omdat er in de voorgaande jaren een flinke groei was in het 

aantal gezinshuizen: “Uit de factsheet Gezinshuizen van het Gezinspiratieplein blijkt dat er in 2014 al 

een toename was van 22,5% in het aantal gezinshuizen” (Inspectie Jeugdzorg, 2016; p.7). Voor de 

totstandkoming van dit rapport is de inspectie onaangekondigd langs geweest bij tien gezinshuizen. 

Naar aanleiding van de bevindingen tijdens deze bezoeken hebben zij een rapport opgesteld. De 

belangrijkste bevindingen uit dit rapport zijn dat de gezinshuizen op een hoop vlakken al voldoen aan 

de verwachtingen van de inspectie. Echter is er ook een aantal verwachtingen waaraan deze 
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gezinshuizen nog niet voldoen: ‘Dit betreft onder andere het systematisch inschatten van 

veiligheidsrisico’s van de kinderen en de omgang met medicatie’ (Inspectie Jeugdzorg, 2016; p.20). 

De aanbeveling uit het rapport is dat er een kwaliteitskader opgesteld moet worden. Een aantal van 

de elementen dat volgens het rapport aanwezig moet zijn in dit kader, zijn kaders over het inschatten 

van risico’s, het opstellen van huisregels, het gewenste opleidingsniveau van de gezinshuisouders en 

de verantwoorde werktoedeling. Daarnaast dient er in het kwaliteitskader ook een duidelijke 

eenduidige definitie van het begrip gezinshuis aanwezig te zijn (Inspectie Jeugdzorg, 2016).   

 

In 2016 is er een kernteam geformuleerd, bestaande uit mensen die zich aangesproken voelen en die 

vanuit kennis en ervaring iets bij kunnen dragen aan het ontwikkelen van kwaliteitskaders 

(Hogeschool Leiden & NJI, 2019). Waar het rapport van de inspectie uitging van de term 

‘kwaliteitskaders’, maakt dit kernteam gebruik van de term ‘kwaliteitscriteria’. Dit kernteam heeft op 

basis van input vanuit het werkveld een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Uit dit onderzoek 

kwamen de volgende vier bouwstenen naar voren (Hogeschool Leiden & NJI, 2019):   

1. Bekwame gezinshuisouder   

2. Leefklimaat in gezinshuizen   

3. Positie van het kind en diens ouders   

4. Organisatie van transparante en navolgbare goede zorg  

In het complete rapport ‘Kwaliteitscriteria Gezinshuizen’ worden deze bouwstenen verder toegelicht. 

Ons onderzoek valt binnen het thema: ‘De positie van het kind en diens ouders’. 

 

1.4 Relevantie van het onderzoek  

De bezoekregeling kan bijdragen aan een positieve relatie tussen biologische ouders en 

gezinshuisouders. Deze relatie is belangrijk voor het positief verlopen van een plaatsing, zie 

hoofdstuk 2. Daarom is dit onderzoek relevant voor partijen die betrokken zijn bij gezinshuizen, zoals 

gezinshuisouders en gezinshuisorganisaties. Deze partijen hebben het doel de plaatsing van een kind 

positief te laten verlopen. 

Dit onderzoek is ook relevant voor het CHE-Lectoraat Jeugd en Gezin en hun onderzoek ‘Jouw Gezin, 

Mijn Zorg?’. De bevindingen die tijdens dit onderzoek gedaan worden, kunnen gebruikt worden als 

een goede aanvulling op hun al langer lopende onderzoek.  
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Hoofdstuk 2: Probleemstelling 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar wat het probleem is dat dit onderzoek tracht te 

onderzoeken. Het praktijkprobleem zal door middel van de 5xW+H methode (Donk & Lanen, 2019)  

geanalyseerd worden. Daarnaast worden in dit hoofdstuk het onderzoeksdoel en de daarbij 

passende onderzoeksvragen beschreven en uitgelegd.  

 

2.2 Het praktijkprobleem 

Wat is het probleem? 

Uit het onderzoek ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’ is gebleken dat een goede samenwerking tussen de 

ouders van uithuisgeplaatste jeugdigen en de gezinshuisouders een beschermende factor is voor de 

plaatsing. Wanneer ouders niet achter de plaatsing van hun kind staan, kan er een loyaliteitsconflict 

ontstaan: het kind krijgt bijvoorbeeld van zijn ouders te horen dat het een slecht gezinshuis is, 

waardoor het kind zich gaat afzetten tegen de gezinshuisouders. Dit beeld wordt ook erkend door 

andere onderzoeken (de Baat & Berg-le Clercq, 2013). Ouders kunnen positief bijdragen aan de 

samenwerking tussen hen en de gezinshuisouders, wanneer zij het verlies van hun kind hebben 

kunnen verwerken en ze een nieuwe plek hebben in het leven van het kind. Belangrijk is dat er in 

deze nieuwe situatie, waar het kan, ruimte is voor contact met het kind. Dit contact vindt plaats 

binnen de bezoekregeling. 

Het contact tussen de ouders en het kind is niet vanzelfsprekend goed, er gaan uiteraard veel 

problemen vooraf aan een uithuisplaatsing en dit werkt ook door in het contact tussen ouder en kind 

wanneer het kind in een gezinshuis woont. Wanneer het contact tussen ouder en kind slecht 

verloopt heeft dit effect op het welzijn van het kind. Het risico op een breakdown, vroegtijdig 

beëindigen van een plaatsing, neemt dan toe (Koot & Noordegraaf, 2018). Uit onderzoek is gebleken 

dat deze breakdown meerdere negatieve gevolgen kan hebben, zoals een toename van 

gedragsproblemen en wantrouwen richting nieuwe opvoeders (NJI, z.d.).  

Wie heeft met het probleem te kampen? 

Een slechte bezoekregeling kan lijden tot een breakdown. Deze breakdown is in de eerste plaats een 

probleem voor het kind. Zoals hierboven beschreven, kan een breakdown grote gevolgen hebben 

voor de ontwikkeling van het kind. Daarnaast is dit ook een probleem voor de gezinshuisouders en de 

biologische ouders. De ouders hebben uiteraard het beste met het kind voor, de gezinshuisouders 

hebben de taak om het kind goed op te laten groeien.  

Wanneer treedt het probleem op? 

Het probleem, breakdowns door een slechte bezoekregeling, treedt op tijdens de bezoekregeling en 

in het contact over deze regeling.  

Waarom is het een probleem? 

Een slechte bezoekregeling is een probleem aangezien dit kan leiden tot breakdowns. Door meer 

onderzoek te doen naar de bezoekregeling kan deze verbeterd worden. Dit kan eraan bijdragen dat 

er minder breakdowns voorkomen binnen gezinshuizen. 
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Waar doet het probleem zich voor? 

Het probleem doet zich voor binnen gezinshuizen. Wanneer er een breakdown plaatsvindt betekent 

dit dat een kind uit het desbetreffende gezinshuis wordt gehaald, omdat het in dit gezinshuis niet 

meer goed gaat. Dit probleem speelt zich dus af binnen gezinshuizen.  

Hoe is het probleem ontstaan? 

Het probleem is ontstaan bij het ontstaan van de bezoekregeling. Sinds het ontstaan van de 

bezoekregeling is er namelijk nog nooit goed onderzoek gedaan naar deze regeling. Echter is er pas 

sinds het onderzoek ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’ een besef van de waarde van de bezoekregeling. 

Hierdoor wordt duidelijk dat het gebrek aan kennis over de bezoekregeling een probleem is.   

Wat is er bekend over de oplossing van het probleem? 

In het onderzoek ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’ is duidelijk geworden hoe een gezinshuisouder bij kan 

dragen aan een positieve relatie met de ouders van de kinderen die in het gezinshuis wonen. Dit 

onderzoek concludeert dat een open en gastvrije houding belangrijk is voor de relatie. Deze open 

houding kan ook van waarde zijn voor het goed organiseren van de bezoekregeling. Dit is wat er tot 

nu toe bekend is over de bezoekregeling, maar hier valt nog veel kennis te winnen. 

  

2.3 De onderzoeksdoelen 

2.3.1 Onderzoeksdoel 

Dit onderzoek heeft vier doelen: 

1. Onderzoeken wat er vanuit de literatuur bekend is over het belang van een bezoekregeling 

tussen kinderen en gezinshuisouders.  

2. Onderzoeken hoe ouders van kinderen in een gezinshuis de bezoekregeling ervaren. 

3. Onderzoeken hoe ouders van kinderen in een gezinshuis de samenwerking met de 

gezinshuisouders ervaren rondom de bezoekregeling 

4. Onderzoeken hoe ouders van kinderen in een gezinshuis de bezoekregeling ervaren in een 

tijd van bezoekbeperking.  

Aan de hand van deze vier doelen zijn onderzoeksvragen geformuleerd.  

 

2.4 De onderzoeksvragen 

2.4.1 Hoofdvraag 
Wat is het perspectief van ouders van jeugdigen die in een gezinshuis wonen op verschillende 

aspecten van de bezoekregeling als middel voor contact met hun kind? 

2.4.2 Deelvragen 
1. Wat zegt de literatuur over het belang van een bezoekregeling tussen ouder en kind en 

welke factoren dragen bij aan een positief bezoekmoment?  

2. Hoe ervaren ouders de ontmoetingen met hun kind binnen de bezoekregeling? 
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3. Wat is de ervaring van ouders met betrekking tot de samenwerking met de gezinshuisouders 

binnen de bezoekregeling met hun kind? 

4. Hoe ervaren ouders de bezoekregeling met hun kind in een periode van bezoekbeperking? 
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Hoofdstuk 3: Methodische verantwoording  

3.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk fungeert als methodische onderlegger aan het onderzoek. Dit hoofdstuk bevat een 

inkijk in de opbouw van het onderzoek en een verantwoording van de gekozen methodieken.  

 

3.2 Methode van onderzoek  

Dit onderzoek richt zich op de ervaringen van ouders binnen de hulpverlening. De vorm van 

onderzoek wat hieronder ligt is een beschrijvend kwalitatief onderzoek, wat zich naast ervaringen 

ook richt op interpretaties en betekenis (Mortelmans, 2013). Een kwalitatief onderzoeker voert 

onderzoek uit in het werkveld om de werkelijkheid van de ander beter te verstaan (Verhoeven, 

2018). 

Naast het kwalitatief werken, is er ook sprake van methodische triangulatie. ‘Bij methodische 

triangulatie gebruik je verschillende dataverzamelingsmethoden om een bepaald probleem te 

onderzoeken’ (Benders, 2020). De volgende dataverzamelingsmethoden zijn in dit onderzoek 

gebruikt: semigestructureerd interview, literatuuronderzoek en documentanalyse.  

Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoek ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’ in opdracht van het Lectoraat 

Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede.  

 

3.3 Literatuuronderzoek 
Om antwoord te kunnen geven op de literatuur-deelvraag is er gebruik gemaakt van een 

literatuuronderzoek en een expertinterview. Voor het verzamelen van literatuur met betrekking tot 

het begrip ‘bezoek’ zijn als voorbeeld de volgende zoekwoorden gebruikt: 

bezoek/omgang/contact(regeling), uithuisplaatsing, bloedband, contact out-of-home placements en 

parent-child visits. De sneeuwbalmethode is toegepast bij een gevonden relevante bron. Dit wil 

zeggen dat de literatuurlijst van de relevante bron een hulpmiddel is geweest om nieuwe geschikte 

literatuur te vinden (Van der Donk en van Lanen, 2019). 

De literatuur is gescand en gelezen met betrekking tot bruikbaarheid voor het beantwoorden van de 

deelvraag. Door gebruik te maken van zoekmachines; Bolas, Springer Link en Google Scholar, in 

combinatie met het nagaan van de auteur en werkkring, is de betrouwbaarheid op voorhand 

gewaarborgd. Er is in het belang van betrouwbaarheid gekozen om geen literatuur voor het jaar 2000 

te gebruiken. Enkele uitzonderingen zijn gemaakt wanneer de relevantie zwaarder woog en de 

auteur en werkkring betrouwbaar waren. De gebruikte bronnen binnen het literatuuronderzoek 

bestaan uit: (wetenschappelijke) artikelen, rapporten, boeken, vakbladen en onderzoeken.  

Voor het expertinterview is gekeken naar expertise op het gebied: bezoek, ouder-kind relatie, 

uithuisplaatsing en gezinshuis. Op aanbeveling van onderzoekers op het gebied van gezinshuizen is 

expert Gé Haans geïnterviewd. Hier is gebruik gemaakt van een semigestructureerd interview. Dit wil 

zeggen dat het thema en de meeste interviewvragen op voorhand gemaakt zijn, maar er wel ruimte 
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is om spontane vragen te stellen wanneer deze helpend zijn voor verdieping en relevante informatie 

(Baarda & van der Hulst, 2017)3.4 Interview  

Ter beantwoording van de deelvragen 2 t/m 4 is er gebruik gemaakt van een semi - gestructureerd 

interview in combinatie met het analyseren van bestaande onderzoekdata, bestaande uit afgenomen 

interviews binnen het onderzoek ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’. In totaal zijn er vier ouders met tenminste 

één in een gezinshuis wonend kind geïnterviewd en zijn er achttien bestaande interviews binnen het 

onderzoek ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’ geanalyseerd. De vier ouders bestaan uit drie moeders en één 

vader, wonend in Nederland.  

3.4.1. Voorbereiding 
Met kennis van de literatuurstudie en de onderzoeksvraag is er voor het maken van het 

semigestructureerde interview in samenspraak met de opdrachtgever een interviewleidraad 

samengesteld. ‘De meest gestructureerde vorm binnen het commerciële kwalitatieve onderzoek is 

het semigestructureerde interview: hierbij staat de volgorde van de vragen en daarmee het 

gespreksverloop vast’ (van Male, 2011, p. 2). Dit werkt praktisch om zo min mogelijk af te wijken van 

het onderzoeksdoel en daarnaast door te kunnen vragen op relevante informatie.  

De doelgroep is o.a. bereikt door gebruik te maken van het netwerk van gezinshuisouders, 

vraagverspreiding door middel van organisaties als Gezinshuis.com, en contactgegevens van 

respondenten die toestemming gaven voor benadering in voorgaande onderzoeken. Ook door 

middel van berichtgeving op Sociale Media en het gebruik van persoonlijk netwerk is de doelgroep 

benaderd. Het werven van respondenten is in zorgvuldigheid gedaan. Aan de hand van een 

opgestelde wervingsinstructie met criteria heeft de selectie plaatsgevonden. Het zorgvuldig 

selecteren van respondenten is volgens Evers nodig om feilloos aan te sluiten bij de doelgroep van 

het te onderzoeken thema. Deze fase van selectie bepaalt de voortgang van het onderzoek (Evers, 

2015). 

Leidende inclusiecriteria voor de werving van respondenten 

De respondent is biologische ouder van tenminste één in een gezinshuis wonend kind. 

 

*Deze situatie speelt op dit moment. Geen interview met een ouder die dit in het verleden heeft 

meegemaakt.  

 

**Belangrijk is dat alleen ouders met kinderen in een gezinshuis gesproken worden. Een 

pleeggezin volstaat niet. 

Er is sprake van een bezoekregeling tussen respondent en kind.  

De respondent is woonachtig in Nederland. 

De respondent beschikt over de middelen voor een online interview. 

De respondent gaat akkoord met een beeld- en/of geluidsopname. 

De respondent gaat akkoord met de inhoud van de toestemmingsverklaring en bevestigt dit door 

een paraaf en/of een akkoord via de mail.  

3.4.2. Interview afnamen 
De interviews hebben digitaal plaatsgevonden. In verband met de maatregelen rondom Covid-19 lag 

een face-to-face ontmoeting niet binnen de mogelijkheden. De interviews hebben plaatsgevonden 

via Microsoft Teams. Zoals te lezen is in de bovengenoemde criteria (3.4.1) is er gebruik gemaakt van 
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een toestemmingsformulier en een akkoord voor het opnemen van beeld- en/of geluidsmateriaal, 

wat na een vastgestelde tijd verwijderd wordt.  

De semigestructureerde interviews zijn steeds op afwisselende basis door twee onderzoekers 

afgenomen. Hierbij in overweging genomen dat drie onderzoekers met een respondent 

overweldigend kan zijn voor de geïnterviewde.  

3.4.3. Dataverwerking 

De interviews binnen kwalitatief onderzoek zijn overwegend subjectief en bevatten open 

antwoorden. Bijbehorend is gekozen de resultaten te structureren en te analyseren aan de hand van 

een labelschema. De interviews zijn exact uitgeschreven, dit wil zeggen dat spreektaal hierin is 

meegenomen. De tekst is geordend door middel van labelen van relevante fragmenten die eraan 

bijdragen de deelvragen te beantwoorden. 

 

3.4. Betrouwbaarheid en validiteit 
Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek stonden betrouwbaarheid en validiteit hoog in het vaandel. 

De betrouwbaarheid ligt in transparantie gewaarborgd. In dit hoofdstuk is te lezen hoe er gelet is op 

betrouwbaarheid en validiteit en welke methodieken er gebruikt zijn. Afwegingen worden duidelijk 

beschreven en keuzes onderbouwd. Omdat dit onderzoek ervaringsgericht is, heeft dit direct invloed 

op de bevindingen. Wanneer dit onderzoek nogmaals plaats zou vinden en andere of dezelfde 

respondenten geïnterviewd zouden worden, bestaat de kans dat dit tot andere resultaten leidt. Wat 

kan leiden tot een andere conclusie dan op dit moment gegeven (Baarda, 2013). 

Het onderzoek is gelezen en van feedback voorzien door medestudenten, de opdrachtgever en 

onderzoeksbegeleider. Het inschakelen van de kritische mening van derden verhoogt de 

betrouwbaarheid. Op deze manier zijn vakgenoten en experts betrokken, dit wordt ook wel peer-

debriefing genoemd (Baarda et al.,2005, pp. 195). 

Triangulatie binnen dit onderzoek is bereikt door het gebruik van verschillende data:; diepte-

interviews, expertinterviews en literatuurstudie. De data zijn daarnaast door meerdere personen 

verzameld en geanalyseerd. Brontriangulatie heeft plaatsgevonden door bronnen naast elkaar te 

leggen om een veelzijdig beeld te krijgen.  

 

3.5. Ethische aspecten  
Het rekening houden met ethische aspecten komt tot uiting in het zorgvuldig omgaan met 

persoonsgegevens van respondenten en expert. Respondenten of organisaties zijn benaderd via de 

mail of per telefoon. Hierin is gevraagd om bereidheid tot medewerking aan het onderzoek. Bij 

toestemming vanuit de respondent is er een verklaring getekend die een akkoord bevat voor het 

maken van een audio- en/of beeldopname. Zie bijlage 4 voor de volledige toestemmingsverklaring. 

Alle persoonsgegevens zijn in de transcripten en bijlagen geanonimiseerd, wat in lijn ligt met de 

privacywetgeving. 
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Hoofdstuk 4: Deelvraag 1 

4.1 Inleiding 
‘Wat zegt de literatuur over het belang van een bezoekregeling tussen ouder en kind en welke 

factoren dragen bij aan een positief bezoekmoment?’ 

Om antwoord te kunnen geven op de deelvraag: ‘Wat zegt de literatuur over het belang van een 

bezoekregeling tussen ouder en kind en welke factoren dragen bij aan een positief bezoekmoment?’ 

is er onderzoek gedaan door middel van een literatuurstudie. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat 

het belang is van een bezoekregeling en welke factoren een positief bezoek bevorderen. Als 

ondersteuning op het literatuuronderzoek zijn de praktijkervaringen en de methodische kennis van 

expert Gé Haans in dit hoofdstuk meegenomen. Haans is expert op het gebied van langdurige 

pleegzorg en heeft zich de afgelopen jaren toegespitst op de positie van ouders. Zo heeft Haans 

meerdere publicaties op zijn naam staan over het onderwerp gedeeld opvoederschap. Hierin 

beschrijft hij hoe ouders en gezinshuisouders kunnen samenwerken en hoe ouders een nieuwe rol in 

het leven van hun kind kunnen aannemen (Uitgeverij SWP, 2020).  

 

4.2 Wanneer is er sprake van een bezoekregeling? 

Elk jaar worden kinderen overal ter wereld uithuisgeplaatst vanwege misbruik, verwaarlozing of 

andere vormen van mishandeling (Winokur, Holtan, & Batchelder, 2014). In Nederland wordt door 

de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gedaan. Zij brengen mogelijk onveilige gezinssituaties 

voor de kinderrechter (NJI, 2020). In Nederland worden kinderen in overeenstemming met ouders of 

door een uitspraak van de kinderrechter kort- of langdurig uithuisgeplaatst om in een ander gezin (of 

instelling) dan hun biologische gezin te wonen. In 2018 ging dit om 42.655 jeugdigen (Jeugdzorg 

Nederland, 2020). 

Na een uithuisplaatsing behouden kinderen en ouders het recht op omgang met elkaar, wanneer dat 

niet schadelijk wordt bevonden door de kinderrechter. In de Nederlandse wet, art. 1:377a BW wordt 

hier het volgende over beschreven: 

‘Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke 

betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting 

tot omgang met zijn kind’ (Artikel 1:377a BW). 

 Op verzoek van één of beide ouders kan de rechter een omgangsregeling vaststellen of de omgang 

ontzeggen (artikel 1:377a lid 2 BW). Wettelijk gezien zijn er maar een beperkt aantal gronden op 

basis waarvan de rechter een omgangsrecht kan ontzeggen (zie artikel 1: 377a lid 3 BW).  

Wanneer de omgang tussen ouder en kind het kind schade kan brengen in de geestelijke of 

lichamelijke ontwikkeling, kan de rechter besluiten het recht op omgang te ontzeggen. Dit gebeurt 

ook wanneer de rechter de ouder ongeschikt of niet in staat acht voor de omgang met het kind. 

Wanneer een twaalfjarig of ouder kind aangeeft geen omgang te willen met zijn/haar ouder of 

wanneer er andere zwaarwegende belangen zijn, mag de rechter beslissen omgang te ontzeggen 

(artikel 1:377a lid 2 BW).  

Het recht op omgang omvat niet alleen de ontmoeting, maar ook het schriftelijk (brieven, e-mails, 

Whatsapp) en telefonisch contact houden. ‘Hoe de omgang wordt ingevuld, is meestal afhankelijk 
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van de aard van de vaste contacten tussen de kinderen en degene die omgang verzoekt’ (BNLegal, 

2017). 

 

4.3 Het belang van bezoek  

Buiten het feit dat de omgang- of contactregeling, waar een bezoekregeling onderdeel van is, een 

nationaal en internationaal recht is, schrijft de literatuur over het belang van bezoek tussen ouder en 

kind. In het expertinterview kwamen treffende antwoorden naar voren die ter aanvulling op de 

literatuur zijn meegenomen in dit hoofdstuk. Zo vullen theoretische en praktijkgerichte kennis elkaar 

aan.   

Haans zegt het volgende: ‘Het is een natuurlijke behoefte om contact te hebben met je kinderen, 

maar ook de manier waarop is eigenlijk heel erg natuurlijk om maar te knuffelen, te voelen’ (E1.1).   

 Ook kinderen en jongeren kennen een natuurlijke behoefte aan contact, waaronder ontmoeting, 

met hun biologische familie. Dit contact wordt door kinderen en jongeren als hoge prioriteit 

benoemd (Larkins et al., 2013). Kinderen en jongeren beschrijven het contact met hun ouders als iets 

wat hun identiteitsgevoel versterkt en waarin ze zich bewust zijn geliefd en gewaardeerd te worden 

(Timms en Thoburn, 2006). Verder blijkt uit onderzoek dat kinderen die uithuisgeplaatst zijn zeer 

bezorgd blijven over hun biologische gezinnen. Ze besteden vaak veel tijd aan het zorgen maken over 

hun gezin (Sen & Broadhurst, 2011). De behoefte vanuit het kind om contact te hebben en te weten 

hoe het gaat met het biologische gezin komt hier sterk in naar voren.  

Naast een natuurlijke behoefte heeft het contact tussen ouders en kinderen invloed op de 

ontwikkeling van het kind (Weeda, 2008). Ouders zijn belangrijke personen die een rol spelen in het 

welzijn van hun kinderen. De Hongaarse gezinstherapeut Nagy stelt dat kinderen en hun ouders 

onlosmakelijk verbonden zijn door de bloedband die er is. Ook wel existentiële loyaliteit genoemd. 

Een unieke, altijd aanwezige relatie tussen ouders en kinderen (Onderwaater, 2018). Dit maakt het 

vanzelfsprekend dat contact door middel van bezoek een belangrijk middel is om deze relatie intact 

te houden. Het lijkt vanzelfsprekend, maar regelmatig bezoek wordt aanbevolen (Browne & 

Moloney, 2002).  

Het is van belang dat bezoeken tussen ouder en kind goed verlopen. Vanuit de theorie en de praktijk 

komen er helpende factoren naar voren die bijdragen aan een positief bezoekmoment. In de sub-

kopjes hieronder worden deze elementen toegelicht aan de hand van voorbeelden en onderbouwing 

vanuit de literatuur.  

 4.3.1 Veiligheid  

Onder veiligheid valt dat ouder en kind zich op hun gemak voelen bij elkaar en op de locatie.   

‘Er moet geen stress zijn. Wanneer jij je bijvoorbeeld bekeken voelt of je het goed doet. Je kunt je wel 

voorstellen dat dit elke vorm van spontaniteit doodt’ (E1.5).  

Gastvrijheid maakt ook dat ouder en kind zich op hun gemak voelen. Dat de ouder ervaart; Ik ben 

hier welkom. Die gastvrijheid die een positieve werking heeft naar ouders toe.’ (..) Je houding als 

gezinshuisouder maakt het verschil. Het is belangrijk de ouder te vertrouwen als unieke ouder en die 
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rol niet af te willen nemen door een houding van precies weten hoe het moet. Ook dit schept 

veiligheid naar ouder en kind.  

 De ouder is immers kwetsbaar:   

‘Je ontmoet [als ouder] niet alleen je kind, maar ook je eigen falen’ (E1.9a).  

4.3.2 Ondersteuning  

‘Ook de capaciteiten van de ouder om goed contact te maken met het kind spelen mee. Omgekeerd 

ook. Er kunnen ook kindfactoren zijn die het moeilijk maken. Daar kun je ouders in ondersteunen’ 

(1.6b). In sommige gevallen is er in situaties externe begeleiding aanwezig bij een bezoek tussen 

ouder en kind. De jongeren geven aan dat zij werden geholpen om met lastige situaties om te gaan. 

Deze jongeren hebben de begeleiding als prettig ervaren. ‘Ze [gezinshuisouder] begeleidde eigenlijk 

mijn moeder, maar ze hielp ons ook. Als ik iets moeilijk vond dan ging zij het een beetje verwerken. 

Dus dat was wel fijn’ (Universiteit Utrecht & Postma, 2019, p.16).  

4.3.3 Samenwerking  

Haans stelt dat wanneer de samenwerking optimaal verloopt dit ook geldt voor de bezoekregeling en  

andersom. ‘Is de samenwerking optimaal? Dan zal de bezoekregeling ook optimaal verlopen’ (E1.10). 

Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is dat ouders achter de plaatsing staan (Haans, Robbroeckx, 

Hoogeduin & Van Beem-Kloppers, 2009). De relatie en acceptatie van de plaatsing heeft invloed op 

de ontwikkeling van de jongere (Leathers, 2003). ‘Deze acceptatie heeft ook tot gevolg dat er meer 

oudercontacten plaatsvinden tussen ouders en kind wat belangrijk is voor een eventuele 

voorbereiding op een terugplaatsing’ (van den Bergh, 2010, p.9).  

‘We hebben het over de bezoekregeling, maar in feite gaat het in de essentie over samenwerken 

tussen ouders en gezinshuisouders. Als dat goed is, dan zie je vaak dat het contact ook goed verloopt. 

Het is het kip en ei verhaal. Is eerst de samenwerking goed en verloopt dan de bezoekregeling goed of 

is het zoals de bezoekregeling goed loopt, verloopt ook de samenwerking’ (E1.8).  

Naast dat het bezoekmoment prettig verloopt wanneer er een goede relatie is tussen de 

gezinshuisouder en ouder, wordt de kans om terug te keren naar het ouderlijk huis groter. 

Onderzoekers van een tweejarige prospectieve studie van 450 kinderen die in de zorg kwamen, 

ontdekten dat 75% van de kinderen die binnen zes maanden de zorg verlieten, regelmatig contact 

hadden met hun ouder (Sen & Broadhurst, 2011, p. 303).  

 4.3.4 Communicatie  

Biologische ouders waarderen sociaal werkers die open zijn, zich kunnen inleven en goede 

communicatieve vaardigheden bezitten (Schofield et al., 2010, p. 82). Het bezoek biedt ouders de 

mogelijkheid om betrokken te blijven op het leven van hun kinderen. Daartegenover staat dat ouders 

zich machteloos voelen wanneer er veranderingen of verstoringen in contactafspraken zijn. (Larkins 

et al., 2015). Openheid in de relatie tussen gezinshuisouder en biologische ouder wordt zeer 

gewaardeerd. Ouders vinden het volgens de literatuur prettig om meegenomen te worden in 

besluiten, overleg of andere informatie over hun kind. Ook jongeren geven aan dat ze het fijn vinden 

inspraak te hebben in de bezoekregeling. ‘Als je 17 bent en je zit vast aan een visite-regeling met 
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ouders, dan voelt dat niet fijn. Ik heb gevraagd of dat kon veranderen en dat kon. Dus toen heb ik zelf 

bepaald wanneer ik daar heen ging’ (Universiteit Utrecht & Postma, 2019).  

 

4.4 Hoogtepunten conclusie Deelvraag 1  

• Ouder en kind hebben wettelijk recht op omgang met elkaar. 

• De bezoekregeling beantwoordt een natuurlijke behoefte tot omgang voor ouder en kind. 

• Gezinshuisouders hebben baat bij de bezoekregeling, het vergroot de kans op een 

succesvolle plaatsing.  

• Veiligheid, samenwerking, communicatie en ondersteuning zijn helpende factoren voor het 

beleven van een positief bezoek. 

 Zie voor de volledige conclusie hoofdstuk 8. 
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Hoofdstuk 5: Deelvraag 2 

5.1 Inleiding 
‘Hoe ervaren ouders de ontmoetingen met hun kind binnen de bezoekregeling?’ 

De geïnterviewde doelgroep bevat ouders met minimaal één kind wat in een gezinshuis woont. 

Onder deze ouders bevinden zich zowel vaders als moeders, hoog- en laagopgeleiden, ouders uit 

verschillende regio’s, ouders met en zonder problematiek, verschillende achtergronden en 

levensovertuigingen. De ervaringen van ouders zijn gestructureerd aan de hand van resultaten die 

onderverdeeld zijn in kern- en sub labels. Zie voor de labels bijlage 5. 

 

5.2 Hoe wordt de bezoekregeling tussen ouder(s) en kind(eren) vormgegeven? 
Dit label slaat vooral op de praktische zaken van de bezoekregeling. Bij dit label zal besproken 

worden wat ouders vinden van de bezoekregeling als zijnde een regeling en hoe vaak zij hun 

kinderen zien.  

Wat meteen opvalt wanneer er gekeken wordt naar de bezoekregeling, is de grote verscheidenheid 

aan bezoekregelingen. Zo ziet de ene ouder het kind een vast weekend: ‘Eén keer in de twee weken is 

hij een weekend bij ons. Van vrijdag tot zondag’ (O3.7). Terwijl de andere ouder het kind slechts een 

dagdeel in de maand ziet (O19.1). Het algemene beeld is dat de meeste ouders minstens een 

weekend in de maand hun kind thuis kunnen zien. Een ouder die zijn kind een weekend in de maand 

thuis heeft, geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat zijn kind maar één weekend in de maand bij 

hem is. Deze vader vertelt dat hij het belangrijk vindt dat de balans bewaard wordt tussen thuis en 

het gezinshuis. Het kind woont nu in het gezinshuis en de vader vindt het belangrijk dat dit voor het 

kind ook duidelijk is (O2.18). Dezelfde vader geeft ook aan dat de bezoekregeling tussen ouders en 

kinderen een mooie manier is om de gezinshuisouders wat rust te geven. Doordat de kinderen bij 

hun biologische ouders zijn, hebben de gezinshuisouders er even geen omkijken naar: ‘Het is ook een 

weekendje vrij voor die gezinshuisouders, die kunnen uitrusten’ (O2.18).  

Tijdens de vakanties valt op dat de bezoekregeling aangepast wordt. Kinderen zijn vaak langer thuis 

bij hun ouders. Tijdens het onderzoek zijn wij geen ouders tegengekomen die hun kinderen 

meenemen op vakantie: ‘Nee, daar [mee op vakantie] zijn we nog niet aan toe gekomen. Maar hij is 

wel meestal de zomervakanties, was hij de twee weken bij mij en soms de hele kerstvakantie was ‘ie 

ook bij me’ (O1.4). Meerdere biologische ouders geven ook aan contact te hebben met hun kinderen 

buiten de bezoekregeling om. WhatsApp en bellen zijn hierbij veel gebruikte manieren: ‘We bellen 

sowieso al wekelijks, maandag. Dat hebben we toen in gang gezet en dat doen we nog steeds. Dat is 

gewoon een vaste gewoonte’ (O2.6).  

De meeste ouders ontvangen hun kinderen thuis (O4.2, O1.7, 8.2, 9.1, 11.1, 14.2). Er is echter ook 

een aantal ouders dat aangeeft dat zij hun kinderen niet thuis zien. (O4, O5) Een ouder vertelt dat ze 

er bewust voor gekozen heeft om de weekenden bij haar thuis te doen: Hij [de zoon] heeft zijn 

vrienden daar [woonplaats] zitten dus ja. En je wil de vriendschappen natuurlijk ook niet tenietdoen 

die hij opgebouwd heeft al die jaren (O1.7). Aan de andere kant is er ook een ouder die aangeeft dat 

ze haar kind bewust niet thuis ziet. De ouder geeft aan dat zij haar kind in het gezinshuis ziet, of bij 

haar ouders thuis. Hier is voor gekozen omdat het kind bij haar opa en oma geen vervelende 

herinneringen heeft: ‘Daar [het huis van de opa en oma] heeft hij geen nare ervaringen mee. Dit huis 

[ouderlijk huis] brengt hem terug naar dat zesjarige jongentje’ (O5.3).  
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Op de vraag of er zaken zijn waar ouders moeite mee hebben binnen de bezoekregeling gaven de 

ouders uiteenlopende antwoorden. Twee ouders geven aan dat zij het afscheid nemen het moeilijkst 

vinden. Een van de ouders vertelt: ‘Dat ‘ie [de zoon] kwam en ging, daar had ik het heel moeilijk mee. 

Want dan denk ik ‘oh daar gaat het kind weer’ (O1.17). Hij geeft wel aan dat de gezinshuisouders 

hem hier goed bij hebben geholpen (O1.18), daar leest u in het volgende hoofdstuk meer over. De 

andere ouder geeft aan dat het haar erg helpt om te bedenken dat het zo beter is voor haar kind en 

haarzelf: ‘Hij heeft het daar goed. Het is goed voor hem en goed voor ons’ (O3.1). Een andere ouder 

geeft aan dat hij heel nadrukkelijk de druk voelde om het goed te doen met zijn kind, omdat hij zijn 

kind niet zo vaak ziet: ‘Dus dan word ik bijna, raak ik, nou ja paniek is een groot woord, maar wel van 

oh straks is het weer voorbij en hebben we niks leuks gedaan. Van benutten we die tijd wel goed?’ 

(O2.16). De laatste ouder gaf aan dat ze het vooral moeilijk vindt dat ze geen moederrol meer heeft. 

Deze ouder vertelde dat zij niet boos durft te zijn op haar kind, omdat ze na een paar uurtjes weer 

weggaat en geen tijd heeft om het op te lossen: ‘Wat ik lastig vind aan de bezoeken is dat je niet 

streng kon zijn want je doet na een uur de deur dicht of anderhalf en dan kan je het niet meer goed 

maken met je kind’ (O4.11). 

 

5.3 Hoe ervaren ouders de ontmoetingen met hun kind? 
Uit de interviews blijkt dat de ouders de ontmoeting met hun kind erg belangrijk vinden. Ouders 

geven aan dat ze het belangrijk vinden om in contact te blijven met hun kind zodat de band tussen 

ouder en kind in stand blijft. Respondent O2. Zegt over het contact met zijn kind: ‘Het onderhouden 

van het contact, het op elkaar afgestemd blijven. Ik probeer toch wel echt een band stevig te houden. 

Dat we close zijn. Dat we vader en dochter zijn en niet zomaar van op afstand’ (O2.10). Een groot 

deel van de ouders geeft aan dat ze het contact waardevol vinden. In de interviews komt ook terug 

dat ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen weten dat ze van hen houden. Respondent O4. 

Zegt over de ouderliefde: ‘Ik kan aan mijn kinderen laten zien dat ik van ze houd. Ouderliefde geven. 

Ik denk dat dat heel belangrijk voor een kind is. Ik heb ze dat mijn hele leven al gegeven. Maar vooral 

in deze situatie moeten ze weten dat ik hun niet in de steek laat’ (O4.10).  

Uit de interviews blijkt dat de ouders het fijn vinden dat er een bezoekregeling is tussen hen en het 

kind. Zo kunnen ze hun kinderen toch blijven ontmoeten. Op de vraag: ‘Wat vindt u van de 

bezoekregeling?’ reageert een ouder als volgt: ‘Ik vind het wel heel fijn want met mijn oudste, heb ik 

zes jaar geen contact mee gehad. Uit keus, dat was de keuze vanuit Jeugdzorg, jammer genoeg. Ik zie 

nu wat de gevolgen ervan zijn. Met m’n zoon. Dus ik vind gewoon ongeacht uhm, op wat voor manier 

het kind ook uithuisgeplaatst moet worden, of het nou onder dwang, wat ook is. Contact tussen 

ouders moet er altijd zijn’ (O1.19).  

Uit de interviews blijkt dat er ouders zijn die ondersteuning krijgen bij het bezoek van hun kinderen. 

Respondent O3 geeft aan dat er altijd iemand aanwezig is bij het bezoek van haar twee jongste 

kinderen: ‘Ja altijd. En bij dochter 3 ook wel en bij mijn zoon ook. Mijn zoon zijn pleegmoeder is er ook 

altijd bij aanwezig. Bij de jongste twee is het anders als bij de oudste. Dochter 2 of dochter 1 daar ben 

ik echt even alleen mee. Dat heb ik niet bij de jongste’ (O4.5). Respondent O2 gaf aan dat zijn vrouw 

de ondersteuning uiteindelijk als fijn heeft ervaren: ‘Ja, ze vond het uiteindelijk fijn. In het begin 

probeerde ze het af te houden. Het was ook uiteindelijk in de periode dat ze al in de gedwongen 

psychiatrie zat met medicijnen en psychotisch. Dus was ze al anders dan daarvoor. En wat minder in 

het verzet’ (O2.30). 
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Ouders geven aan dat de ouder en kind-relatie niet altijd vanzelfsprekend is, omdat ze niet voor niks 

in een gezinshuis wonen en niet meer thuis. O14 Zegt hierover: ‘Ik was niks. Gezinsouders waren 

alles. Daar was liefde. Daar was warmte. Zij luisterden naar haar. Daar had ze haar plekje gevonden. 

Dat kreeg ik ook allemaal in de gesprekken die je had één keer in de maand te horen (O14.1). 

De activiteiten die worden gedaan tijdens de bezoekregeling variëren heel erg. Ouder O5 vertelt 

hierover: ‘De ene keer doen we een spelletje, de andere keer naar Monkey Town, of het uilenbos, 

kleien, naar een dierentuin met kleinere dieren. Of een blokje lopen’ (O5.4). Ouder O2 vertelt: ‘Ik heb 

een elektrische piano van de zomer gekocht. En die staat dan bij mij, omdat ze daar zelf een vleugel 

hebben om op te oefenen. Met het idee dat ze hier toch ook door kan oefenen’ (O2.14). Er zijn ook 

ouders waarvan de kinderen wat ouder en zelfstandiger zijn. Ouder O1 vertelt: ‘Meestal eten we dan 

samen en dan zegt ‘ie meestal daarna ja mama, ik ga naar m’n vrienden. Prima, en dan is het avond. 

Na ja 6 uur, 7 uur ofzo en dan moet ‘ie rond half 11 ongeveer thuis zijn en dan praten we meestal nog 

wel wat en dan ’s morgens dan uh zie ik wel wanneer ‘ie wakker wordt. Ja het is een puber he’ 

(O1.10). 

 

5.4 Op welke manier speelt het netwerk van ouder en/of kind een rol binnen de 

bezoekregeling? 

Het netwerk van de kinderen speelt ook een rol in de bezoekregeling. Eén ouder geeft aan dat ze het 

lastig vindt dat haar kind tijdens de bezoekregeling weg is met vrienden. Ze zegt: ‘Dat wel, ja soms 

wel ja. Aan de andere kant hij is zestien en je kan wel gaan vastbinden maar. Maar dat heeft ook 

geen zin. Maar hij moet van mij wel gewoon met eten thuis zijn, en ’s avonds wel gewoon op tijd thuis 

zijn en dat zijn wel duidelijke regels die ik heb’ (O1.8). Moeder geeft aan dat ze het soms moeilijk 

vindt om ermee om te gaan: ‘Ja soms wel, maar ja het hoort er ook bij. En net wat ik zeg ik denk als ik 

dat ga verbieden dan is dat ook niet leuk.’ Na ja, soms dan denk ik wel van ja dan ben je bij mij en dan 

ben je het weekend en dan na ja waarom ben je er dan eigenlijk?’ (O1.9). Moeder geeft aan dat ze 

hier wel over in gesprek gaat met haar zoon hier reageert hij dan als volgt op: ‘Ja. Ja maar ja je weet 

ik wil naar mijn vrienden. En dan zeg ik ja, maar je moeder wil je ook zien. Ja dat weet ik wel maar. En 

soms denkt ie er dan ook wel weer aan en soms plannen we ook gewoon een dag. En dan zeg ik van 

tevoren, een hele dag van tevoren van we gaan nu weg met het gezin en dan je vrienden zoeken het 

maar uit (O1.9). 

 

5.5 Hoe ervaren ouders de bezoekregeling? 

Uit de interviews wordt duidelijk dat het ontmoeten van het kind als iets belangrijks en essentieels 

wordt ervaren. Respondent O4 zegt over de bezoekregeling: ‘Het is goed dat het er is. Anders 

vervreemden ze [de kinderen] helemaal van mij, natuurlijk en een kind heeft het nodig’ (O4.13). 

Respondent O3 ervaart de ontmoetingen die door een bezoekregeling mogelijk worden als 

waardevol. ‘De dingetjes die we samendoen dat is gewoon heel waardevol. Waardevol voor ons 

allemaal’ (O3.10). Respondent O4 zegt tijdens het interview over het belang van het ontmoeten van 

haar kinderen: ‘Ze kunnen even hun ware emoties even kwijt. Dat merk ik ook bijvoorbeeld bij de 

oudste van tien. Gevoelens waar ze mee zit die deelt ze met mij. Dat is toch wel iets wat je echt met je 

moeder kan delen’ (O4.8). 
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Ouders zijn zich ervan bewust dat de bezoekregeling belangrijk is voor hun kind(eren). Ouders die 

hun kinderen thuis ontmoeten geven aan dat het ouderlijk huis, het gezin, de omgeving en vrienden 

waardevol zijn voor hun kind(eren) (O1.14, O2.15). Meerdere respondenten geven aan terug te 

krijgen van hun kind dat ze het fijn vinden hun ouder(s) te ontmoeten (O1.13, O3.10, O2.13). 

Eén respondent geeft aan dat het voor zijn kind belangrijk is dat het ervaart dat het onderdeel is van 

zijn leven en dat het in het gezinshuis een plek heeft en het weekend thuis een plek heeft. 

Respondent O2 verwoordt het als volgt: ‘Dat ik aandacht voor haar heb en dat zij uiteindelijk een plek 

heeft hier in dit huishouden en in mijn leven hier. Ik denk dat dat heel belangrijk is voor haar. Ze komt 

hier niet binnen van nou waar zal ik jou nou eens wegstouwen? (O2.15). Respondent O4. Ontvangt 

haar kinderen niet thuis. Zij geeft aan dat een bezoek in het ouderlijk huis voor haar kind pittig kan 

zijn. ‘Ik weet van dochter dat ze het soms heel pittig vindt. Ze kwam ook elke keer in het ouderlijk huis 

dus daar heeft ze veel herinneringen aan. Dus dat is heel pittig’ (O4.9). 

De tevredenheid over de bezoekregeling wordt door vier respondenten uitgedrukt in cijfers (O3.14, 

O4.16, O2.20). Het gemiddelde komt aan de hand van zeven gegeven cijfers uit op een 7,8. Enkele 

respondenten hebben meerdere kinderen in een gezinshuis wonen en zijn afzonderlijk van elkaar 

becijferd. Het laagst gegeven cijfer is een 5. Dit heeft te maken met ontevredenheid over de 

striktheid en het verloop van het bezoek. ‘Bij dochter 3 dan vind ik het met de voogd erbij dat is echt 

wel een 5. Niet zozeer met mij en mijn kind, maar puur om hoe het gaat met zoveel toezicht van een 

voogd erbij en een uurtje. Er is echt geen ruimte voor ietsje langer. Heel strikt. Een uurtje en klaar. 

Terwijl dochter 3 aangeeft; mama ik wil nog dit doen of dat doen en dan is het gewoon klaar. Een 

uurtje en dan moet ze gaan. Dat is bij de andere kinderen gewoon veel soepeler en het is ook veel 

fijner voor de kinderen’ (O4.16).  

Er is één ouder die op het gebied van de bezoekregeling een verbetering noemt. Respondent O10 

geeft als advies ter verbetering mee: ‘Kom afspraken na in het belang van het kind, de 

bezoekregelingen. Wees duidelijk, open en eerlijk. Ook ten opzichte van de verzorgers’ (O10.3). Dit 

advies vanuit de respondent is hierin gericht op de jeugdzorg, waarin hij om duidelijkheid richting 

kind, ouder en gezinshuisouder vraagt.  

 

5.6 Hoogtepunten conclusie deelvraag 2 

• Over het algemeen wordt de bezoekregeling als positief ervaren, getuige het gemiddelde cijfer 

van een 7,8. 

• Ouders vinden de bezoekregeling vooral belangrijk om hun kinderen te laten zien dat ze nog 

steeds van hen houden en dat ze nog steeds belangrijk voor hen zijn. 

• De bezoekregeling wordt voornamelijk in de weekenden gehouden. Sommige ouders zien hun 

kinderen in het gezinshuis, maar dit zijn voornamelijk ouders die een maar enkele uren per keer 

contact mogen hebben met hun kinderen.  

• Sommige ouders krijgen ondersteuning voor het contact met hun kinderen.  

Zie voor de volledige conclusie hoofdstuk 8.  
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Hoofdstuk 6: Deelvraag 3 

6.1 Inleiding 
Wat is de ervaring van ouders met betrekking tot de samenwerking met de gezinshuisouders 

binnen de bezoekregeling met hun kind? 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal hoe ouders de samenwerking met de gezinshuisouders 

ervaren.  Bij dit onderzoek wordt specifiek ingezoomd op de vraag hoe ouders de samenwerking met 

de gezinshuisouders ervaren, rondom de bezoekregeling. De gezinshuisouders zijn een essentieel 

onderdeel van de bezoekregeling, aangezien er vaak een hoop afspraken gemaakt moeten worden 

tussen de ouder en de gezinshuisouder over de bezoekregeling. Daarnaast hebben gezinshuisouders 

een belangrijke ondersteunende rol richting de ouders. Dit hoofdstuk is gebaseerd op interviews uit 

2017 en uit 2020. 

De ervaringen van ouders zijn gestructureerd aan de hand van resultaten die onderverdeeld zijn in 

kern- en sub labels. Zie voor de labels bijlage 5. 

 

 

6.2 Hoe geven ouders en gezinshuisouder(s) hun samenwerking vorm? 

Uit de interviews komt naar voren dat ouders en gezinshuisouders hun samenwerking op meerdere 

manieren vormgeven. Contact vindt via wegen als appen, bellen, mailen en/of in ontmoeting plaats 

(O3, O5, O9, O16, O20, O21). Binnen de ontmoeting wordt de gastvrijheid van gezinshuisouder(s) op 

prijs gesteld. Drie respondenten geven aan weleens te blijven eten of een kop koffie te drinken met 

de gezinshuisouder(s) (O2, O3, O16, O2.5).  

‘Nou als we hem wegbrachten dan dronken we een kopje koffie en daarna gingen we pas weer weg. 

Dan gingen we even kletsen over hoe het gegaan was’ (O3.15). In deze uitspraak zien we een 

terugkoppeling als element binnen de samenwerking terugkomen. Deze ouder heeft een moment 

met de gezinshuisouder(s) waarin ze vertelt hoe het weekend met haar kind geweest is. In deze 

terugkoppeling worden de alledaagse dingen besproken. Op de vraag of een ouder een voorbeeld 

kan noemen antwoorden ouders het volgende: ‘Ja, gewoon alledaagse dingen die je normaal ook in 

een gezin hebt. Hoe het weekend gegaan is, hoe de week gegaan is, hoe het op school gaat, hoe het 

met zijn vrienden gaat’ (O13.2). ‘Gewoon een heel luchtig gesprek eigenlijk’ (O9.3). 

Naast de alledaagse dingen, brengen ouders en gezinshuisouders elkaar op de hoogte van 

noemenswaardige gebeurtenissen die betrekking hebben op het kind (O1, O2, O5, O12, O20, O21). 

‘Stel je voor dat mij iets opvalt, er zijn wel meerdere incidenten geweest, waar ik niets van wist, wat 

me niet was opgevallen, en dat besprak [Naam gezinshuisouder] dan met mij en andersom, 

naderhand reageerde ik van nou het is goed gegaan of als er een incident of gebeurtenis in hun leven 

was, van als ze er zelf over beginnen of dat ik ze even apart neem, dat werd altijd wel uitgewisseld 

goed’ (O12.2). Deze initiatieven komen zowel vanuit de ouder(s) als vanuit de gezinshuisouder(s).  

Het terugkoppelen naar elkaar lijkt van grote invloed te zijn voor de ouder in het positief beleven van 

de samenwerking met gezinshuisouders. Uit de interviews wordt duidelijk dat ouders de 

samenwerking goed vinden lopen wanneer er over en weer communicatie is en ouders de ruimte 

ervaren aan te kunnen kloppen wanneer ze ergens tegenaanlopen (O1, O3, O12, O16).  
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Er zijn ook ouders die de samenwerking zoeken rondom de doelen van het kind (O2, O8, O9, O11). 

Deze ouders willen thuis bepaalde doelen of opvoedingsregels aanhouden die het kind in het 

gezinshuis gewend is. ‘En toen kwam een tijd, vooral het laatste jaar. Van nou ze moet ook een beetje 

naar zelfstandigheid groeien. Nou dat zijn natuurlijk thema’s die vooral in het gezinshuis spelen, maar 

ik probeer daar ook een klein beetje in mee te doen. Dus ik heb altijd afgestemd op hoe hun 

opvoedstijl en dinges zijn (O2.9). Een andere ouder legt uit dat ze samenwerkt met de 

gezinshuisouder door afstemming te zoeken in regels. ‘We stemmen het wel overeen. Dus hoe hij 

daar behandeld wordt, probeer ik bij mij thuis ook te behandelen. Zakgeld bijvoorbeeld. Heel leuk 

voorbeeld. (NAAM zoon) als hij iets van geld heeft wil hij dat gelijk uitgeven, en ik vind, joh, ga 

sparen. Toen heb ik gevraagd van, goh, hoeveel geld heeft hij hier. Dan komen we tot overeenkomst 

van, joh, wat gaan we doen. Is het hetzelfde als hier’ (O8.3).          

Eén ouder geeft aan dat zij het betrokken worden bij (school)zaken rondom haar kind als positief 

ervaart. ‘Bij dochter 2 wat ik heel positief vind, is dat de gezinshuisouder mij ook betrekt bij de school 

van dochter 2 en ook op de gesprekken. Dat is het enige gezinshuis die daar zo hun best voor doet om 

mij te betrekken bij school en mij uitnodigen voor de gesprekken op school. Dus dat vind ik echt heel 

goed van haar’ (O4.17a). 

Drie ouders geven aan weleens advies te vragen bij de gezinshuisouder(s)(O2, O11, O4). Deze 

moeder legt uit waarom ze dit waardevol vindt: ‘Dus zij [Gezinshuisouders] hebben elke keer de 

dagelijkse interactie met haar, en dan wil ik graag van hun horen van, goh, hoe doe jij dat, hoe pak jij 

dat aan, waar loop jij tegen aan want dan kan ik dat weer meenemen en dan vind ik het fijn dat zij 

mij desnoods met tips het weekend in stuurt om dat met mijn dochter... want we hebben met zijn 

allen het gezamenlijke doel om mijn dochter uiteindelijk of zelfstandig dan wel weer terug te plaatsen 

want dat was altijd het behandeldoel’ (O11.2). Een andere ouder geeft aan dat ze begeleiding krijgt 

vanuit de gezinshuisouder wanneer ze haar kind ontmoet. Deze begeleiding is meer in de vorm van 

zicht houden op. Moeder vindt het fijn dat de gezinshuisouder dit zicht houden versoepelt. ‘Ik heb 

niet echt ondersteuning heb ik het idee, maar ik krijg het wel. Ik merk bijvoorbeeld wel dat het bij mijn 

zoon wat versoepeld wordt, doordat ik even met hem in de tuin zit en dat zij dan bijvoorbeeld binnen 

gaat zitten. Dan heb ik even een momentje met hem samen’ (O4.20). Het vertrouwen van de 

gezinshuisouder in het alleen laten van moeder en kind, ervaart de ouder als prettig.  

Er zijn naast voornamelijk de positieve verhalen, drie ouders die benoemen de samenwerking 

moeilijk te vinden of hebben gevonden (O2, O4, O17). Eén ouder geeft aan moeite te hebben gehad 

met het verschil in opvoeding. ‘In het begin heb ik er heel veel moeite mee gehad. Je geeft je kind 

natuurlijk over aan andere mensen, en daar zijn ook andere regels, andere dingen, en daar heb ik in 

het begin heel veel moeite mee gehad want ik ben van mij zelf, ben ik een heel makkelijk, te 

makkelijk, zeg maar’ (O17.1). Een andere ouder geeft aan dat de samenwerking met de 

gezinshuisouder niet altijd soepel loopt vanwege de slordigheid van de gezinshuisouder. ‘Bij dochter 

1 is dat [het contact] heel onzeker want of de gezinshuisouder vergeet de afspraken of het loopt echt 

chaotisch. Dus dat geeft echt heel veel onrust. Er zit ook echt geen duidelijke structuur in. Ik hoor dan 

ook op het laatste moment nog de dag zelf dat dochter 1 me opbelt van; oh mama, kom je vanavond 

naar mijn musical? Van school. Dan ga je wel, maar het is wel prettiger als je dat iets langer van 

tevoren weet. Ze zouden ook bij ons komen eten en dat weet ze [gezinshuisouder] dat ineens niet. Dat 

soort dingen, dat vind ik heel onrustig, dan denk ik waarom. Maar daar kan ik zelf ook een rol in 
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spelen, dus gewoon alles vastleggen op de Whatsapp app en dan met die datums erbij, zodat het niet 

weer een vergissing kan worden’ (O4.17b). 

 

6.3 Wat is de kijk van ouders op de gezinshuisouder(s)? 

Uit de interviews wordt duidelijk dat een groot deel van de ouders tevreden ia over de 

gezinshuisouders. Respondent O5. zegt over de gezinshuisouders: ‘De manier waarop we werden 

ontvangen, alsof we elkaar al jaren kenden, en op een lijn zitten qua opvoeding van de kinderen. Ze 

waren heel open en eerlijk en ik kon ook alles tegen hen zeggen. Als er problemen zijn, elke dag 

kunnen we appen, bellen of mailen. Het voelde goed’ (O5.1). Hierin komt naar voren dat openheid en 

eerlijkheid een element is voor goed contact tussen ouder en gezinshuisouders. Respondent O2 zegt 

over de gezinshuisouders: ‘Ik heb vanaf het begin altijd de gezinshuisouders als teampartners 

beschouwd zeg maar. Als één groot gezin. En dat ik daar dan ook als ik langskwam, ik mocht blijven 

eten heel vaak. Dus het is gewoon heel laagdrempelig geworden. En ja naar de aanvankelijke 

proeftijd zeg maar. En ja voor mijn vrouw moest dat een beetje meer gehanteerd worden met 

psychische problematiek. Maar goed daar waren die gezinshuisouders ook heel goed in hoor’ (O2.5). 

De elementen die terugkomen zijn gastvrijheid, laagdrempeligheid en ze zijn teampartners. Deze 

elementen zorgen ervoor dat de ouder tevreden is over de gezinshuisouders. 

Uit de interviews blijkt dat er ook zaken zijn waar ouders het moeilijk mee hebben. Deze gaan 

voornamelijk over problemen en lastige situaties die zijn voorgevallen. Respondent O1 zegt hierover: 

‘’Natuurlijk hun manier van opvoeden is heel anders als dat van mij, daar moest ik in het begin soms 

wel aan wennen. Ik geef wel iets uit handen, dus moet je daar gewoon eigenlijk bij neerleggen 

(O1.23). Respondent O2 zegt het volgende: ‘In het begin had ik nog wel eens een beetje onzekerheid 

of zij wel goed genoeg voor mijn dochter zorgde. Toen had mijn dochter een knieblessure. Dat was 

niet echt een probleem, maar wel dat ik even moest zoeken, van eh ja naar mijn dochter toe wil ik 

natuurlijk het signaal afgeven van vertrouw nou maar op de gezinshuisouders. Maar ja daar kun je 

ook niet oneindig ver mee gaan, want ik moet ook nog wel een signaal afgeven van ja ik ik ben je 

vader, dus je kan ook altijd bij mij. Anders had zij het idee dat ze niet gehoord werd. En ja speelt ze 

dan ons tegen elkaar uit. Dat was echt in het begin, was ze elf ofzo. Toen had ik ook nog niet echt 

helemaal het vertrouwen voor. En ja wat is vertrouwen ten aanzien van het inschatten van blessures’ 

(O2.24). Wat je meerdere keren ziet terugkomen is dat ouders het lastig vinden als hun kind net in 

een gezinshuis wordt geplaats. Ouders moeten in het begin erg wennen dat iemand anders de zorg 

heeft over hun kind. Respondent O4 zegt het volgende over de gezinshuisouder: ‘Ik vond het 

bijvoorbeeld bij mijn zoon de dominantie heel moeilijk van de pleegmoeder in het begin al. Ze was 

heel autoritair en schreeuwde ook wel naar mijn zoon en dat ventje zat echt helemaal te trillen, dus 

dat vond ik heel heftig. Naarmate ik haar beter leerde kennen, merkte ik ook dat we elkaar beter 

gingen leren kennen en dat het gevoel naar haar wel steeds positiever wordt. Ik zie wel hoe betrokken 

ze is bij mijn zoon en dat ze echt zijn ontwikkeling op het oog heeft en daar ook echt mee bezig is’ 

(O4.18). Uit de interviews blijkt dat meerdere ouders moeten wennen aan de opvoedstijl van de 

gezinshuisouders. In het begin vinden ze dit vaak lastig en moeten ze hieraan wennen. Een groot deel 

van de ouders ziet uiteindelijk wel wat de gezinshuisouders over hebben voor de kinderen en dat ze 

echt betrokken zijn in het proces van de kinderen. 

Twee ouders geven in een interview aan dat ze zich erkend voelen door de gezinshuisouders. Aan 

respondent O1 werd gevraagd of de gezinshuisouders haar konden helpen met moeilijke zaken 
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binnen de bezoekregeling. Hierop antwoordde zij het volgende: ‘Nee. Ik heb op een gegeven moment 

wel aangegeven dat soms dingen nogal moeilijk waren. Eigenlijk waren de gezinshuisouders heel 

open en eerlijk. Eigenlijk zeiden ze ook van wat jij gedaan hebt dat is het mooiste wat je je kind 

eigenlijk kan bieden: toegeven dat je zelf eigenlijk niet meer met je kind om kan gaan en dan de keuze 

kan maken om je kind zelf uit huis te plaatsen. En dat blijft ze ook steeds benoemen. Ik vind dat 

belangrijk want dan weet je gewoon, en uiteindelijk voel je dat ook, dat je een goede keuze gemaakt 

hebt. Als mensen dat erkennen, tuurlijk dat is altijd mooi’ (O1.18). Respondent O14 werd gevraagd 

wat heeft bijgedragen aan het contact tussen haar en het kind. Hierop antwoordde ze het volgende: 

‘Het ‘geheim’ is [Gezinshuis]. Ze hebben veel met mijn kind gepraat, hebben haar laten omdenken, 

halen haar uit haar negativiteit. Een gezinsouder staat er heel anders in dan ik als ouder. In het 

gezinshuis heb ik weleens gezegd toen wij in een gesprek zaten. Het enige wat ik heb is mijn houden 

van en daar red ik het niet mee. Zij hebben het geven om mijn dochter, maar ook nog een stukje 

professionaliteit. Zij zijn ervoor opgeleid. Dus dat pakken ze ook. Ze pakken de juiste therapeuten 

eromheen. En zo heeft mijn kind geleerd en heb ik ook geleerd om aan mijn doelen te werken en te 

begrijpen waar het voor nodig was’ (O14.5).  

Er zijn vier ouders die het contact tussen hen en de gezinshuisouder een cijfer hebben gegeven. Dit 

zijn respondenten: O1. O2. O3. O4. Het gemiddelde van dit cijfer komt neer op een 8,5. Hierdoor valt 

wel te stellen dat de ouders zeer tevreden zijn over het contact tussen hen en de gezinshuisouders.  

 

6.4 Hoogtepunten conclusie Deelvraag 3 

Zie voor de volledige conclusie hoofdstuk 8. 

• Ouders vinden goede communicatie tussen hen en de gezinshuisouders belangrijk, vooral 

elkaar fysiek spreken wordt gewaardeerd 

• Sommige ouders gebruiken de bezoekregeling om aan de doelen van hun kinderen te werken 

• Sommige ouders vragen om advies bij de gezinshuisouders 

• Ouders vinden het belangrijk dat er erkenning is voor hun situatie 

• Openheid, eerlijkheid, gastvrijheid en laagdrempeligheid zijn belangrijke aspecten die ouders 

graag terugzien bij gezinshuisouders 

• Het verschil tussen de opvoedstijlen van de ouders en de gezinshuisouders vinden ouders in 

het begin vaak lastig, leren hoe een nieuwe positie in te nemen in het leven van hun kind is 

hierbij een helpende factor 

• Gemiddelde cijfer voor het contact tussen de ouders en de gezinshuisouders is een 8,5, 

volgens de ouders 

Zie voor de volledige conclusie hoofdstuk 8. 
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Hoofdstuk 7: Deelvraag 4 

7.1 Inleiding 
Hoe ervaren ouders de bezoekregeling met hun kind in een periode van bezoekbeperking? 

Onder bezoekbeperking worden maatregelen verstaan die ervoor zorgen dat minimaal 3 

aaneengesloten bezoekmomenten door dezelfde omstandigheid, niet door konden gaan.’ Hierbij kan 

worden gedacht aan: 

1. Een beperkende bindende uitspraak vanuit partijen als Jeugdzorg, voogd, rechter, overheid, 

etc. 

2. Beperking afkomstig uit de situatie van de ouder. Bijv. vanwege ziekte, verslaving, 

gevangenisstraf etc.  

3. Beperking vanuit een situatie binnen het gezinshuis.  

Om antwoord te krijgen op de laatste deelvraag ‘Hoe ervaren ouders de bezoekregeling met hun kind 

in een periode van bezoekbeperking?’ zijn vier ouders specifiek op dit thema geïnterviewd. In de 

interviews is gekeken hoe ouders een bezoekbeperking ervaren, hoe deze eruit zag en welke 

alternatieven voor contact daar waren. Binnen het thema bezoekbeperking wordt er in één kopje de 

focus gelegd op de ervaring van ouders met de beperkende maatregelen rondom Covid-19. In maart 

2019 brak het virus in Nederland uit. Dit had tot gevolg dat ouders (tijdelijk) hun kind(eren) niet 

konden bezoeken. In deze deelvraag wordt deze periode uitgelicht. 

De ervaringen van ouders zijn gestructureerd aan de hand van resultaten die onderverdeeld zijn in 

kern- en sub labels. Zie voor de labels de bijlage 5. 

 

 

7.2 Hoe ervaren ouders het contact met hun kind binnen een bezoekbeperking? 

Eén van de vier respondenten geeft aan dat hij ervaring heeft met een bezoekbeperking vanuit zijn 

eigen situatie. Deze ouder (O2) heeft zijn dochter weleens acht weken achter elkaar niet gezien 

vanwege werk. Vader zegt hierover: ‘Ik ben één keer acht weken dat ik haar niet gezien had. Maar 

toen was het net of ik haar minder goed terug herkende en zij kan heel goed zich door ontwikkelen 

zonder mij’ (O2.11). Naast de ervaring van acht weken, noemt deze vader ook een vijf maanden 

durende bezoekbeperking omtrent zijn vrouw en dochter. De ouder legt uit dat zijn inmiddels 

overleden ex-partner vanwege psychische problematiek voor vijf maanden geen bezoek noch contact 

had met haar dochter. Dit advies kwam vanuit een hulpverleningsinstantie die geen harde lijn van vijf 

maanden zette, maar communiceerde als een tijdelijk idee. De ouder geeft aan dat zijn partner zich 

buitenspel gevoeld moet hebben en er niet voldoende gedaan is richting moeder. Wat wel had 

moeten gebeuren is ingewikkeld volgens deze ouder. ‘Ze hadden toch kunnen zeggen: nou aangezien 

het nu al twee of drie maanden duurt, om naar [naam dochter] te gaan en te vragen van: Nou wil je 

misschien hier een keer je moeder zien dat wij erbij zijn ofzo (O2.37a). Het was geen makkelijke 

situatie; ‘Zelfs telefoongesprekken waren dusdanig storend voor mijn dochter dat ze gewoon de hele 

dag concentratieverlies had, slecht sliep en de telefoon gewoon naast zich neerlegde waarbij moeder 

niet eens door had dat ze niet luisterde. Zelfs telefoongesprekken zijn toen helemaal opgeschort’ (O2. 

37b). 
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7.3 Wat voor effect hebben de beperkende maatregelen rondom Covid-19 op de vraag 

hoe ouders het bezoek met hun kind(eren) ervaren? 

Alle vier de respondenten hebben ervaring met de bezoekbeperkende maatregelen die Covid-19 met 

zich meebrachten. De ouders kenden een bezoekbeperking van gemiddeld twee maanden, variërend 

van één t/m drie maanden. Deze periode werd door ouders als moeilijk en spannend geduid (O1, O3, 

O4). Eén ouder geeft aan het niet spannend te hebben gevonden, deze ouder kiest voor de term 

‘bijzonder.’ ‘Het was gewoon wel heel bijzonder natuurlijk, van wow nu word je echt van je eigen 

dochter afgesneden. Ik vond het logisch en als het einde van alles is, zo’n epidemie en ieder half land 

gaat dood, ja dan zien we wel of we elkaar ooit nog zien (O2.33a).  

Een tijdelijke bezoekbeperking veroorzaakt door Covid-19 betekent niet dat er geen contact is tussen 

ouder en kind. De respondenten geven aan contact te hebben d.m.v. appen, (video)bellen media als 

snapchat en facetime. Eén ouder spreekt over het versturen van kaartjes en het ontvangen van een 

knutselwerkje van haar kind via de post (O4). Eén van de drie ouders vertelt nu meer contact te 

hebben met haar kind, dan voor de beperkende maatregelen. De ouder denkt dat dit komt omdat ze 

elkaar minder zien en er daardoor meer behoefte is aan contact doordeweeks. ‘Op school snapt ‘ie 

wel eens of appt íe me als ‘ie zich verveelt. En uh laatst was ‘ie met huiswerk bezig, dat ‘ie gewoon 

videobellen aangezet, terwijl ‘ie aan het huiswerk maken was’ (O1.28b). Een andere ouder geeft aan 

dat het contact eerder minder en moeizamer werd. ‘Ja nou weinig. Ik probeerde hem af en toe wel te 

appen zo van wil je eventjes facetimen en dan is het soms nee maar ja dat komt dan wel. Dan zei hij 

bijvoorbeeld doen we vanavond wel en dan gebeurde er gewoon ’s avonds niks en dan parkeer ik hem 

maar weer in en dat komt dan wel’ (O3.19). Deze ouder geeft aan dat haar kind bellen niet heel fijn 

vindt.  

Een alternatief wat gezinshuisouders organiseerden om het contact tussen ouder en kind anders 

vorm te geven in bezoekbeperkende tijd; ‘In het gezinshuis hadden ze een militaire regelmaat 

ingesteld. Om mentaal sterk te blijven in een lockdown situatie. Dus die waren daar gewoon helemaal 

op voorbereid. Die hebben gewoon een draaiboek losgelaten op de situatie. En dat vonden die 

kinderen prachtig. Van we gaan drie uur wandelen, we gaan spelletjes doen, we gaan een project 

beginnen om mentaal gezond te blijven. Ja ze werden ingedeeld. En dat vonden ze heel gaaf. En dat 

wissel je dan met elkaar uit. Ja wij zijn, ik zit vast in [plaatsnaam], zij zit vast in [plaatsnaam]. Hoe ziet 

ons leven er nu uit? Dus dat was eigenlijk alleen maar leuk’ (O2.34). 

De maatregelen met betrekking tot Covid-19 hebben invloed op de omgang tussen ouder en kind, 

binnen de communicatie en ook in praktische zaken binnen het gezinshuis. ‘Als ik daar ben, maar ik 

ben net zo welkom als anders, alleen krijg ik een plaatsje een beetje aan het eind van de tafel als ik 

mee eet. En ik ga geen handen schudden nu even met de andere mensen daar. Het zijn bijna 

onmerkbare verschillen. En mijn dochter hoeft geen afstand te houden. Dus daar is eigenlijk bijna 

geen impact meer’ (O2.31). Deze ouder noemt het onmerkbare verschillen. Een andere ouder 

benoemt wel afstand te moeten houden tot haar kind. ‘Ik kon mijn kinderen niet zien, dus dat was 

echt via Video-bellen of telefoneren (O4. 22). Waar de ene ouder weinig verschil merkte had de ander 

moeite met de veranderingen. ‘Ik vond het wel pittig om je kind niet vast te houden, maar ja hoe 

ervaar ik dat? Ik vond het moeilijk’ (O4.24). Alle vier de respondenten spreken uit dat ze zich ook 

bewust waren dat het nodig was. Uit ‘Het is niet anders’ blijkt ook een stuk acceptatie van de 

situatie: ‘M’n netwerk om me heen die had wel zoiets van ‘wow dat is wel lang’. Maar ja, het is niet 

anders en ik denk ook omdat je gewoon wel beseft dat het is wat het is en dat je weet dat het gewoon 
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nodig is, dat dat het ook wat makkelijker maakt’ (O1.30). Omdat het niet anders is, lijken ouders ook 

niet te vinden dat de gezinshuisouders iets hadden moeten doen om hun eventuele moeite te 

verlichten.  

 

7.4 Welke eventuele verbeteringen binnen een bezoekbeperking zien ouders? 

Vier ouders zijn gevraagd of ze nog tips hebben voor de gezinshuisouders of zorgmedewerkers voor 

een periode met bezoekbeperking om elkaar niet uit het oog te verliezen. Drie ouders hebben hier 

antwoord op gegeven. Respondent O3 geeft aan dat ze tevreden is (O3.24). Respondent O1 zegt het 

volgende: ‘Ja gewoon open contact houden. En dan duidelijk zijn van he uh wat gezinshuisouders dan 

vooral belangrijk vinden, want daar gaat het natuurlijk om. Want uh, net wat ik zeg. Ze moeten wel 

met een heel gezin rekening houden en als vier/vijf kinderen zijn die overal en nergens naar toe gaan. 

Je weet nooit wat ze meenemen he. Gewoon duidelijk de regels dan wat vanuit het huis gewoon 

belangrijk is en wat hun belangrijk vinden’ (O1.31). Respondent O4 zegt het volgende: ‘Ja, ik merkte 

bij de voogd wel dat hij soms iets te weinig inleefde in hoe pittig het voor mij was’ (O4.29). Uit de 

interviews blijkt dat open contact en duidelijkheid erg belangrijk zijn in een periode van 

bezoekbeperking. Ook is het belangrijk dat gezinshuisouders en zorgmedewerkers zich kunnen 

inleven in de ouders. 

 

7.5 Hoe vervult de gezinshuisouder een rol tijdens een bezoekbeperking? 

Een groot deel van de ouders geeft aan dat ze tevreden zijn over de samenwerking met de 

gezinshuisouders in de periode van bezoekbeperking. Ouders geven aan dat er regelmatig contact is 

en dat gezinshuisouders het contact tussen ouder en kind stimuleerden. Respondent O3 zegt het 

volgende: ‘Ze hebben er alles aangedaan om dat te stimuleren, maar ja je kan een kind van zestien 

bijna zeventien niet verplichten om zijn moeder te bellen’ (O3.23). Respondent O1 zegt het volgende: 

‘Op zich hadden we er wel duidelijk contact over en ze waren ook wel heel duidelijk. En ik snap het 

ook, voorzichtigheid is het belangrijkste en nu blijkt achteraf dat het misschien toch wel mee zal 

vallen, maar ja dat is weer achteraf’ (O1.29). Respondent O4 geeft aan dat er geen verandering was 

in de samenwerking: ‘Nee ik merk geen verandering. Het contact is hetzelfde gebleven’ (O4.26). 

Respondent O4 werd ook de vraag gesteld hoe ze de samenwerking ervaart met de gezinshuisouder 

in een periode van bezoekbeperking: ‘Ja wel goed’ (O4.25). Respondent O3 geeft ook aan dat het 

contact goed was (O3.20).  

Twee ouders hebben nog iets gezegd over het omkijken naar hen vanuit de gezinshuisouders. 

Respondent O2 geeft aan dat hij al eerder ervaring heeft gehad met bezoekbeperking. Zijn vrouw 

heeft een tijdje beperkende maatregelen gehad. Hij geeft aan dat de samenwerking met de 

gezinshuisouders toen is veranderd: ‘Ja en die werd veel intensiever. Toen ben ik heel veel contact 

gaan zoeken met hen om goed te weten hoe zij dachten dat we hier nou mee verder konden, omdat ik 

nogal sterk in de frontlinie liep en zij juist als gezinshuisouders geen stem hebben in zo’n situatie. Dus 

toen heb ik duidelijk gemaakt van nou ik wil graag jullie stem vertegenwoordigen. En helemaal met 

jullie op één lijn zijn en dan is jullie stem daar ook. Want ze woont daar. Dus ik heb niet de mening die 

daar tegenin gaat of anders is. Dus ik wil weten hoe jullie daar instaan, wat jullie mening is. Dus toen 

hebben we veel contact gehad ja’ (O2.35). Respondent O2 geeft aan dat het contact intensiever werd 

en dat hij de samenwerking met de gezinshuisouders erg belangrijk vond, omdat ze betrokken zijn bij 
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zijn kind. Aan respondent O4 werd de vraag gesteld of er voldoende naar haar werd omgekeken in 

een periode van bezoekbeperking: ‘Ik heb het idee van wel, door de foto’s die ik extra kreeg van ze, 

we gingen video-bellen met de jongste. Ze gaven bij dochter 3 ook de ruimte om even alleen te video-

bellen. Dan ging ze even uit de kamer, zodat ik ook even alleen met haar was op de video. Dat was 

echt leuk’ (O4.28). Respondent O2 geeft aan dat ze het gevoel had dat er naar haar werd omgekeken 

en dat er goed contact was tussen haar en de kinderen. 

 

7.6 Hoogtepunten Conclusie Deelvraag 4 

• Ouders vinden het lastig als er sprake is van bezoekbeperking. Ze beschrijven deze periode 

als moeilijk en spannend. 

• In de tijd van Covid-19 hebben ouders contact met hun kind door middel van appen, (video) 

bellen en via Sociale media. 

• Een groot deel van de ouders is tevreden over de samenwerking met de gezinshuisouder in 

de periode van bezoekbeperking.  

• Als tip geven ouders mee aan gezinshuisouders en zorgmedewerkers in een periode van 

bezoekbeperking dat het belangrijk is dat er open contact is, duidelijkheid en 

inlevingsvermogen. 

Zie voor de volledige conclusie hoofdstuk 8. 
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Hoofdstuk 8: Conclusies 

8.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal er allereerst antwoord worden gegeven op de deelvragen. Deze deelvragen 

geven gezamenlijk antwoord op de hoofdvraag. 

 

8.2 Deelvraag 1 

Buiten dat ouders en kinderen recht hebben op omgang, vastgelegd in de nationale en internationale 

wetgeving, valt de conclusie te trekken dat er een groot belang is bij een bezoekregeling tussen 

ouder en kind. Dit belang geldt voor zowel ouder als kind. De bezoekregeling beantwoordt een 

natuurlijke behoefte tot omgang bij ouder en kind, versterkt bij positief contact de identiteit en 

ontwikkeling van het kind. De ouder krijgt gelegenheid een positieve ouderervaring op te doen. De 

jongere benoemt bezoek als een grote prioriteit en leven veelal met hun biologische gezin mee en 

kunnen zich bij geen contact meer zorgen maken. Ook is het contact d.m.v. een ontmoeting 

belangrijk voor de groei van de ouder-kindrelatie en vormt zich een sociaal netwerk waar het kind op 

terug kan vallen wanneer het volwassen is en het gezinshuis of pleeggezin verlaat. Naast de ouder en 

het kind hebben pleegouders of gezinshuisouders ook baat bij een (goedlopende) bezoekregeling 

i.v.m. de continuïteit en succes van de plaatsing en de positieve ontwikkeling van het kind. Er is een 

aantal helpende factoren te noemen voor het bereiken en/of behouden van een positieve 

bezoekregeling. Deze factoren zijn: veiligheid, samenwerking, communicatie en ondersteuning. De 

kern hierin is dat er ruimte is voor de verschillende rollen als biologische ouder en gezinshuisouder 

en men elkaar ruimte laat en leert samenwerken.  

 

8.3 Deelvraag 2 

Concluderend valt te stellen dat de bezoekregeling een zeer waardevolle regeling is voor ouders. Het 

stelt ouders in staat om ondanks de uithuisplaatsing van hun kinderen toch nog contact te houden. 

Ouders vinden het vooral fijn dat ze op deze manier toch nog een plek in het leven van hun kind 

hebben en dat ze op deze manier kunnen laten zien dat kinderen ook nog steeds waardevol zijn voor 

hun ouders. Tegelijkertijd vertellen de ouders ook dat zij van hun kinderen terugkrijgen dat ze dit 

waardevol vinden. Uit de interviews blijkt dat de meeste ouders hun kinderen vaak een weekend in 

de maand zien, maar hierop zijn ook uitzonderingen. Deze bezoekregeling vindt vaak plaats thuis bij 

de ouders.  

Ouders zijn overwegend positief over de bezoekregeling in zijn geheel. Tijdens de interviews is aan de 

ouders gevraagd of zij een cijfer willen geven aan de bezoekregeling. Het gemiddelde cijfer dat zij 

gaven was een 7,8. Dit cijfer is gebaseerd op zeven cijfers gegeven door vier ouders, sommige ouders 

hebben meerdere kinderen in gezinshuizen. Een ouder gaf een 5, zij ziet haar kind samen met een 

voogd. Dit ervaart zij vooral als onprettig omdat alles zo strikt moet. Een ouder noemt een belangrijk 

verbeterpunt. Zij vindt dat de jeugdzorg beter de afspraken na moeten komen en duidelijker en 

eerlijker moeten zijn.  

Sommige ouders krijgen ondersteuning bij de bezoekregeling. Sommige ouders worden ondersteund 

door de gezinshuisouder, maar andere ouders krijgen ondersteuning van andere zorgorganisaties. 
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Deze ondersteuning is vooral nodig wanneer het contact niet vanzelf gaat, of wanneer de relatie 

tussen de biologische ouder en het kind nog erg gevoelig is.  

 

8.4 Deelvraag 3 

Ouders ervaren de samenwerking met de gezinshuisouders als positief wanneer er sprake is van 

regelmatige communicatie. Deze communicatie vindt plaats op verschillende manieren: 

Whatsappen, bellen, mailen en d.m.v. ontmoeting. Ouders stellen vooral de ontmoeting op prijs. 

Ouders waarderen het wanneer zij op de koffie kunnen bij de gezinshuisouders of dat ze met de 

gezinshuisouder napraten bij het terugbrengen van hun kind. Sommige ouders gebruiken de 

bezoekregeling om samen met de gezinshuisouders aan de doelen van het kind te werken. Ouders en 

gezinshuisouders communiceren over doelen voor het kind en bespreken welke mogelijkheden er 

tijdens de bezoekregeling liggen om hieraan te werken. Er zijn ook ouders die contact hebben met de 

gezinshuisouders over de regels die de gezinshuisouders hanteren in het gezinshuis zelf. Deze ouders 

vinden het belangrijk om deze regels door te trekken. Advies kunnen vragen is voor sommige ouders 

ook belangrijk. Zij vinden het fijn dat ze aan de gezinshuisouders advies kunnen vragen over hun 

kinderen. Zij geven aan advies van de gezinshuisouders te waarderen, aangezien zij de kinderen de 

hele week door zien.  

De meeste ouders zijn tevreden over de gezinshuisouders. Openheid en eerlijkheid zijn belangrijke 

elementen hierin. Ouders waarderen het wanneer gezinshuisouders eerlijk en open zijn, hierdoor 

voelen de gezinshuisouders zich ook betrokken en serieus genomen. Een derde belangrijk element is 

erkenning. Het is voor ouders erg zwaar wanneer hun kind uit huis geplaatst wordt, ouders 

waarderen het wanneer gezinshuisouders erkenning geven aan deze moeilijke zaken. Andere 

elementen die terugkomen zijn gastvrijheid en laagdrempeligheid. 

Uit de interviews komen ook zaken naar voren waar ouders moeite mee hebben. Vooral het verschil 

in opvoedstijlen vinden ouders ingewikkeld. De meeste ouders geven wel aan dat ze hier na verloop 

van tijd minder last van kregen. Dit kwam vooral doordat ze ontdekten dat de gezinshuisouders echt 

het beste voor hadden met hun kinderen en ze leerden hoe ze opnieuw een positie in het leven van 

hun kinderen in moesten nemen.  

Tijdens de interviews is ook gevraagd naar een cijfer voor het contact met de gezinshuisouders. De 

ouders gaven gemiddeld een 8,5. Er kan dus gesteld worden dat deze vier ouders, de ouders die 

geïnterviewd zijn in 2020, erg tevreden zijn.  

 

8.5 Deelvraag 4 

Concluderend valt te stellen dat ouders het lastig vinden wanneer er sprake is van bezoekbeperking. 

Alle ouders hebben te maken gehad met de bezoekbeperkende maatregelen die Covid-19 met zich 

meebracht. Deze bezoekbeperking heeft gemiddeld twee tot drie maanden geduurd. Ouders 

beschrijven deze tijd als moeilijk en spannend. Ouders geven aan dat ze het vooral lastig vonden dat 

er geen fysiek contact was tussen hen en de kinderen. Ouders geven aan dat het haast niet te doen is 

om je kind niet te mogen vasthouden. 
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In de tijd van Covid-19 hebben de ouders contact met hun kind door middel van appen, (video) 

bellen en via sociale media. Dit contact verliep bij de ene ouder beter dan bij de andere. De ene 

ouder vertelt dat er nu meer contact is met haar kind als voor de beperkte maatregelen. Een andere 

ouder geeft aan dat het contact minder en moeizamer werd en gaf aan het niet heel fijn te vinden 

om met haar kind te bellen.  

Alle ouders geven aan dat ze volledig begrip hadden voor de maatregelen die werden ingezet. Ze 

waren zich ervan bewust dat het nodig was en accepteerden de situatie. Een groot deel van de 

ouders is ook tevreden over de samenwerking met de gezinshuisouders in de periode van 

bezoekbeperking. Ze geven aan dat er regelmatig contact is en dat de gezinshuisouders het contact 

tussen ouder en kind stimuleerden. Ouders gaven aan dat er ook naar ze werd omgekeken in deze 

periode. Ze kregen extra video’s, er werd veel gebruik gemaakt van videobellen. 

De ouders zijn ook nog gevraagd of ze tips hadden voor de gezinshuisouders of zorgmedewerkers om 

in een periode met bezoekbeperking elkaar niet uit het oog te verliezen. Een groot deel van de 

ouders is tevreden over de afgelopen periode. Ze geven aan dat het belangrijk is om open contact te 

houden, duidelijkheid. Ook is het belangrijk dat gezinshuisouders en zorgmedewerkers zich kunnen 

inleven in de ouders. 

 

8.6 Hoofdvraag 

Wat is het perspectief van ouders van jeugdigen die in een gezinshuis wonen op verschillende 

aspecten van de bezoekregeling als middel voor contact met hun kind?  

Concluderend valt te stellen dat ouders de bezoekregeling als een zeer waardevolle regeling zien. 

Ondanks de uithuisplaatsing zijn ouders nog steeds in staat om contact te hebben met hun kinderen. 

Ouders geven aan dat ze het fijn vinden dat ze nog steeds een rol spelen in het leven van hun kind en 

ze kunnen de kinderen laten zien dat ze nog steeds waardevol zijn voor de ouders. Ouders geven aan 

dat ze van hun kinderen ook terugkrijgen dat ze dit contact waardevol vinden. Uit de literatuurstudie 

is gekomen dat de bezoekregeling een natuurlijke behoefte beantwoordt tot omgang bij ouder en 

kind en versterkt bij positief contact de identiteit en ontwikkeling van het kind. De ouders is ook 

gevraag een cijfer te geven aan de bezoekregeling. Het gemiddelde cijfer kwam uit op een 7,8. Er zat 

een ouder bij die de bezoekregeling als onprettig ervaart, omdat alles zo strikt moet. Ze geeft als 

feedback mee dat jeugdzorg beter de afspraken moet nakomen en duidelijker en eerlijker moet zijn. 

De samenwerking met de gezinshuisouder is een belangrijk aspect in de bezoekregeling. Uit de 

literatuurstudie is gekomen dat er een aantal helpende factoren is voor het bereiken en/ of 

behouden van een goede bezoekregeling. Samenwerking, communicatie en ondersteuning zijn erg 

belangrijk. Dit komt ook terug in de samenwerking met ouders en gezinshuisouders. Ouders ervaren 

de samenwerking als positief wanneer er goede communicatie plaatsvindt tussen hen en de 

gezinshuisouder. De communicatie wordt op verschillende manieren vormgegeven: appen, bellen, 

mailen en ontmoeting. Ouders stellen de ontmoeting op prijs. Ouders waarderen het wanneer er 

overlegd wordt over de ontwikkeling van het kind, zodat ze hier thuis ook mee aan de slag kunnen. 

Ouders geven aan advies van de gezinshuisouders te waarderen, aangezien zij de kinderen de hele 

week door zien.  Ouders vinden openheid en eerlijkheid vanuit de gezinshuisouders erg belangrijk en 

waarderen het wanneer de gezinshuisouders dit zijn. Ouders voelen zich hierdoor betrokken en 

serieus genomen. Een ander belangrijk element is erkenning. Ze waarderen het wanneer 
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gezinshuisouders erkenning voor ze hebben met zaken waarmee ze het moeilijk hebben. Er zijn ook 

zaken waarbij ouders het moeilijk hebben. Ouders hebben vooral moeite met de verschillende 

opvoedstijlen. Het gemiddelde cijfer dat ouders aan de samenwerking tussen hen en de 

gezinshuisouders geven is een 8,5. 

Ouders hebben een moeilijke periode meegemaakt toen er bezoekbeperkende maatregelen waren in 

verband met Covid-19. Ouders beschrijven deze periode als moeilijk en spannend. Ouders vonden 

het lastig dat er geen fysiek contact was met hun kind. In de tijd van Covid-19 hebben de ouders 

contact met hun kind door middel van appen, (video)bellen en sociale media. Dit contact verliep bij 

de ene ouder beter dan bij andere. De ouder vertelt dat er nu meer contact is met haar kind als voor 

de maatregelen. Een andere ouder geeft aan dat het contact minder en moeizamer werd en gaf aan 

het niet fijn te vinden om met haar kind te bellen. Een groot deel van de ouders is ook tevreden over 

de samenwerking met de gezinshuisouders in de periode van bezoekbeperking. Ze geven aan dat er 

regelmatig contact is en dat de gezinshuisouders het contact tussen ouder en kind stimuleerden. Aan 

de ouders is ook gevraagd of zij nog tips hadden voor de gezinshuisouders. Een groot deel van de 

ouders is tevreden over de afgelopen periode. Ze geven aan dat het belangrijk is om open contact te 

houden, duidelijkheid. Ook is het belangrijk dat gezinshuisouders en zorgmedewerkers zich kunnen 

inleven in de ouders.  
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Hoofdstuk 9: Aanbevelingen/Product 

9.1 Inleiding 

In navolging van het onderzoek is een aantal aanbevelingen gemaakt. Deze aanbevelingen zijn 

gebaseerd op de conclusies van het onderzoek. De aanbevelingen zijn op te delen in twee delen: 

Aanbevelingen voor gezinshuisouders en aanbevelingen voor ouders waarvan hun kinderen in een 

gezinshuis leven.  

 

9.1 Aanbevelingen 

9.2.1 Aanbevelingen gezinshuisouders 
1. Geef erkenning. Ouders van kinderen in een gezinshuis vinden het belangrijk als mensen 

erkenning geven voor hun situatie. 

2. Neem de tijd voor ouders, ook buiten officiële momenten om. Bel ze bijvoorbeeld eens op 

voor de gezelligheid of drink nog even een kopje koffie wanneer zij hun kinderen 

terugbrengen. 

3. Wees duidelijk, open en eerlijk in het contact. 

4. Ondersteun rondom het thema opvoedstijlen bij de bezoekregeling 

5. Let in een tijd van contactbeperkingen extra op openheid en duidelijkheid, ouders geven aan 

dat ze hier in deze tijd extra behoefte aan hebben. 

6. Bedenk in een tijd van contactbeperking creatieve oplossingen om ouders nog steeds te 

betrekken bij de opvoeding van hun kind, bijvoorbeeld door filmpjes. 

7. Houd oog voor de vier helpende factoren voor een goede bezoekregeling: veiligheid, 

samenwerking, communicatie en ondersteuning, uit ervaring van de ouders komen deze 

factoren ook terug. 

9.2.2 Aanbevelingen voor ouders met kinderen in een gezinshuis 
8. Durf advies te vragen aan de gezinshuisouder, andere ouders doen dit al en ervaren dit als 

positief. 

9. Houd oog voor de vier helpende factoren voor een goede bezoekregeling: veiligheid, 

samenwerking, communicatie en ondersteuning, uit ervaring van de ouders komen deze 

factoren ook terug. Als ouder kun je zelf een bijdrage leveren aan deze factoren door 

bijvoorbeeld zelf eens te bellen met het gezinshuis.  

10. Wees eerlijk richting de gezinshuisouders, wanneer er zaken zijn die niet goed lopen.  

 

9.3 Product en implementatie  
Op basis van Aanbeveling  1: ‘Geef erkenning. Ouders van kinderen in een gezinshuis vinden het 

belangrijk als mensen erkenning geven voor hun situatie’, is een artikel gemaakt, dit artikel kunt u 

vinden in bijlage 9. Om zoveel mogelijk mensen in de verschillende lagen van de samenleving te 

bereiken met dit artikel wordt er gebruik gemaakt van meerdere verspreidingsmogelijkheden. 

Allereerst zal het artikel via Sociale mediakanalen gedeeld worden. Op kanalen als Facebook of 

LinkedIn worden berichten breed gedeeld en via anderen verspreid. Op deze manier heeft dit een 

breed bereik. Vanuit de opdrachtgever is er een lijst met contactpersonen en organisaties 

beschikbaar om te benaderen. Op die manier kan het artikel gedeeld en gepubliceerd worden. Hierbij 

valt te denken aan onderzoeks-sites, nieuwsbrieven van organisaties en beroepsverenigingen. Een 

aantal namen uit deze lijst: Sociaalweb, Sociaal.net, Beroepsvereniging gezinshuisouders en 
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Gezinshuis.com. Om de alledaagse mens (buiten de optie van Sociale Media om) te bereiken is het 

idee ontstaan om magazines, plaatselijke bladen en kranten te benaderen. Bladen als Eva en 

Margriet zouden als voorbeeld kunnen dienen. Op deze manier worden er ook mensen bereikt die 

niets van gezinshuizen en bezoekregelingen afweten. Er zal naar verwachting meer beleving en 

erkenning ontstaan voor de situatie van ouders met kinderen in een gezinshuis.  
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Hoofdstuk 10: Discussie en visie  

10.1 Inleiding 

Aan het einde van dit onderzoek is het tijd om terug te kijken. De belangrijkste vragen hierbij zijn: 

‘Wat ging er goed en wat had beter gekund?’. Om hierachter te komen is er kritisch naar het 

onderzoek gekeken en zijn verschillende elementen nogmaals tegen het licht gehouden. Naast een 

kritische noot, worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan voor eventueel vervolgonderzoek.  

 

10.2 Discussie 

10.2.1 Interviews 

De interviews vormen de ruggengraat van dit onderzoek. Het doel van het onderzoek was om te 

kijken naar de ervaringen van ouders met kinderen in een gezinshuis. Tijdens het onderzoek is actief 

gezocht naar zoveel mogelijk respondenten. Dit is echter niet compleet gelukt. Uiteindelijk hebben er 

vier nieuwe respondenten meegedaan aan het onderzoek. De redenen voor het gebrek aan 

respondenten valt niet met zekerheid vast te stellen. Vermoedelijk heeft de situatie rondom Covid-

19 wel een rol gespeeld, net als de timing van het onderzoek. Door meerdere tegenslagen heeft een 

groot deel van de dataverzameling, de interviews, plaatsgevonden tijdens de zomervakantie. 

Vermoedelijk heeft dit niet bijgedragen aan het vinden van respondenten, aangezien veel mensen in 

de zomervakantie op vakantie zijn. Uiteindelijk is samen met de opdrachtgever besloten om te 

stoppen met het zoeken naar respondenten en het onderzoek aan te vullen met oude data uit 2017. 

Deze data zijn aangeleverd door de opdrachtgever en zijn afkomstig uit een onderzoek naar de 

samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders. Deze data waren afkomstig uit 18 interviews 

afgenomen bij 18 verschillende respondenten. Een zeer groot deel van deze data bleek niet 

bruikbaar voor dit onderzoek, maar uit ieder interview zijn wel degelijk een aantal nuttige reacties 

gehaald. Deze respondenten hebben uiteraard niet dezelfde vragen gekregen als de nieuwe 

respondenten, dus op dit vlak laat de validiteit van het onderzoek nog wel wat te wensen over.  

Een sterk punt van het onderzoek is wel dat er een grote hoeveelheid data is onderzocht. Er hebben 

in totaal 22 respondenten meegedaan aan het onderzoek. Hierdoor is een aantal zaken in het 

onderzoek relatief representatief voor de werkelijke situatie. Dit zijn zaken die in alle 22 interviews 

terugkomen. Een goed voorbeeld hiervan is de visie van ouders op de samenwerking met de 

gezinshuisouders. Dit is een onderwerp dat terugkwam in alle 22 interviews.  

De vier interviews die zijn afgenomen met de nieuwe respondenten zijn semigestructureerd. Dit 

betekent dat er een grote verscheidenheid aan antwoorden is, dit heeft ook geresulteerd in een 

grote verscheidenheid aan labels. Er is in het onderzoek getracht om een trend te traceren, maar 

deze trends moeten wel met een slag om de arm gelezen worden. Dit komt aan de ene kant door het 

semigestructureerde interview. Anderzijds komt dit ook doordat de groep respondenten zodanig 

beperkt is, dat trends die te zien zijn in dit onderzoek niet representatief zijn voor de maatschappij.  

10.1.2Beperkingen van het onderzoek 

De grootste beperking van het onderzoek is hiervoor al een aantal keer ter sprake gekomen, namelijk 

het gebrek aan respondenten. In dit onderzoek is wel gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid 

data uit 2017. Dit waren voor het onderzoek waardevolle data, maar deze data waren minder 

toegespitst op het specifieke onderwerp van dit onderzoek.  
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De coronacrisis was voor het afnemen van de interviews geen beperkende situatie. Tijdens het 

afnemen van de interviews was de coronacrisis al een feit, dus alle interviews zijn onder dezelfde 

omstandigheden gehouden. Echter heeft de coronacrisis waarschijnlijk wel invloed gehad op het 

werven van respondenten. Daarnaast kan aangenomen worden dat de coronacrisis ook invloed had 

op de antwoorden die respondenten gegeven hebben. Sommige respondenten kwamen uit een 

ingewikkelde periode waarin zij hun kind door de corona minder vaak konden zien dan ze gewend 

waren. Dit kan invloed gehad hebben op de visie van ouders op de bezoekregeling.   

 

10.3 Visie 

10.3.1Suggesties voor vervolgonderzoek 

Vanuit dit onderzoek hebben wij gekeken naar hoe ouders de bezoekregeling met hun kinderen 

ervaren. Een eventueel vervolgonderzoek kan de vraag omdraaien: Hoe ervaren kinderen de 

bezoekregeling? Het zou interessant zijn om dit onderzoek te richtten op (jong)volwassenen die al uit 

een gezinshuis gegroeid zijn. Deze groep heeft een hoop ervaring met het leven in een gezinshuis, 

maar staan er inmiddels los van. Hierdoor kunnen zij op een reflecterende manier kijken naar het 

leven in een gezinshuis. Daarnaast heeft deze groep ook een leeftijd waarop zij beter in staat zijn om 

met moeilijke vragen om te gaan.  

Een eventueel tweede vervolgonderzoek zou zich kunnen focussen op hoe gezinshuisouders eraan bij 

kunnen dragen dat ouders van kinderen in een gezinshuis zich gezien voelen. In dit onderzoek kwam 

naar voren dat ouders dat erg waarderen in een gezinshuisouder. In dit onderzoek komt ook kort 

naar voren hoe gezinshuisouders dit nu doen, zie hoofdstuk 6, maar een onderzoek specifiek 

gefocust op dit onderwerp zou een mooie toevoeging zijn.   
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Bijlage 1: Begrippenverkenning 
In de eerste fase van het onderzoek is een begrippenverkenning gemaakt. Hierbij zijn de voor dit 

onderzoek relevante begrippen onderzocht en gedefinieerd.  

Jouw gezin, Mijn zorg? 

Het onderzoeksproject ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ (2017 – 2020) is een meerjarig onderzoek naar de 

samenwerking tussen gezinshuisouders en ouders van jongeren die in een gezinshuis wonen. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium bestaande uit de Christelijke Hogeschool Ede, 

Lindenhout, Gezinshuis.com, Leger des Heils en Intermetzo. Daarnaast zijn Gezinspiratieplein, 

Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en het Nederlands Jeugd Instituut betrokken. Dit 

project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Innovatie Alliantie (Van de Koot, 

Noordegraaf, 2018). 

Uithuisplaatsing 

Het uithuisplaatsen van een jeugdige is een ingrijpende beslissing voor ouders en jeugdigen. Het is 

een uiterste redmiddel, als er geen andere oplossingen zijn. Vormen van (intensieve) ambulante zorg, 

dagbehandeling, inzet van het netwerk - alles moet in het werk gesteld worden om een 

uithuisplaatsing te voorkomen. De jeugdprofessional werkt in dit kader intensief samen met 

gemeentelijke/lokale teams, zodat de hulp zo dicht mogelijk bij het gezin uitgevoerd wordt. Een 

uithuisplaatsing kan een tijdelijke oplossing zijn. Het biedt ouders en jeugdigen rust om de ontstane 

situatie op te lossen. Het waarborgt ook de veiligheid van de gezinsleden als een van hen thuis 

gevaar loopt. Uithuisplaatsing is geen doel op zich, maar een ingrijpend middel om ervoor te zorgen 

dat de jeugdige veilig is en zich goed kan ontwikkelen, of om een jeugdige een behandeling te geven 

die anders niet mogelijk is. Een uithuisplaatsing houdt in dat een jeugdige - al dan niet tijdelijk - 

ergens anders verblijft dan in zijn eigen gezin, bijvoorbeeld in een residentiële instelling, gezinshuis of 

pleeggezin. Een uithuisplaatsing kan zowel vrijwillig als gedwongen plaatsvinden. We spreken van 

uithuisplaatsing als een jeugdige minimaal twee nachten per week bij een zorgaanbieder of 

pleeggezin (dus niet bij de ouders) verblijft (Bartelink, ten Berge, & van Vianen, 2017). 

• Vrijwillige uithuisplaatsing 

Uithuisplaatsing gebeurt om uiteenlopende redenen. Het kan zijn dat jeugdigen (ernstige) gedrags- 

of ontwikkelingsproblemen hebben en de situatie thuis voor de ouders onhoudbaar is. De ouders en 

jeugdige stemmen dan regelmatig zelf in met de uithuisplaatsing. Voor een vrijwillige uithuisplaatsing 

geeft tot 1 januari 2015 Bureau Jeugdzorg een indicatiebesluit af. Na die datum is het de taak van de 

gemeente om hiervoor een verleningsbeschikking te nemen (Bartelink, ten Berge, & van Vianen, 

2017). 

• Gedwongen uithuisplaatsing 

Naast de vrijwillige uithuisplaatsing komt het ook voor dat een jeugdige uit huis geplaatst wordt om 

de veiligheid van de jeugdige te waarborgen en eventuele kindermishandeling te stoppen. In een 

deel van de gevallen wordt een jeugdige zonder instemming van zijn ouders of hemzelf uit huis 

geplaatst, ook wel een uithuisplaatsing in gedwongen kader genoemd. Een uithuisplaatsing is een 

zeer ingrijpende beslissing voor het kind, zijn ouders en voor de beslisser, zeker wanneer deze 

plaatsvindt in een gedwongen kader(Bartelink, ten Berge, & van Vianen, 2017). 

Plaatsing 
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Plaatsing is een begrip dat regelmatig terugkomt in dit onderzoek. Met de plaatsing wordt de tijd of 

het traject van een kind in een gezinshuis aangeduid. De plaatsing volgt nadat een kind, vrijwillig of 

onvrijwillig, uit huis is geplaatst. Als een plaatsing mislukt, noemen we dit een breakdown. 

Breakdown 

Breakdown is een terugkerende term binnen het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ Wat ook in de 

beschrijving van dit onderzoek herhaaldelijk genoemd wordt. Een breakdown is een onsuccesvolle 

plaatsing binnen een gezinshuis. Een gezinshuis wordt gerund door een professionele opvoeder, die 

(vaak samen met een partner en eigen kinderen) een thuis biedt aan kinderen en jongeren die niet 

meer bij hun ouders kunnen wonen. Het gezinshuis biedt kinderen en jongeren een plek tot 

volwassenheid. Het komt echter helaas vaak voor dat dit niet lukt en dat de jongere ongepland moet 

worden overgeplaatst (dit heet ‘breakdown’), bijvoorbeeld door ernstige gedragsproblemen. Eén van 

de redenen voor het ontstaan van deze ernstige gedragsproblemen kan zijn dat de samenwerking 

tussen de ouder(s) van de jongere en de gezinshuisouder(s) niet goed van de grond komt. Spanning 

in deze samenwerking kan stress en probleemgedrag bij de jongere veroorzaken en daarmee 

bijdragen aan een breakdown (Van de Koot-Dees & Noordegraaf, 2018: 4).  

Gezinshuis 

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp - georganiseerd vanuit een natuurlijk 

gezinssysteem - waar gezinshuisouders volgens het 24x7-principe opvoeding, ondersteuning en zorg 

bieden aan bij hen in huis geplaatste kinderen en jongeren die tijdelijk of langdurig zijn aangewezen 

op intensieve en professionele hulpverlening als gevolg van beschadigende ervaringen en/of 

complexe problematiek (Hogeschool Leiden & Nederlands Jeugdinstituut, 2019). 

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van residentiële hulpverlening. Residentiële jeugdzorg is een 

benaming voor uiteenlopende typen zorg voor jeugdigen en wordt vaak aangeduid als verblijf in een 

tehuis of instelling. Het betreft zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar, met uiteenlopende 

problemen, bij wie de plaatsing verschillende doelen dient en daarom ook verschilt in duur. 

Residentiële jeugdzorg wordt geboden in instellingen van verschillende omvang, met verschillende 

specialisaties en met personeel met uiteenlopende opleidingen en achtergronden (Boendermaker, 

van Rooijen, Berg, & Bartelink, 2013). 

In een gezinshuis woont een aantal jeugdigen, meestal drie tot zes, samen met de gezinshuisouders. 

De gezinshuisouders vormen meestal een echtpaar en proberen zoveel mogelijk het klimaat van een 

gezinssituatie te creëren. De continuïteit van het gezinsleven en de aandacht en steun van de 

gezinshuisouders kunnen de jeugdigen de hulp geven die zij nodig hebben voor hun verdere 

ontwikkeling (Hermanns, 2005). Het gezin woont in een accommodatie van een zorgaanbieder of in 

het huis van de gezinshuisouders (de Baat & Berg-Le Clercq, 2013). 

Gezinshuisouders 

In een gezinshuis is ten minste één van de ouders professioneel opvoeder. De term ‘professioneel’ 

gaat over competenties en vaardigheden, maar ook over het feit dat het een betaalde baan is. Een 

gezinshuisouder is als professioneel opvoeder werkzaam in zijn of haar eigen huis en leefomgeving. 

Sommige gezinshuisouders in loondienst, wonen in een huis van de organisatie, maar houden hun 

eigen huis aan voor vrije dagen. Een gezinshuisouder zet zijn of haar eigen gezinsleven (indien van 

toepassing), privésituatie en sociaal netwerk in als hulpverleningsvorm. In het gezinshuis is hij of zij 

verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg, opvoeding en begeleiding van kinderen met complexe 

problematiek die veelal eerder in hun leven beschadigende ervaringen hebben opgedaan. 
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Gezinshuisouders streven er - rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van het kind 

- naar om in een gezinshuis langdurend hun eigen en andermans kinderen maximale groei en 

ontwikkeling mee te geven door middel van ‘het gewone leven’ en het gevoel erbij te mogen horen. 

Er is als er ware sprake van een hybride vorm van opgroeien, die deels normaal en deels 

professioneel c.q. therapeutisch van aard is (Nijnatten & Noordegraaf, 2016a; Nijnatten & 

Noordegraaf, 2016b). Een gezinshuisouder is in principe 24/7 beschikbaar en daarmee een stabiele 

factor voor het kind. Deze gezinshuisouder beschikt over specifieke kennis, vaardigheden en 

competenties om voor kinderen met complexe problematiek te kunnen zorgen. Een gezinshuis wordt 

ondersteund door een multidisciplinair team van medewerkers, dat zo min mogelijk van 

samenstelling wisselt waardoor de kinderen vertrouwd zijn met deze professionals. Het is mogelijk 

dat er dagelijks stagiaires of pedagogisch medewerkers in het gezinshuis aanwezig zijn, maar de 

gezinshuisouder of gezinshuisouders vormen de basis (Hogeschool Leiden & Nederlands 

Jeugdinstituut, 2019). 

Samenwerkingsrelatie  

Ouders hebben duidelijk een belangrijke rol in de zorg voor jeugd, er bestaat relatief weinig kennis 

die jeugdzorgwerkers kunnen gebruiken in het verbeteren van de hulpverleningsprocessen waarin 

ouders een indirecte of directe rol vervullen (De Greef, et al., 2017). Wel duidelijk is dat een positieve 

alliantie tussen ouder en jeugdzorgwerker bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind. Het begrip 

(werk)alliantie verwijst naar de kracht van de samenwerkingsrelatie van cliënt en hulpverlener, die 

een rol speelt bij de meest uiteenlopende therapeutische programma’s en denkrichtingen. Alliantie 

heeft verschillende elementen, naast de kwaliteit van de emotionele band tussen de partners 

(persoonlijke alliantie) is overeenstemming van belang over het doel van de professionele 

samenwerking en een daarvoor geschikte aanpak. In dit kader gaat het over taakalliantie. Een 

positieve alliantie is een van de beste voorspellers van een goed resultaat (Elvins & Green, 2008). 

‘Het is interessant om te kijken naar wat te doen met de samenwerking tussen cliënt en 

jeugdzorgwerker, wanneer zich in de startfase geen alliantie ontwikkelt, en dus de kans op succes 

daalt’ (Schweren, 2019).  

Voor een gezonde ontwikkeling van het kind is het belangrijk dat waar mogelijk ouders en 

gezinshuisouders intensief samenwerken aan de opvoeding en de toekomst van het kind. Intensief 

samenwerken wil zeggen dat zowel ouders als gezinshuisouders een op relatie gebaseerde houding 

met daarbij passende handelingen hebben en dat zij aan het belang van het kind denken. Het is 

belangrijk dat gezinshuisouders een empathische en respectvolle houding hebben. Dit blijkt uit het 

hebben van open communicatielijnen met ouders en door het delen van informatie met ouders. 

Daarnaast is het cruciaal dat gezinshuisouders verantwoordelijkheid en zorg willen delen met de 

ouders (‘power sharing’). Voor ouders is het belangrijk dat zij de plaatsing van hun kind in het 

gezinshuis (proberen te) accepteren (Van de Koot & Noordegraaf, 2018: p. 34). 

Jeugdigen  

Onder het begrip jeugdigen wordt verstaan: kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar. De 

jeugdigen binnen het onderzoek zijn uithuisgeplaatst. Door beschadigende ervaringen en/of 

complexe problematiek krijgen zij kort- of langdurende hulp binnen een gezinshuis. Binnen de 

periode 0 t/m 23 jaar hebben kinderen en jongeren recht op jeugdhulp. Jeugdigen mogen tot 21 jaar 

binnen een gezinshuis blijven wonen, wel kan er verlenging aangevraagd worden tot 23 jaar. 

(Nederlands Jeugdinstituut, 2020). Dit is dan ook de reden van het gebruik van deze 

leeftijdscategorie binnen het onderzoek. De term ‘jeugdigen’ wordt veelvuldig gebruikt binnen de 

jeugdhulpverlening, daarom is gekozen deze term te gebruiken binnen het onderzoek. 
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Bezoekregeling 

Tijdens de uithuisplaatsing hebben kinderen het recht op contact met hun ouders, als dat niet 

schadelijk voor ze is. Dit recht hebben op contact staat beschreven in art. 377a van de Wet Personen- 

en Familierecht v.w.b. welke rechten het kind heeft in de omgang met zijn ouders. 

1.Het kind heeft het recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke 

betrekking tot hem staat. De niet met het gezag belaste ouder heeft het recht op en de verplichting 

tot omgang met zijn kind. 

2.De rechter stelt op verzoek van de ouders of van een van hen of van degene die in een nauwe 

persoonlijke betrekking staat tot het kind, al dan niet voor bepaalde tijd, een regeling inzake de 

uitoefening van het omgangsrecht vast dan wel ontzegt, al dan niet voor bepaalde tijd, het recht op 

omgang. 

3.De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien: 

a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, 

of 

b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk 

ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of 

c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn 

ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of 

d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind 

De omgangsregeling wordt toegezegd of ontzegd door de rechter. Dit ontzeggen gebeurt bijna nooit. 

Binnen de uithuisplaatsing staat het belang van het kind centraal. Jeugdzorg in samenwerking met 

gezinshuisouders schatten in welke mate van contact in het belang is van het kind. De afspraken 

rondom omgang worden in samenspraak met de ouder besproken en gemaakt. De omgangsregeling 

houdt alle vormen van mogelijk contact tussen ouder en kind in. U kunt hierbij denken aan: 

telefonisch contact, contact via Sociale Media, een kaartje via de post, bezoek en logeren. Binnen de 

omgangsregeling ligt de focus voor dit onderzoek op de face to face bezoeken tussen ouder en kind. 

Hier wordt de term ‘bezoekregeling’ voor gebruikt.  

Bezoekbeperking 

In art. 377a van de Wet Personen- en Familierecht wordt een beperkende maatregel met betrekking 

tot de omgang tussen ouder en kind beschreven. De rechter mag in bepaalde situaties het recht op 

omgang tussen ouder en kind ontzeggen. 

De rechter ontzegt het recht op omgang slechts, indien: 

a. omgang ernstig nadeel zou opleveren voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind, 

of 

b. de ouder of degene die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kennelijk 

ongeschikt of kennelijk niet in staat moet worden geacht tot omgang, of 

c. het kind dat twaalf jaren of ouder is, bij zijn verhoor van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn 

ouder of met degene met wie hij in een nauwe persoonlijke betrekking staat heeft doen blijken, of 

d. omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind 
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(BW 1: art. 377a lid 3) 

Buiten de beperking op omgang tussen ouder en kind vanuit een ingreep van bovenaf kunnen er zich 

ook situaties voordoen die voortkomen uit overmacht. Een voorbeeld van een bezoekbeperking door 

overmacht is de recente Covid-19 pandemie. De uitbraak van dit virus in Nederland zorgt voor 

maatregelen die het bezoek tussen ouder en kind beperken. In het onderzoek zullen we hier ook 

aandacht voor hebben. 

Om het begrip bezoekbeperking te kaderen en meetbaar te maken is er gekozen voor de volgende 

definitie: 

Met het begrip ‘bezoekbeperking’ wordt binnen dit onderzoek bedoeld: regels of maatregelen die 

ervoor zorgen dat minimaal drie aaneengesloten bezoekmomenten tussen ouder en kind, door 

dezelfde omstandigheid, niet door konden gaan. Dit, zodat de kans op toevalligheid van niet 

doorgaan van een bezoek wordt verkleind en de data die verzameld worden zo passend mogelijk zijn 

binnen de richting van het onderzoek. 

Covid- 19 / Corona virus 

‘COVID-19 is de ziekte die wordt veroorzaakt door een nieuw coronavirus (SARS-CoV-2). De ziekte 

kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het 

virus wordt verspreid door hoesten en niezen. Via druppeltjes komt het zo in de lucht. Als andere 

mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, 

kunnen zij besmet raken met het virus. De ziekte kan een ernstige longontsteking veroorzaken, waar 

soms ook mensen aan overlijden’ (RIVM, 2020). 
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Bijlage 2: stakeholders analyse 
Het model dat gebruikt is voor de stakeholdersanalyse is de ringen van invloed. Dit model geeft aan 

in welke mate en op welke manier de verschillende actoren invloed hebben op het onderzoek. Er is 

voor dit model gekozen aangezien deze op een uitgebreide maar overzichtelijke manier laat zien wat 

de rol van de verschillende stakeholders is. De ringen zijn onderverdeeld in vier delen: meeweters, 

meedenkers, meewerkers en meebepalers. De actoren zijn onderverdeeld in vier verschillende 

categorieën:  

• Beïnvloeders: hebben invloed op het proces/eindresultaat. 

• Beslissers: nemen de daadwerkelijke beslissingen. 

• Leveranciers/uitvoerders: leveren kennis en/of expertise aan het onderzoek. 

• Gebruikers/afnemers: ondervinden de gevolgen van het eindresultaat en maken er gebruik 

van. 

Sommige actoren staan op meerder plaatsen in de analyse, aangezien zij op meerdere gebieden 

invloed uitoefenen of op meerdere manieren belang hebben bij het onderzoek. 
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1. Biologische ouders  

De biologische ouders zijn belangrijke stakeholders in dit onderzoek, omdat het onderzoek zich 

voornamelijk op hen zal focussen en omdat het ook dient om hen te helpen. Het grotere onderzoek 

‘Jouw gezin, Mijn zorg’ doet onderzoek naar hoe de biologische ouders betrokken kunnen worden bij 

hun kind en hoe er een betere samenwerking tot stand kan komen tussen de biologische ouders en 

de gezinshuisouders. Het onderzoek naar de bezoekregeling maakt deel uit van dit onderzoek en 

dient uiteindelijk hetzelfde doel, het voorkomen van breakdowns binnen de gezinshuizen. De ouders 

die geïnterviewd worden hebben kinderen in deze gezinshuizen wonen. Zij hebben hierdoor ook baat 

bij dit onderzoek.   

2. Gezinshuisouders  

De gezinshuisouders zijn de mensen die het gezinshuis beheren (Clarijs, 2015). Zij zijn degenen die 

zorg verlenen aan de kinderen die in het gezinshuis wonen. Een van de gezinshuisouders moet altijd 

SKJ geregistreerd zijn. De andere gezinshuisouder heeft over het algemeen nog een baan naast zijn 

taken in het gezinshuis (Helm, Kuiper & Dekker, 2017). De gezinshuisouders zijn stakeholders in dit 

onderzoek aangezien zij baat hebben bij het onderzoek. Zoals uitgelegd in de vorige alinea is het doel 

van de onderzoeken breakdowns te voorkomen. Deze breakdowns gebeuren in het gezinshuis dus 

hebben deze ook effect op de gezinshuisouders.   

3. Uithuisgeplaatste kinderen  

In het Internationale Kinderrechtenverdrag (IVRK) staat in artikel 20.3 dat bij een uithuisgeplaatst 

kind er ‘op passende wijze rekening gehouden moet worden met de wenselijkheid van continuïteit in 

de opvoeding van het kind’ (kinderrechten, z.d.). Dit betekent dus dat kinderen recht hebben op een 

huis waar zij te maken hebben met vaste opvoeders. Een gezinshuis biedt deze continuïteit doordat 

er 24/7 dezelfde begeleiders aanwezig zijn, de uithuisgeplaatste kinderen worden namelijk echt 

onderdeel van het gezin (Helm, Kuiper & Dekker, 2017). De uithuisgeplaatste kinderen zijn 

stakeholders aangezien ze baat hebben bij de onderzoeken. De kinderen hebben baat bij de 

onderzoeken aangezien het doel van de onderzoeken is om breakdowns te voorkomen. Breakdowns 

hebben een enorme invloed op deze kinderen. Een breakdown betekent namelijk dat ze het 

gezinshuis moeten verlaten (Vliet, 2013). Het verlaten van een gezinshuis is in het bijzonder heftig 

voor deze kinderen aangezien het de belangrijke continuïteit doorbreekt, terwijl deze continuïteit 

juist de kracht is van een gezinshuis.   

4. Gemeentes  

De gemeentes zijn sinds de transitie verantwoordelijk voor het organiseren van de jeugdzorg. In deze 

functie zijn zij ook verantwoordelijk voor de plaatsing in en matching van kinderen met gezinshuizen. 

Gemeentes hebben vanuit de Jeugdwet de taak om goede hulpverlening te bieden (Janssens, 2015). 

Deze onderzoeken kunnen hieraan bijdragen doordat ze gericht zijn op het verbeteren van de door 

gezinshuizen aangeboden zorg. Door breakdowns te voorkomen kunnen gezinshuizen betere zorg 

bieden. Daarnaast heeft het voorkomen van breakdowns ook een financiële prikkel. ‘’Wanneer een 

plaatsing voortijdig wordt beëindigd is er sprake van een breakdown. Dit kan negatieve gevolgen 

hebben voor de ontwikkeling van een kind. Zo is er samenhang tussen het aantal verplaatsingen en 

de toename van gedragsproblemen bij de kinderen.’’ (NJI, Z.D). Het herplaatsen van kinderen in een 

nieuw gezinshuis kost tijd en dus geld voor de gemeentes. Doordat de gemeentes op deze manier 

baat hebben bij de onderzoeken, zijn zij stakeholders.   

5. Lectoraat jeugd en gezin  
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Het Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede voert onderzoeken uit naar het 

opvoeden en opgroeien van jongeren (Lectoraat, 2015). Dit specifieke lectoraat is verbonden aan de 

studie Social Work. Het Lectoraat Jeugd en Gezin voert op het moment verschillende onderzoeken 

uit, waaronder het onderzoek ‘Jouw gezin, Mijn zorg?’ waar ons onderzoek deel van uitmaakt. Vanuit 

het lectoraat is ons gevraagd om onderzoek te doen naar de bezoekregeling binnen gezinshuizen en 

Martine Noordegraaf fungeert hierin als belangrijke beïnvloeder.   

Het lectoraat is een stakeholder aangezien zij fungeren als opdrachtgever, maar ook als belangrijke 

beïnvloeder doordat zij meedenken over het onderzoek.   
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Bijlage 3: Macro meso micro analyse  

Macroniveau 

‘De gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een 
voldoende en passend aanbod van gezinsvormen voor de jeugd en ouders die in 
hun gemeente wonen. Voor een plaats in een gezinshuis is een indicatie nodig, 
die in de huidige situatie voor AWBZ-gezinshuizen wordt afgegeven door het 
Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) en voor Jeugdzorg-gezinshuizen door Bureau 
Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg indiceert niet alleen, maar voert in de huidige 
situatie ook de juridische kinderbeschermingsmaatregelen uit. Vanaf 1 januari 
2015 zullen de kinderbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door een 
gecertificeerde organisatie voor kinderbescherming, waarmee de gemeente een 
contract afsluit. De gemeenten worden met ingang van 2015 gezamenlijk 
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Iedere gemeente bepaalt dan als 
opdrachtgever zelf op welke gronden en op welke wijze zij jeugdigen voor een 
gezinshuis in aanmerking wil laten komen’ (Ministerie van veiligheid en justitie, 
2014).  
 
Overheidsbeleid op het gebied van bezoekregeling tussen ouders en 
uithuisgeplaatste jeugdigen binnen gezinshuizen.  
Bronnen zoals: Het NJI, Rijksoverheid, Wet- en Regelgeving, sociale vraagstukken. 
 

Mesoniveau 

Bij dit onderzoek zijn er verschillende organisaties betrokken die baat hebben bij 

de resultaten van ons onderzoek. De volgende organisaties zijn betrokken. Het 

onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Christelijke Hogeschool Ede, 

Lindenhout, Gezinshuis.com, Leger des Heils en Pluryn. Daarnaast zijn 

Gezinspiratieplein, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen en het 

Nederlands Jeugd Instituut betrokken partijen. Binnen het lectoraat is er nog niet 

ingezoomd op de bezoekregeling en hierbij specifiek het perspectief van de ouder 

hierop. De organisaties die hierboven genoemd zijn zullen baat hebben bij de 

resultaten die uit het onderzoek zullen komen en het uiteindelijke product. 

 

De bezoekregeling is meestal het recht dat een ouder heeft als één van de 

kinderen uithuisgeplaatst is.  De rechter bepaalt of ouder het kind mag zien en 

hoe de omgangsregeling eruit komt te zien. De gezinsvoogd speelt ook een grote 

rol in de bezoekregeling tussen ouder en kind. De gezinsvoogd beslist weleens dat 

een ouder minder of geen omgang mag hebben met het kind. De gezinsvoogd kan 

in een schriftelijke aanwijzing besluiten tot minder omgang. (Juridisch loket, Z.D). 

Alle betrokkenen hebben te maken met de bezoekregeling en dienen zich hieraan 

te houden om de relatie tussen het kind en ouder in stand te houden of op te 

bouwen. 

 
Afspraken tussen gezinshuisouders en ouders met betrekking tot de 
bezoekregeling. Bronnen zullen voornamelijk vanuit interviews met de ouders 
komen. Data die ook bruikbaar zijn binnen CHE Lectoraat Jeugd en Gezin worden 
gebruikt, waar bruikbaar. Daarnaast wordt er gekeken naar het belang van 
bezoek tussen ouder en kind.  

Microniveau 
De ervaring van respondenten (ouders) met betrekking tot de bezoekregeling. 
Expertinterview over het belang van bezoek tussen ouder en kind. 
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Bijlage 4: toestemmingsverklaring 
 

 
 

 

 

 
Toestemmingsverklaring ouder 

 

Hierbij verklaar ik mee te willen werken aan het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’ dat door het 

Lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede wordt uitgevoerd. Ik heb begrepen dat 

dit onderzoek gaat over samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders. 

 

Ik geef toestemming voor het maken van een geluidsopname van het interview. Ik vind het goed dat 

deze opname onder verantwoordelijkheid van Danielle van de Koot en Martine Noordegraaf wordt 

gebruikt voor het onderzoek ‘Jouw Gezin, Mijn Zorg?’. De ‘Toelichting onderzoek´ is met mij 

doorgenomen en ik weet wat door wie met de geluidsopname wordt gedaan en waarvoor ik precies 

toestemming heb gegeven.  

 

Dit document bestaat uit drie pagina’s en u dient deze pagina te ondertekenen.  

 

 

Ondergetekende 

      

Naam:    

     

Datum:       

 

Handtekening:      

 
 

  

Lectoraat Jeugd en Gezin 

Christelijke Hogeschool Ede  

Oude Kerkweg 100 

6717 JS Ede  

 0318-696300 

Lectoraatass@che.nl 
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Verklaring dr. M. Noordegraaf:  

 

Ik verklaar hierbij dat de anonimiteit en privacy van de hierboven genoemde persoon te allen tijde 

gewaarborgd is en dat het onderzoeksmateriaal niet voor andere doeleinden zal worden gebruikt 

dan voor het onderzoek ‘Jouw gezin, mijn zorg?’. 

 

Ik zie erop toe dat eventuele andere betrokkenen bij dit onderzoek op gelijke zorgvuldige wijze met 

het materiaal zullen omgaan.  

 

Het onderzoeksmateriaal is eigendom van het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke 

Hogeschool Ede. 

 

  

Ondergetekende   

     

Naam:   

      

Datum:       

 

Handtekening:     

Lectoraat Jeugd en Gezin  

Christelijke Hogeschool Ede  

Oude Kerkweg 100 

6717 JS Ede  

 0318-696300 

Lectoraatass@che.nl 
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Toelichting onderzoek 

Respondenten 

Het is de respondenten in elke fase van het onderzoek toegestaan om zonder opgaaf van reden de 

samenwerking te beëindigen.  

Onderzoekers  

De onderzoeker die het interview houdt (Siham Razgui, Phebe Kranenburg of Thijs Pull ter Gunne), 

verzorgt de geluidsopname. Deze opname wordt getranscribeerd, geanonimiseerd en geanalyseerd 

onder supervisie van de onderzoekers Martine Noordegraaf en Danielle van de Koot. Eventuele 

studenten of collega-onderzoekers die betrokken worden bij het onderzoek zijn gehouden aan 

dezelfde afspraken als voornoemde onderzoekers en dienen dezelfde verklaring te ondertekenen. 

Het algehele uitgangspunt is dat dit onderzoek de respondenten niet mag schaden.  

Data 

De verkregen data worden gebruikt voor verder onderzoek, dat wil zeggen de analyse en verwerking 

ervan in rapportages en aanbevelingen. Tijdens het transcriberen van de data worden de namen 

gefingeerd en mogelijk herkenbare elementen veranderd. De anonimisering vindt op een dergelijke 

manier plaats dat de data niet terug te herleiden zijn naar de namen van de respondenten. De audio-

opnames worden na tienjaar vernietigd, te weten uiterlijk juni 2030. De audio-opnames zijn niet 

bestemd voor publiek gebruik (voor opleidingsdoeleinden of de CHE), tenzij anders op schriftelijke 

wijze overeen wordt gekomen.  
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Bijlage 5: Label schema ouders 

Ervaring ouders met de bezoekregeling 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekregeling

Afspraken

Frequentie

Locatie

Manieren van 
contact

Moeilijke zaken

Vakanties

Communicatie

Contact met kind

Activiteiten

Belang ontmoeten 
kind

Betrokkenen bij 
contact

Ouder kind relatie

Bezoek aan kind

Ervaringen

Waardering

Positieve ervaringen

Ervaring kind

Cijfer 
bezoekregeling 

Verbeteringen
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Ervaring ouders met de gezinshuisouders 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaring ouders met contactbeperking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactbeperking

Alternatieven

Beperkt contact

Manieren van 
contact

Netwerk

Corona

Verbeteringen

Gezinshuisouder

Omkijken naar de 
ouder(s)

Samenwerking

Samenwerking

Contact met de 
gezinshuisouder

Ondersteuning

Relatie met de 
gezinshuisouders

Waardering

Cijfer 
gezinshuisouder

Tevredenheid

Moeilijke zaken

Erkenning
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Bijlage 6: Label schema expert 
 

 

Positief contact

De sleutel

Gedeeld opvoeder schap

Helpende factoren

Houding 
gezinshuisouders

Belang van contact

Ouder

Ouder en kind
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Bijlage 7: Interviewleidraad ouders 
Inleiding 

In samenwerking met Martine is er een interviewleidraad opgesteld. Deze interviewleidraad 

dient als leiding voor de te houden interviews. Tijdens het maken van deze leidraad was al 

duidelijk dat de interviews via Teams gehouden zouden worden.  

Checklist 

- Teams uitnodiging 

- Opnemen in Microsoft-teams, plus back-up  

- Toestemmingsverklaring 

- Bol.com-bon 

 

Interviewleidraad 

Introductietekst (voorbeeld) 

Fijn dat we u mogen interviewen. Wij zijn Siham, Phebe en Thijs van de Christelijke 

Hogeschool Ede. Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in hoe ouders met kinderen in 

een gezinshuis de bezoekregeling ervaren en wat hun kijk is op het gebruik van de 

bezoekregeling binnen gezinshuizen. Daarnaast willen wij ook kijken hoe ouders het contact 

met hun kind ervaren in een tijd van bezoekbeperking, zoals in de recente coronacrisis.  

We zullen het interview opnemen, zodat we het zorgvuldig kunnen uitwerken. Na het 

uitwerken wordt de tekst geanonimiseerd en is de tape 10 jaar in het bezit van het lectoraat, 

daarna wordt het verwijderd. Uw naam wordt veranderd en ook andere zaken die tot u te 

herleiden zijn, worden veranderd. Wilt u deze toestemmingsverklaring ondertekend 

toesturen? Hierin staat wat u van ons kunt verwachten, en dat u zich op elk moment kunt 

terugtrekken uit het onderzoek, zonder opgaaf van reden. [doornemen].  

We zullen u eerst wat algemene gegevens vragen, daarna zullen we u vragen stellen over 

uw kijk op de bezoekregeling met uw kind en het contact met de gezinshuisouders hierin. We 

sluiten af met het stellen van vragen over uw ervaring met de bezoekregeling in een tijd van 

maatregelen rondom het bezoek. 

Thema die in introductie besproken moeten worden:  

1. Hogeschool  

2. Belang 

3. Anonimiseren – audio opname.  

4. Toestemmingsverklaring 

5. Structuur 
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A Interviewvragen bij deelvraag 1: ‘Hoe ervaren ouders de ontmoetingen met hun kind 

binnen de bezoekregeling met hun kind?’ (Siham) 

  Hoofdvragen Doorvragen 

1 Zou u zichzelf en uw kind dat in een gezinshuis woont 

aan ons willen voorstellen? 
 

Wat is de leeftijd van uw 

kind? 

Wat is de reden dat uw kind 

in een gezinshuis woont? 

Hoelang woont uw kind al in 

het gezinshuis? 

2 Op welke manier heeft u contact met uw kind? (alle 

manieren uitvragen en dan zeggen: in dit interview 

willen we alleen stil staan bij het contact dat u normaal 

gesproken face to face heeft zoals afgesproken in een 

bezoekregeling, dus niet de contacten via Whatsapp 

en dergelijke. We willen eerst met u bespreken hoe het 

contact normaal verloopt en dan straks ook graag 

weten hoe dit contact eruitziet in deze corona-tijd) 
 

Waar ontmoeten u en uw 

kind zich normaal 

gesproken? 

Wanneer ontmoeten jullie 

elkaar? 

Voor hoe lang? 

Met wie vindt het bezoek 

plaats? (Enkel tussen ouder 

en kind? Of is er ook 

begeleiding bij? Zo ja, hoe 

wordt dit ervaren?) 

3 Hoe verloopt het contact met uw kind? Wat doet u meestal met uw 

kind als jullie afspreken?  

Is dit contact waardevol voor 

u? 

Merkt u dat dit contact ook 

waardevol is voor uw kind? 

Waar merkt u dit aan? 

4 Wat is belangrijk voor u binnen de ontmoetingen met 

uw kind? 

Waarom is dit belangrijk voor 

u? 

5 Zijn er ook zaken waar u moeite mee heeft binnen 

deze ontmoetingen? 

Wat maakt dit moeilijk?  

Kan de gezinshuisouder hier 

wat in betekenen? En hoe? 
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B Interviewvragen bij deelvraag 2: ‘Wat is de ervaring van ouders met betrekking 

tot de samenwerking met de gezinshuisouders binnen de bezoekregeling met hun 

kind?’ (Thijs) 

Naast het contact met het kind heeft u natuurlijk te maken met de 

gezinshuisouders. We willen graag weten hoe u dit contact ervaart, in het bijzonder 

waar het gaat om de bezoekregeling. 

  Hoofdvragen Doorvragen 

1. Hoe loopt de samenwerking tussen u en de 

gezinshuisouder over het contact dat u met uw 

kind heeft? 

Waar bent u tevreden over? 

En waarover niet? 

Heeft u wel eens problemen 

(gehad) met de 

gezinshuisouder? 

 

6 Wat vindt u van de bezoekregeling in het algemeen? Wat zijn volgens u de 

pluspunten aan de 

bezoekregeling als manier 

om uw kind te ontmoeten? 

Wat zijn volgens u de 

minpunten aan de 

bezoekregeling als manier 

om uw kind te ontmoeten? 

Stelt u zich eens een 

moment voor dat u de 

persoon bent die de huidige 

bezoekregeling mag 

vernieuwen.  

Zijn er dan dingen die u zou 

veranderen? Wat zouden de 

veranderingen zijn en 

waarom? 

Zijn er punten binnen de 

huidige bezoekregeling die u 

zou behouden? Welke zijn dit 

en waarom? 

7 Welk cijfer geeft u de bezoekregeling?  En waarom? 
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Waar ging dit dan over? / 

Hoe vaak? etc. 

2 Zijn er naast de gezinshuisouders nog andere 

mensen bij het contact tussen u en uw kind 

betrokken? 

Wie? 

Krijgt u voldoende 

ondersteuning bij het contact 

dat u met uw kind heeft? 

3a Wanneer de ouder niet tevreden is. 

Hoe zou de samenwerking met de 

gezinshuisouders rondom de bezoekregeling 

anders kunnen denkt u? 

 

Wat kan de gezinshuisouder 

anders of beter doen binnen 

de samenwerking? 

Wat zou u als ouder anders 

of beter kunnen doen binnen 

de samenwerking? 

 

3b Welk cijfer zou u het contact/de relatie tussen u en 

de gezinshuisouder geven? 

En waarom? 

 

  

C Interviewvragen bij deelvraag 3: ‘Hoe ervaren ouders de bezoekregeling met hun 

kind in een periode van bezoekbeperking?’ 

 

 Hoofdvragen Doorvragen 

1 Heeft u weleens te maken gehad met 

bezoekbeperking?  

Onder bezoekbeperking verstaan wij 

regels of maatregelen die ervoor 

zorgen dat minimaal drie 

aaneengesloten bezoekmomenten 

door dezelfde omstandigheid, niet 

door konden gaan. 

 

U kunt hierbij denken aan: 

• Beperkende bindende uitspraak 

vanuit partijen als Jeugdzorg, voogd, 

rechter, overheid, etc. 

• Beperking vanuit eigen situatie 

vanwege ziekte, verslaving, 

gevangenisstraf etc.  

• Beperking vanuit situatie binnen het 

gezinshuis.  

 

2 De hele wereld, inclusief Nederland 

heeft nu al een aantal maanden te 

maken met het virus Covid-19. Daar 

Wat ging er door u heen op het moment dat 

de maatregelen u bekend werden? 
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komen strenge maatregelen bij 

kijken.  

Wat hebben deze maatregelen voor 

invloed (gehad) op de het contact met 

uw kind? 

 

Had u verwacht dat de maatregelen invloed 

zouden (kunnen) hebben op het bezoek met 

uw kind?  

 

3 Hoe ervaart u de maatregelen met 

betrekking tot de bezoekregeling? 

 

Wat is er door de maatregelen veranderd 

binnen de bezoekmomenten met uw kind? 

Tegen welke beperkingen loopt u aan? En 

hoe gaat u hiermee om? 

Zijn er ook positieve veranderingen die door 

de maatregelen zijn ontstaan? 

En welke zijn dit? 

 

4 Hoe ervaart u de samenwerking met 

gezinshuisouders in een periode van 

bezoekbeperking? 

 

Is het contact en/of de samenwerking tussen 

u en de gezinshuisouders veranderd sinds de 

beperkende maatregelen? 

Waar merkt u dat aan?  

 

5 Er zijn berichten van 

gezinshuisouders en ouders die tot 

creatieve alternatieven komen om het 

contact tussen kind en ouder anders 

vorm te geven nu de 

bezoekmomenten onder druk staan.  

Zijn er alternatieven bedacht of ter 

sprake gekomen vanuit u, uw kind of 

gezinshuisouders? 

 

 

 

 

 

Zo ja, Wat voor soort alternatieven zijn er 

bedacht of ter sprake gekomen? 

Welke zijn ingezet? 

Hoe ervaart u het alternatief?  

 

6 Wat heeft u als ouder nodig (gehad) in 

een periode van bezoekbeperking? 

 

Heeft u de indruk dat u wordt gezien door de 

gezinshuisouders, instanties, in deze 

misschien wel pittige periode? 

Waaruit blijkt dit (of niet)? 

 

Heeft u tips voor gezinshuisouders of 

(jeugd)zorgmedewerkers om in een periode 

van bezoekbeperking elkaar niet uit het oog 

te verliezen? 
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E Slot 

  Hoofdvragen Doorvragen 

1 Zijn er tot slot nog dingen, die niet aan de orde zijn geweest, maar 

die u wel van groot belang vindt binnen uw ervaring met de 

bezoekregeling? 

  

2 Zouden we u mogen benaderen voor eventueel 

vervolgonderzoek? 

Naam en 

mailadres 

noteren. 

3 Wilt u op de hoogte worden gehouden van publicaties rond het 

onderzoek? 

  

  

Dank: Heel veel dank voor uw medewerking!  

- Wilt u op de hoogte worden gehouden van de resultaten van het onderzoek? 

- Mogen we u eventueel benaderen voor vervolgonderzoek?  

- Wat is uw adres/mailadres (bol.com)?  
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Bijlage 8: Interviewleidraad expert 
 

 Deelvraag:  Wat wordt er in de literatuur beschreven over 

het belang van bezoek tussen ouder en kind? 

   

 Hoofdvragen Doorvragen 

1 
Zou u uzelf aan ons kunnen voorstellen? 

 
Waar ligt uw expertise binnen de 
jeugdzorg/pedagogiek sector? 
 
Hoe bent u aan uw ervaring gekomen? 
 

2 
Wij richten ons binnen ons onderzoek op 
de vraag hoe ouders de bezoekregeling 
met hun uithuisgeplaatste kind ervaren.  

Hierin hebben we een verdeling gemaakt 
waarin o.a. de samenwerking tussen 
ouder en gezinshuisouder binnen het 
bezoek, plek krijgt. 

 
Wat kunt u ons vertellen over het belang van de 
samenwerking tussen gezinshuisouder en ouder 
binnen de bezoekregeling met hun kind? 

3 
U heeft het boek ‘ouderschap zonder 
opvoederschap’ geschreven. Hierin 
beschrijft u dat het belangrijk is dat 
ouders een rol van co-ouderschap 
hebben binnen de opvoeding van hun 
kind. Dit wil zeggen dat de 
gezinshuisouders niet de biologische 
ouders vervangen, maar dat deze partijen 
met elkaar samenwerken. 

Waarom is dit volgens u zo belangrijk? 

Hoe kunnen ouders hun co-ouderschap in de 
praktijk uitleven? 

Welke rol speelt het contact tussen ouder en kind 
hierin? 

Hoe kunnen ouders binnen de bezoekregeling 
hun opvoederschap vormgeven? 

Wat kan de hechting tussen ouder en kind 
bevorderen? 

 

3 
Naast de samenwerking tussen 
gezinshuisouders en ouders binnen de 
bezoekregeling, richten we ons ook op de 
ervaring van ouders tijdens het 
ontmoeten van hun kind. 

 

Waarom is het volgens u belangrijk dat ouder en 

kind elkaar zien, aanraken, knuffelen, tijd 

doorbrengen met elkaar d.m.v. bezoek? 

Kunt u ons vanuit uw ervaring en kennis uitleggen 

wat bezoek tussen kind en ouder belangrijk 

maakt? (of niet?) 

 

Hoe ziet volgens u een goede bezoekregeling 

eruit? 
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Wat zijn helpende factoren om dit contact tussen 

ouder en kind goed te laten werken? 

Heeft u een voorbeeld van een situatie waarin 

het goed ging en waarin het slecht ging? 

Wat kunnen de gevolgen zijn voor een kind die 

geen contact heeft met de ouders? 

Hoe geven ouders aan dat ze hulp nodig hebben 

met dit contact? 

Waar kunnen gezinshuizen nog in verbeteren, als 

het gaat om het contact tussen ouder en kind? 

4  
In de tijd van corona liepen meerdere 
ouders en kinderen tegen de beperking 
aan dat bezoek niet door kon gaan. 
 
Voor veel ouders (en kinderen) was dit 
een moeilijke periode. 
 
Welke effecten/gevolgen ziet u hierin 
voor de relatie tussen ouder en kind? 

 

 

 

 

Welke negatieve effecten zouden dit kunnen 
hebben? 

Zijn er ook positieve effecten die een bezoek 
beperking met zich mee kan brengen? 

5 
Welke literatuur over dit onderwerp zoud 
passend zijn voor een 
literatuuronderzoek?  

 
Is er literatuur die u aanbeveelt/adviseert om ons 
in te verdiepen, met betrekking tot het thema 
bezoekregeling of belang van contact tussen 
ouder en kind? 
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Bijlage 9: Product 

Inleiding 
Op basis van de volgende aanbeveling is een product gemaakt:  

1. Geef erkenning. Ouders van kinderen in een gezinshuis vinden het belangrijk als mensen 

erkenning geven voor hun situatie 

In het kader van deze erkenning is besloten om een artikel te schrijven. Het idee achter dit artikel is 

dat er erkenning gecreëerd wordt binnen de maatschappij voor ouders met kinderen in een 

gezinshuis. Dit artikel is daarom ook niet specifiek gericht op mensen uit het werkveld van de 

gezinshuizen, maar juist op mensen die nog niet zoveel weten over gezinshuizen. Dit artikel sluit ook 

aan bij de wens van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft in een vroeg stadium van het 

onderzoek al aangegeven dat zij een artikel wilde hebben, wat ze kon laten lezen aan mensen die nog 

niet zo bekend zijn met gezinshuizen.  

Het product is twee keer opgenomen in de bijlage, een keer als tekst zonder de lay-out, en een keer 

als afbeelding, met de bijbehorende lay-out. 

 

Tekstproduct 
Ouders van kinderen die komen en gaan. 
‘Oh, daar gaat het kind weer…’ 
 
Ouders van uithuisgeplaatste kinderen ervaren de ontmoetingen met hun kind als waardevol & 
moeilijk tegelijkertijd. Gezinshuisouders kunnen door gastvrijheid, betrokkenheid en erkenning 
ouders ondersteunen. 
 
‘Dat mijn zoon kwam en ging, daar had ik het heel moeilijk mee. Want dan denk ik ‘oh daar gaat het 

kind weer’. Kun je het je voorstellen dat je als ouder je kind op een afgesproken tijd, één keer in de 

maand ontmoet? Dat je de ontwikkeling van je kind op een afstand volgt? En over de opvoeding 

weinig te zeggen hebt? Een groeiende groep ouders in Nederland komt hiermee in aanraking. Zij 

kijken toe hoe een andere ouder zorgdraagt voor hun kind.  

Niet meer thuis wonen 

Op dit moment wonen meer dan 43.000 kinderen niet meer bij hun ouders (*Argos, 2020). Wanneer 

er geen oplossingen meer zijn om een onveilige gezinssituatie te verbeteren, is een uithuisplaatsing 

de allerlaatste optie. Dit houdt in dat een kind, tijdelijk of voor langere tijd, ergens anders dan bij zijn 

ouders komt te wonen. Een gezinshuis is zo’n voorbeeld waar een kind kan komen te wonen. Dit zet 

het leven van kinderen en ouders volledig op zijn kop en brengt veel emoties met zich mee. 

Wonen in een gezinshuis 

Een gezinshuis is een professioneel zorghuis waar kinderen die niet meer thuis kunnen wonen in een 

huiselijke sfeer opgroeien. De opvoeders, ook wel gezinshuisouders, zorgen 24 uur per dag, 7 dagen 

van de week voor deze kinderen. De kinderen worden opgenomen in het gewone gezinsleven van de 

gezinshuisouders.  

Alles is anders 
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Voor ouders en kinderen is dit een hele omschakeling. ‘In het begin heb ik er heel veel moeite mee 

gehad. Je geeft je kind natuurlijk over aan andere mensen en daar zijn ook andere regels, andere 

dingen.’ Voor ouders verandert de relatie met hun kind. Hun kind heeft ineens nog een gezin met 

ouders die de rol van opvoeder op zich nemen. Een ouder zegt over deze periode van verandering;  

‘Ik was niks. De gezinsouders waren alles. Daar was liefde. Daar was warmte. Zij luisterden naar haar. 

Daar had ze haar plekje gevonden. Dat kreeg ik ook allemaal in de gesprekken die je één keer in de 

maand had te horen. In het begin is dat zo intensief.’ 

 

Je kind bezoeken 

Wanneer een kind niet meer thuis woont, blijven ouders en kinderen elkaar, in de meeste gevallen, 

ontmoeten. Hoe het bezoek tussen ouder en kind er uit ziet hangt af van de afspraken met de 

rechter en/of het gezinshuis. Een deel van de ouders kennen een weekendregeling. Hun kind komt 

dan gemiddeld één keer per maand een weekend thuis. Ook zijn er ouders die hun kind op kantoor 

bij Jeugdzorg zien onder begeleiding van een hulpverlener. Per ouder en kind is dit dus heel 

verschillend. De afspraken die gemaakt worden over het bezoek tussen ouders en kinderen wordt 

een ‘bezoekregeling’ genoemd.  

Ouders ervaren de bezoeken met hun kinderen als waardevol en moeilijk tegelijkertijd. ‘Het is goed 

dat er een bezoekregeling is. Anders vervreemden ze helemaal van mij en een kind heeft het nodig.’ 

Als ouder wil je je relatie met je kind houden en de mogelijkheid hebben je kind te kunnen spreken 

en knuffelen. Een moeder legt uit waarom bezoek zo belangrijk is;  

‘Ik kan aan mijn kinderen laten zien dat ik van ze houd. Ouderliefde geven. Ik denk dat dat heel 

belangrijk is voor een kind. Ik heb ze dat mijn hele leven gegeven, maar vooral in deze situatie moeten 

ze weten dat ik hun niet in de steek laat.’ Een andere ouder zegt: De dingetjes die we samendoen dat 

is gewoon heel waardevol. Waardevol voor ons allemaal.’ 

Betrokken zijn  

Het is natuurlijk ontzettend fijn om als ouder betrokken te blijven op je kind, ook wanneer het niet 

meer bij jou woont. Ouders kennen over het algemeen het verlangen betrokken te blijven op de 

ontwikkeling en welzijn van hun kind. De relatie met je kind wil je natuurlijk zo goed als kan 

behouden en daaraan verder bouwen. ‘Het onderhouden van het contact, het op elkaar afgestemd 

blijven. Ik probeer toch wel echt een band stevig te houden. Dat we close zijn. Dat we vader en 

dochter zijn en niet zomaar van op afstand.’ De betrokkenheid van de gezinshuisouders is daarin voor 

ouders een grote sleutel. Je zou kunnen zeggen dat de letterlijke afstand tussen ouder en kind wat 

minder pijnlijk wordt wanneer gezinshuisouders, ouders ruimte geven betrokken te zijn. Even een 

kopje koffie, blijven eten in het gezinshuis of gewoon even bellen met een leuk nieuwtje over het 

kind. Betrokken zijn op elkaar door te delen en te overleggen. Dat is transparant zijn en 

samenwerken met elkaar.  

‘Wat ik heel positief vind, is dat de gezinshuisouder mij ook betrekt bij de schoolzaken van mijn 

dochter en mij ook uitnodigt voor de gesprekken.’  

Samenwerken  

‘Ik heb vanaf het begin de gezinshuisouders altijd als teampartners beschouwd. Als één groot gezin. 

Wanneer ik langskwam, mocht ik heel vaak blijven eten.’ De gastvrijheid en open communicatie 

wordt door deze vader erg gewaardeerd, het geeft hem het gevoel dat de gezinshuisouders en hij op 
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hetzelfde spoor zitten met oog voor wat goed is voor zijn dochter. Er zijn zelfs ouders die regels of 

doelen vanuit het gezinshuis meenemen wanneer hun kind een weekend thuis is. Deze ouder geeft 

een voorbeeld; ‘Hoe hij daar behandeld wordt, probeer ik hem bij mij thuis ook te behandelen. 

Zakgeld bijvoorbeeld. Heel leuk voorbeeld. Als mijn zoon iets van geld heeft wil hij dat gelijk uitgeven, 

en ik vind, joh, ga sparen. Toen heb ik gevraagd van, goh, hoeveel geld heeft hij daar. Dan komen we 

tot overeenkomst van, joh, wat gaan we doen. Is het hetzelfde als daar.’ 

Dit is moeilijk zeg! 

Wanneer een bezoek strikt verloopt en er geen rekening wordt gehouden met gevoelens of wensen 

van ouders en/of kinderen ervaren ouders dit als onprettig. De samenwerking en het 

inlevingsvermogen worden dan gemist. Deze ouder ziet haar dochter een uur onder begeleiding; ‘Er 

is echt geen ruimte voor ietsje langer. Heel strikt. Een uurtje en klaar. Terwijl mijn dochter aangeeft; 

mama ik wil nog dit doen of dat doen, maar dan is het gewoon klaar. Een uurtje en dan moet ze 

gaan.’  

Aan het bezoek komt ook steeds weer een einde. Dit ervaren ouders als moeilijk. ‘Dat mijn zoon 

kwam en ging, daar had ik het heel moeilijk mee. Want dan denk ik ‘oh daar gaat het kind weer’. Een 

andere ouder geeft aan dat het haar bij het afscheid hielp om te bedenken; ‘Hij heeft het daar goed. 

Het is goed voor hem en goed voor ons’. Met andere woorden; ‘Het is beter zo’.  

Covid-19  

Toen we begin 2020 als land in aanraking kwamen met het virus Covid-19, hadden deze ouders een 

moeilijke periode. Vanwege de maatregelen waren ouders en kinderen even helemaal van elkaar 

gescheiden. In de meeste gezinshuizen stonden de bezoeken op stil. ‘Het was gewoon wel heel 

bijzonder natuurlijk, van; Wow nu word je van je eigen dochter afgesneden’ 

‘Ik vond het wel pittig om je kind niet vast te houden, maar ja hoe ervaar ik dat? Ik vond het moeilijk. 
Het is haast niet te doen om je kind niet vast te mogen houden als je twee maanden je kind niet ziet 
of althans niet lijfelijk.’ 
Gelukkig lagen er mogelijkheden rondom; (video)bellen, Whatsapp, Skype en Sociale Media, maar 

niet iedere ouder vond dit prettig werken. ‘Ik probeerde mijn zoon af en toe wel te appen zo van wil 

je eventjes facetimen en dan is het soms nee, maar ja dat komt dan wel. Dan zei hij bijvoorbeeld doen 

we vanavond wel en dan gebeurde er gewoon ’s avonds niks en dan parkeer ik hem maar weer in en 

dat komt dan wel.’ Haar zoon vond het bellen niet zo fijn.  

Er brak al snel een tijd van versoepelingen aan en zo mochten de meeste ouders hun kinderen na een 

tijd van twee maanden elkaar weer in de armen sluiten. De maanden waarin ouders en kinderen 

door het virus van elkaar gescheiden waren, heeft gelukkig bijna geen negatieve nasleep. Het contact 

met de gezinshuisouders bleef over het algemeen onveranderd. Gezinshuisouders appten soms even 

een extra berichtje. Meerdere ouders en kinderen kregen door de maatregelen zelfs meer contact. 

Ze begonnen elkaar meer te bellen en te appen dan gewoonlijk. ‘Ik denk omdat daar even meer 

behoefte aan was.’ 

Ouders begrijpen dat de regels nodig zijn en dat het niet anders is. Open contact met de 
gezinshuisouders is fijn en een stuk inlevingsvermogen voor hoe pittig zo’n tijd kan zijn, wordt enorm 
gewaardeerd. Een moeder geeft aan; ‘’Ik merkte bij de voogd wel dat hij soms iets te weinig inleefde 
in hoe pittig het voor mij als moeder was.’’ 
 
Je kind verliezen aan een ander gezin is niet niks, het is zelfs heel zwaar. Gelukkig is er de 

bezoekregeling. Via deze weg kunnen ouders en kinderen contact houden en elkaar ontmoeten. Het 
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verzacht wellicht een beetje het verlies wanneer ouders ruimte krijgen warmte en liefde te kunnen 

geven aan hun kinderen. Want aan het einde van de dag, is dat wat een ouder het liefste wil: Een 

kind wat zich geliefd weet en waar het goed mee gaat. ‘Het beste voor je kind’. 

*Argos. (2020, 7 november). Nog steeds geen afname aantal uithuisplaatsingen in Nederland. NPO Radio 1.  

Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek; ‘Bezoekregeling vanuit het perspectief van de ouder’ (Pull ter Gunne, Razgui, 
Kranenburg, 2020) Dit onderzoek richt zich op de ervaringen van ouders met kinderen die in een gezinshuis wonen. 
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Lay-out product 
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Bijlage 10: Beoordeling opdrachtgever 
Beoordeling door opdrachtgever  

Toets SW-8-INNOV-17 

Product en Presentatie Project Innoveren 

en ondernemen. Sem. 8.  

Jaargang 2019-2020   

Student 1: 

Phebe 

Kranenbrug 

Studentnr:  

131204 

Student 2: 

Thijs Pull 

ter Gunne 

Studentnr: 

161072 

Titel Project: 

Bezoekregeling vanuit het perspectief van de ouder 

 

Datum presentatie/ 

beoordeling: 29-12-2020 

Naam opdrachtgever/instelling/organisatie:  

Martine Noordegraaf 

Lectoraat Jeugd en Gezin 

Christelijke Hogeschool Ede 

Kans:  

 

3 

Naam opdrachtgever/werkveldbegeleider: 

Martine Noordegraaf 

 

E-mailadres: mnoordegraaf@che.nl 

 

Telefoonnummer: 0318-696300 

 

 

Handtekening opdrachtgever/ 

werkveldbegeleider: 

 

 
 

 

 

 

Beoordeling: 

 

Punten Product: 

 

Totaal punten Presentatie student 1: 10 

 

Totaal punten Presentatie student 2: 10 

 

Totaal punten Presentatie student 3: 10 

 

-De opdrachtgever geeft een eigen, inhoudelijk 

gemotiveerde, waardering mbt het beroepsproduct. 

Deze waardering is voor de onafhankelijk beoordelaars 

van de CHE input bij de beoordeling op punten van dit 

criterium.   

-De beoordeling van de presentatie op punten door de 

opdrachtgever is definitief en wordt door de 

onafhankelijk beoordelaars overgenomen.  

HET PRODUCT 

Criterium (9): Er is een concreet en bruikbaar product gemaakt voor de opdrachtgever. 

 

 

Waardering door de opdrachtgever: 

 

 

- In welke mate is het product voor uw organisatie concreet en bruikbaar?  

 

Het product is aantrekkelijk geschreven en mooi vormgegeven. Dit artikel zorgt ervoor dat de 

uitkomsten van het onderzoek voor een grote groep lezers toegankelijk wordt. Ik vind het erg 

goed dat een uitkomst van het onderzoek (ouders geven aan erkenning nodig te hebben) 

gebruikt is als drijfveer en ook voor de toon van het artikel. 

 

 

- Is – indien aanwezig – het implementatieplan bij het product voldoende uitgewerkt 

en realistisch om het binnen de organisatie te kunnen implementeren?   

 

De studenten hebben meerdere ideeën ontwikkeld om het artikel onder de aandacht te 

brengen. Ik zal zelf ook het artikel via mijn netwerk verspreiden.  

 

Student 3: 
Siham Razgui 
Studentnr: 
161159 
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DE PRESENTATIE 

12. Resultaten en 
aanbevelingen van 
het onderzoek zijn 
in relatie tot het 
eindproduct aan 
professionals 
gepresenteerd. 

Er is geen 

presentatie gegeven 

aan professionals.  

In de presentatie 

zijn de resultaten en 

aanbevelingen van 

het onderzoek niet 

of onvolledig aan de 

orde geweest en/of 

niet verbonden aan 

het eindproduct.  

0  

Er is een 

presentatie 

gegeven aan 

professionals

, waarbij de 

belangrijkste 

resultaten en 

aanbevelinge

n van het 

onderzoek in 

relatie tot 

het 

eindproduct 

naar voren 

zijn 

gebracht.  

3 

Als voldoende. De resultaten van 

het eigen praktijkonderzoek zijn 

helder en kritisch verwoord en 

zijn passend ter onderbouwing 

van de presentatie van het 

ontwikkelde eindproduct.  

 

 

 

5 

Aantal punten 0, 3 
of 5 voor student 1 
Phebe: 5 
 
 
 
 
 

Feedback/ toelichting: 
 
De presentatie was helder, met een duidelijke en goed vormgegeven 
powerpoint. Zowel de aanleiding en de inhoud van het onderzoek als het 
product zijn helder verantwoord. Sterk vind ik dat er een duidelijke 
uitkomst van het onderzoek heeft geleid tot de kern en de toon van het 
ontwikkelde product: het artikel. 
 
Phebe heeft in de presentatie iedereen hartelijk en persoonlijk welkom 
geheten en heeft het product gepresenteerd. Daarbij heeft ze goed 
verantwoord welke uitkomst uit het onderzoek leidend is geweest voor 
het maken van het product.  

Aantal punten 0, 3 
of 5 voor student 2 
Thijs: 5 
 
 
 
 
 

Feedback/ toelichting: 

 
De presentatie was helder, met een duidelijke en goed vormgegeven 
powerpoint. Zowel de aanleiding en de inhoud van het onderzoek als het 
product zijn helder verantwoord. Sterk vind ik dat er een duidelijke 
uitkomst van het onderzoek heeft geleid tot de kern en de toon van het 
ontwikkelde product: het artikel. 

 

Thijs heeft in de presentatie de aanleiding voor het onderzoek verteld 

en is ingegaan op de centrale vraagstelling en de methoden van 

onderzoek. Hij heeft dit enthousiast en helder verteld.  

Aantal punten 0, 3 
of 5 voor student 3 
Siham: 5 
 

Feedback/ toelichting: 

 
De presentatie was helder, met een duidelijke en goed vormgegeven 
powerpoint. Zowel de aanleiding en de inhoud van het onderzoek als het 
product zijn helder verantwoord. Sterk vind ik dat er een duidelijke 
uitkomst van het onderzoek heeft geleid tot de kern en de toon van het 
ontwikkelde product: het artikel. 

 

Siham heeft de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Dat deed 

ze met rust en overzicht en ook grondig. Ze legde mooi de link naar het 

product.  
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13. De uitvoering 
van de presentatie is 
passend bij de 
inhoud van het 
onderzoek en het 
eindproduct en het 
beoogde publiek. 

De uitvoering van de 

presentatie is niet 

passend bij het 

eindproduct en/of 

beoogde publiek.  

 

 

 

0 

De uitvoering 

van de 

presentatie 

past door de 

vormgeving 

bij de inhoud 

van het 

onderzoek 

en het 

eindproduct 

en sluit aan 

bij het 

beoogde 

publiek. 

3 

Als voldoende. De presentatie 

gaat gepaard met interactie met 

het publiek waarbij professionele 

afstemming of dialoog ten 

aanzien van het eindproduct 

wordt gezocht. 

5 

Aantal punten 0, 3 
of 5 voor student 1 
Phebe: 5  
 
 
 
 
 
 

Feedback/ toelichting: 

 

Het gesprek na de presentatie was van hoog niveau en inspirerend. Er 

werd echt gereflecteerd op de uitkomsten van het onderzoek en wat dit 

betekent voor het sociaal werk in het algemeen en voor het 

(toekomstige) werk van de studenten. 

 

In het gesprek na de presentatie liet Phebe haar persoonlijke 

betrokkenheid op het onderwerp zien en bracht ze ook de bestudeerde 

literatuur ter sprake, met een eigen visie op gedeeld opvoeder schap. 

 

Aantal punten 0, 3 
of 5 voor student 2 
Thijs: 5 
 
 
 
 
 
 

Feedback/ toelichting: 

 

Het gesprek na de presentatie was van hoog niveau en inspirerend. Er 

werd echt gereflecteerd op de uitkomsten van het onderzoek en wat dit 

betekent voor het sociaal werk in het algemeen en voor het 

(toekomstige) werk van de studenten. 

 

In het gesprek na de presentatie vertelde Thijs zijn visie op het sociaal 

werk en hoe gezinshuizen daar een plek in hebben gekregen. Ook 

reageerde hij op een vraag naar hoe ouders praktisch te betrekken met 

voorbeelden uit de interviews. 

 

Aantal punten 0, 3 
of 5 voor student 2 
Siham: 5 
 

Feedback/ toelichting: 

 

Het gesprek na de presentatie was van hoog niveau en inspirerend. Er 

werd echt gereflecteerd op de uitkomsten van het onderzoek en wat dit 

betekent voor het sociaal werk in het algemeen en voor het 

(toekomstige) werk van de studenten. 

 

In het gesprek na de presentatie vertelde Siham hoe het interviewen van 

de ouders haar als professional heeft beïnvloed en hoe ze de ervaringen 

mee neemt in haar werk. Ook kon Siham goed op waarde schatten wat 

het betekent dat ouders hun verhaal hebben willen delen.   

 


