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• Huidige richtlijn: samenwerken met ouders

• Herziene richtlijn: gedeeld opvoederschap

• Waarom deze aanpassing?

Van samenwerken naar gedeeld opvoederschap
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• Recht van een kind

• Ouder en kind zijn onlosmakelijk verbonden

• Belangrijk voor de ontwikkeling

• Beschermende factor voor de plaatsing.

Betrokkenheid van ouders:
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Relatiegericht 

• Niet het risico (voor het kind) of de 
behoeften (van ouders) moeten centraal staan maar de relatie 

• Op relatie gebaseerde zorg = samen met alle betrokkenen 
afstemmen over de aard en de mate van contact.

Wat is gedeeld opvoederschap?

6



Wat vertellen jongeren belangrijk te vinden?

• Dat hun ouders niet 
vervangen worden

• Ondersteuning in contact 
met ouders

• Kansen om ouders uit te 
nodigen 

• Dat er ‘geen ruzie’ is.
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Wat vertellen ouders belangrijk te vinden?

• Dat zij betrokken en geïnformeerd worden. 

(Ouder, 2019: 648:698). ‘Ja, en dat is voor mij ook echt wel heel 
helpend zeg maar. Doordat je zoveel deelt samen heb ik niet het 
gevoel dat ik <naam zoon> kwijt ben. Ik zeg tegen pleegmoeder, ik 
heb altijd het gevoel dat ik hier altijd nog met één been in huis sta. 

• Dat opvoeders investeren in de relatie en dat deze gelijkwaardig is.
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• Dat zij invloed mogen hebben op de plek waar hun kind geplaatst 
wordt.

• Dat zij hulp krijgen om de uithuisplaatsing te verwerken.

Moeder: 'ik vond het zo raar, de ouders worden zo aan hun lot 
over gelaten. De kinderen wordt goed voor gezorgd, maar de 
ouders laten ze gewoon van het is je eigen schuld, zoek het maar 
uit.' (Ouder, 2017, 9: 592).

Wat vertellen ouders belangrijk te vinden?
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• Wanneer ouders voelen dat het kind kansen krijgt die het thuis niet 
krijgt en het goed heeft. 

• Dat zij de ouders van hun kind kunnen blijven. 

• Dat de rolverdeling en afspraken helder zijn.

• Dat zij ondersteund worden in het vormgeven van hun nieuwe rol, 
waarbij oog is voor hun beperkingen en krachten.

Wat helpt de plaatsing te verdragen?
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• Om betrouwbaar te zijn in kleine dingen.

• Te beseffen dat er een ‘dubbel houden van’ is.

• Om de onverbrekelijke band met ouders te respecteren

‘Kijk, dat kind houdt altijd die band met thuis. Hoe je het ook 
wendt of keert. Die loyaliteit is er gewoon. Als je dat thuisfront 
een soort mee kunt krijgen in: “Joh, dit is een goed plekje voor 
jou om te zijn”, dan kan zo’n kind zich gemakkelijker geven in 
jouw gezin’. (gezinshuisouder, 2017, 9:6). 

• Dat ouders hun kinderen expliciet toestemming geven.

Wat vertellen pleegouders belangrijk te vinden?
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Gebaseerd op resultaten ‘Jouw gezin, mijn zorg?’

Noordegraaf, M., Andriessen, D., Bergenhenegouwen, H., van Nijnatten, C., Otten, R., 
& Schep, E. (2020). Een relationele route tot gedeeld opvoederschap. Resultaten van

onderzoek naar het samen opvoeden door ouders en gezinshuisouders. 
Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 29(6), pp.21–42.
DOI: http://doi.org/10.18352/jsi.635

Van de Koot, D. & Young Sliedrecht, K. (in process). ‘Of course you will succeed warrior 
💪🌦’: Sensitive closings of WhatsApp conversations by professional foster parents. 
Children and Youth Services Review. 

Schep, E. & Noordegraaf, M. (2022). Betere samenwerking tussen ouders en 
opvoeders door relationele route. Bij ons. 
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Wat is de Relationele Route?

• 3 bij elkaar horende modules:
• Voor begeleiding ouders

• Voor begeleiding pleegouder/gezinshuisouder

• Voor begeleiding van de samenwerking
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Samenwerken werkt! 
Een relationele route tot gedeeld opvoederschap

Evaluatiefase

Afronding begeleiding van ouders Evalueren van de samenwerking
Afronding begeleiding van 

gezinshuisouders 

Stabilisatiefase

Begeleiding van ouders
Stabiliseren van de

samenwerking
Begeleiding van gezinshuisouders

Installatiefase

Komen tot begeleidingsplan 
ouders

Installeren van samenwerking
Komen tot begeleidingsplan 

gezinshuisouders



Hoe werkt de Relationele Route?  

• Fase van de plaatsing

• Vragenlijst bij ouders en 
pleegouders/gezinshuisouders

• Wat zijn verwachtingen en 
begeleidingsbehoeften?

• Cyclus van afstemmingsgesprekken

• Gesprekskaarten
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Beeldverhaal
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Aanpak

• Pilot: 3 casussen gezinshuizen Leger des Heils, 8 
casussen pleegzorg Jeugdformaat

• Resultaten pilot, artikel ‘Bij Ons’

• Vervolg pilot (2022-2023) bij Enver en Timon

• Indienen modules als interventie bij NJI
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Ervaringen

• Proactief in plaats van reactief
• Begeleiding wordt meer relationeel ipv alleen kindgericht
• Verandering denkwijze
• Alle betrokkenen moeten elkaars rol onmisbaar vinden
• Samenwerking vanaf begin opbouwen (soms met 

terugwerkende kracht)
• Direct contact tussen ouder en opvoeders
• Het helpt ouders als er iemand naar hun verhaal luistert.
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Tot slot

• Contact? jeugdengezin@che.nl

• www.gedeeldopvoederschap.nl

• https://www.mijnkinduithuis.nl/

• Gouden regels samenwerking pleegzorg
(www.pleegzorg.nl)
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mailto:jeugdengezin@che.nl
http://www.gedeeldopvoederschap.nl/
https://www.mijnkinduithuis.nl/
https://www.pleegzorg.nl/bibliotheek/19-samenwerken-met-ouders/369-5-gouden-regels-voor-samenwerking
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Herziening Richtlijn Pleegzorg

• Aanleiding: aanvaardbare termijn

• Doel: actualisatie van de richtlijn

• Kennisbronnen: wetenschap, praktijk, ervaring



Planning

Start → december 2022

Fase 1 → ophalen knelpunten uit de praktijk

Fase 2 → bespreken & verwerken

Afronding → najaar 2023



Denk je mee?

Heb je interesse om aan te sluiten bij de herzieningswerkgroep, 

klankbordgroep of wil je op een andere manier een bijdrage leveren?

Laat het voor 21 november weten via dit formulier.

https://fd8.formdesk.com/nji/RL_Herziening_RLPleegzorg


Online community is een plek om:

• Samen te leren en elkaar te ontmoeten.

• Te vinden welke kennis en ervaring er al is.

Home | Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals | 1Sociaaldomein.nl

https://vakmanschap.1sociaaldomein.nl/


Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

• Contact - Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

• Nieuwsbrief – Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/contact/
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/achtergrond/nieuwsbrief/

