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Ontwikkelingen in het sociale domein zorgen ervoor dat er een verandering 

gaande is in de visie op opvoed- en ouderschapsondersteuning. Waar je als 

professional voorheen geacht werd om ouders te zeggen hoe zij ‘goed’ 

moesten opvoeden, gaan we naar een pedagogische benadering waarin je 

als professional ervoor wilt zorgen dat ouders ‘goed’ kunnen opvoeden. 

Hoe pak je dat als professional aan?

door Susan Ketner en Carolien Gravesteijn

Ouderbegeleiding: 
van  ‘zeggen hoe’ 
naar ‘zorgen dat’ 

D
e focus van het werk van 
sociale professionals ligt steeds 
meer op het versterken van de 
eigen kracht van ouders en het 

leveren van maatwerk. Dit vraagt van hen 
een andere manier van werken. 
Maar hoe doe je dat, het versterken van 
de eigen kracht van ouders en gezin-
nen? Welke aspecten van ouderschap 
zijn relevant? Waarmee dien je rekening 
te houden als je oudergericht werkt? Op 
basis van recente, internationale litera-
tuur en praktijkgericht onderzoek 
onder ouders en professionals geven we 
hier een antwoord op deze vragen.  
Het is belangrijk dat we ons realiseren 
dat het versterken van ouders niet goed 
lukt door hen voor te schrijven hoe ze 
zich moeten redden op de ouderlijke 
werkvloer. Vaak blijkt namelijk dat 
zo’n goedbedoeld advies in de praktijk 
helemaal niet wordt opgevolgd. Als we 
ouders echt willen bereiken en motive-
ren is aandacht voor een co-creatie-
perspectief nodig, waarbij professionals 
in dialoog met ouders verschillende 
vragen aan de orde stellen. Het gaat om 
vragen als: Hoe gaat het met je? Wat 

wil je vertellen? Wat wil je weten? Wat 
wil je bereiken? Wat wil je kunnen? Op 
deze manier worden ouders benaderd 
als ervaringsdeskundigen, zullen zij 
zich eigenaar gaan voelen van de oplos-
sing en zijn ze gemotiveerd om zelf een 
bijdrage te leveren aan deze oplossing.  
Hoe kom je tot deze oudergerichte 
manier van werken? Wij schetsen hier-
onder vier uitgangspunten. Hiermee 
bieden we professionals handvatten om 
met ouders in gesprek te gaan en gezin-
nen te versterken.
 
Vier uitgangspunten voor ouder- 
begeleiding op maat  
Beschermende factoren voorop
Risicofactoren die het welzijn van 
ouders beïnvloeden, zijn vaak niet 
gemakkelijk van buitenaf te sturen; 
denk aan factoren als de financiële 
situatie of negatieve ervaringen in de 
eigen jeugd. Gelukkig zijn er ook ver-
schillende factoren te onderscheiden die 
het welzijn van ouders juist blijken te 
bevorderen en die bovendien te verster-
ken zijn. Het is waardevol om als pro-
fessional een beeld te hebben van deze 

factoren, zodat je je (ook) hierop kan 
richten. Het gaat hierbij om individuele 
factoren (zoals de voorbereiding op het 
ouderschap en kennis over de ontwik-
keling van kinderen), het thuisklimaat 
(waaronder taakverdeling, werk- 
privébalans en partnerrelatie) en het 
netwerk klimaat (het sociale netwerk  
en de bereidheid daarvan gebruik te 
maken). Door samen met de ouder in 
kaart te brengen waar de kracht van 
gezinnen ligt en op welk gebied steun 
geboden kan worden, kan een aanbod 
worden ontwikkeld waarvan alle ge-
zinsleden kunnen profiteren. Dat gaat 
dus in eerste instantie misschien niet 
eens direct over de opvoeding, maar 
over onderwerpen die ouders in staat 
stellen om zich zekerder en tevredener 
te voelen en meer sturend te zijn, waar-
door het ouderschap en de opvoeding 
gemakkelijker worden. 
 
Ouders zijn meer dan opvoeders 
Ouders hebben verschillende ‘ballen in 
de lucht te houden’. De ouder is niet 
alleen opvoeder, maar heeft ook andere 
rollen, zoals partner, werknemer of 
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mantelzorger. Deze domeinen in het 
leven van ouders zijn net zo belangrijk 
voor hun welzijn als het opvoeddomein. 
Aansluiting zoeken bij de ouder bete-
kent dat je je werkelijk inleeft in het 
hele ouderschap en alles waarmee de 
ouder te maken krijgt, zoals een zieke 
vriend, een gigantische werkdruk of 
gewoon een rotdag. Naast: ‘Ik vind dat 
ik een goede opvoeder ben’, is het 
namelijk ook nodig dat ouders kunnen 
zeggen: ‘Het gaat goed met mij als 
persoon.’ Investeren in beide aspecten 
van welzijn is nodig. De vele persoonlij-
ke rollen die ouders hebben kunnen 
onder druk staan, waardoor het soms 
lastig is om zich te focussen op opvoe-
den. We weten dat wanneer ouders 
goed in hun vel zitten, dit de opvoeding 
en de ontwikkeling van kinderen ten 
goede komt (o.a. Sameroff, 2009). Het 
is ook niet voor niets dat binnen op-
voedprogramma’s steeds meer aandacht 
komt voor het basisprincipe ‘Goed voor 
jezelf zorgen’. Fora en websites voor 
ouders staan vol met tips voor ‘tijd voor 
jezelf’. 

Algemene levensvaardigheden 
beschermen de ouder en het gezin
Zoals we hierboven beschreven, is het 
wenselijk om ouders niet alleen te 
benaderen in hun rol als ouder, maar 
hen ook te zien als individu, met eigen 
zorgen, wensen en behoeften. Hiervoor 
is het belangrijk om ouders te onder-
steunen in het versterken van hun 
levensvaardigheden. Dit zijn vaardighe-
den – beschreven door onder andere de 
World Health Organization (WHO, 
2003) – die hen helpen met uitdagingen 
en problemen in het dagelijks leven om 
te gaan. Het kunnen nemen van beslui-
ten, vaardig zijn om te communiceren 
met anderen, je kunnen inleven in 
anderen, vertrouwen hebben in je eigen 
kunnen en op een goede manier om-
gaan met stress en confl icten, zijn 
voorbeelden van levensvaardigheden 
die in allerlei domeinen van de ouderlij-
ke werkvloer inzetbaar zijn. Uit onder-

zoek blijkt dat het versterken van deze 
vaardigheden een positieve invloed 
heeft op het welzijn van ouders en 
kinderen. Ouders geven ook zelf aan 
dat ze hierin ondersteund willen wor-
den, omdat zij merken dat deze levens-
vaardigheden soms onder druk komen 
te staan door het ouderschap.

De samenwerkingsrelatie 
tussen ouders is belangrijk
De overgang van partnerschap naar 
ouderschap vraagt veel van ouders. Veel 
onderzoek laat zien dat na de geboorte 
van een kind de tevredenheid over de 
partnerrelatie (tijdelijk) afneemt. Zo’n 
dip in de relatie zie je vaak ook weer 
terug als de kinderen gaan puberen. De 
manier waarop partners samenwerken 
in hun rol als ouders blijkt sterk van 
invloed op het welzijn van ouder en 
kind, de ontwikkeling van kinderen en 
de opvoedvaardigheden van ouders. 
Nederland kent nog weinig interventies 
die gericht zijn op het versterken van de 
samenwerkingsrelatie bij aanstaande en 
jonge ouders. De Amerikaanse interven-
tie Family Foundation (Feinberg, 2014) 
voor aanstaande en beginnende ouders 
richt zich juist op deze samenwerkings-
relatie. Je hoeft het als ouders niet altijd 
met elkaar eens te zijn, zolang je in de 
samenwerking maar als team op de 
ouderlijke werkvloer staat. Onderzoek 
van Feinberg toont aan dat de interven-
tie zowel op de korte als lange termijn 
effecten heeft op ouder-, partner- en 
kindniveau. Het programma, vertaald 
en omgezet naar de Nederlandse situa-

tie, komt onder de naam OuderTeam.nu 
ook beschikbaar in Nederland. 
Voor professionals die in hun dagelijkse 
praktijk niet direct met een dergelijk 
psycho-educatieprogramma kunnen 
werken, zijn de achterliggende gedachten 
van het programma ook interessant. Een 
centrale gedachte van dit programma is: 
goede zorg voor het kind begint bij 
goede zorg voor de ouders. Het gaat ook 
om de aspecten gedachten, gevoel en 
gesprek: naar elkaar uitspreken wat je 
van elkaar verwacht, welke gevoelens 
bepaalde situaties bij jou oproepen en 
hoe dit jouw gedrag beïnvloedt. 
Ook kan de inzet op ‘samen het beste 
willen voor je kind’ een interessante 
invalshoek zijn bij (v)echtscheidingen. 
‘Vaderschap is geen PlayStation’, zei een 
vader eens, waarmee hij doelde op het 
feit dat ouderschap iets blijvends is, een 
taak die je niet zomaar even aan de kant 
kunt schuiven. Dit kan een opening zijn 
om met de ouder te bespreken welke 
verantwoordelijkheid het ouderschap 
met zich meebrengt en mee blijft bren-
gen, ook na een scheiding. We onderzoe-
ken daarom momenteel de mogelijkhe-
den om OuderTeam.nu te gaan inzetten 
bij ouders in echtscheidingssituaties.

Samenvattend: gereedschap 
voor de opvoedklus
Vanuit het oudergericht werken gaan we 
ervan uit dat alle ouders het beste met 
hun kinderen voor hebben. Maar sommi-
ge ouders hebben erg veel op hun bord, 
zijn onzeker, hebben zelf een minder goed 
voorbeeld gehad of beschikken over 

onvoldoende vaardigheden om het heft in 
eigen hand te kunnen nemen. Ook kun-
nen ouders tijdelijk, bijvoorbeeld door 
ziekte of scheiding, niet goed in hun vel 
zitten waardoor ouderschap en opvoe-
ding misschien niet de focus krijgt die we 
voor het kind zouden willen. Om deze 
ouders te versterken in hun ouderschap 
en hen in staat te stellen zelf de regie te 
voeren over de opvoeding, kun je als 
professional werken vanuit bovenstaande 
uitgangspunten. Door ouders aan te 
spreken als persoon en niet alleen als 
‘ouder van’, kun je makkelijker in dialoog 
gaan. In het kort: hedendaagse professio-
nals reiken gereedschap aan, waarmee 
ouders hun ouderschap zodanig inhoud 
en vorm kunnen geven dat het hun wel-
zijn bevordert en zij zelf de opvoedklus 
naar tevredenheid kunnen klaren. * 
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OUDERS AAN HET WOORD

‘ Als ik echt boos ben op mijn partner, praat ik niet 
met hem.’
‘ Mijn kind haalt echt weleens het bloed onder mijn 
nagels vandaan.’
‘ Alles draait om ons kind. Ik zou wel meer tijd voor 
mijzelf willen hebben.’
‘ Soms twijfel ik of ik het wel goed doe.’

Citaten uit interviews met ouders uit het project 
‘Leuker voor later’. Ouderschap brengt soms 
spanningen of onzekerheden met zich mee, waarbij 
levens-vaardigheden op de proef worden gesteld 
(zie: leukervoorlater.nl).

Meerdere ouders geven aan het lastig te vinden om concreet te 
benoemen waar hun sterke punten en verbeterpunten liggen; veel 
ouders vinden het lastig om hierop te refl ecteren. Sommige ouders 
richten zich erg op het positieve en andere juist op het negatieve. 
Een laagdrempelige manier om met ouders over hun levensvaardig-
heden in gesprek te gaan is door in kaart te brengen waar hun 
krachten en aandachtspunten liggen door middel van de Levens-
vaardighedenlijst voor Ouders (Petterson, Gravesteijn & Roest, 
2016). Niet om te oordelen of te signaleren, maar om inzicht te 
geven en ouders en hun gezin te versterken. We gebruiken zelf de 
items uit deze vragenlijst ook in onze gesprekken met ouders, maar 
dan in spelvorm. Op deze manier krijgen ouders inzicht waar hun 
krachten, aandachtspunten en eventuele ondersteuningsbehoefte 
ligt ten aanzien van hun vaardigheden. Het gaat hierbij om vaar-
digheden als empathie, zelfvertrouwen, relatievaardigheden, crea-
tief denken en omgaan met stress en emoties. Deze vaardigheden 
worden in het dagelijks leven, maar vooral ook op de ouderlijke 
werkvloer, soms danig op de proef gesteld. 

ITEMS UIT DE LEVENSVAARDIGHEDENLIJST 
VOOR OUDERS

Ik probeer iemand met een andere mening te begrijpen.
Ik vraag anderen om hulp/advies/tips.
Ik weet waar ik goed in ben en zet dit in deze situatie in.
Ik denk goed na over deze situatie. 
Ik leef me in de ander in. 
Ik houd vast aan wat ik belangrijk vind. 
Ik denk positief over wat ik zelf kan doen. 
Ik bekijk deze situatie van een afstand. 
Ik probeer te zorgen dat mijn omgeving geen last heeft van 
de situatie. 
Ik praat met anderen over mijn gevoelens. 
Ik ga in deze situatie gepast om met mijn stress en emoties.
Ik weet hoe ik mij voel in deze situatie. 
Ik ga hier fl exibel mee om. 
Ik probeer iets uit/doe iets anders. 
Ik leer van de situatie en help anderen in de toekomst.


