
handleiding trainer | ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind

handleiding trainer

Ouders centraal: 
(er)ken mij en mijn kind

Joke van der Meer | Petri Embregts | Lex Hendriks

h
an

d
leid

in
g

 train
er | o

u
d

ers cen
tra

al: (er)ken
 m

ij en
 m

ijn
 kin

d

www.han.nl/lectoraten



Ouders centraal: (er)ken mij  
en mijn kind 

Handleiding Trainer 

Joke van der Meer  | Petri Embregts | Lex Hendriks 



Colofon

Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking 
 Joke van der Meer (docent en onderzoeker)   
 Petri Embregts (lector)
 Lex Hendriks (associate lector)

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij
Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking
Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen
Secretariaat lectoraat: 024 - 353 04 28
www.han.nl/han-sociaal
Joke.vandermeer@han.nl

ISBN/EAN: 978-90-815518-8-5

Vormgeving: Bureau Ketel, Nijmegen
Druk: Drukkerij Efficient, Nijmegen

© 2012 
Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de auteur en de uitgever.

2 handleiding ouders centraal



Inhoudsopgave 

Voorwoord 5

1 Inleiding 7
 Veranderingen in de zorg 7
 Onderzoek ‘Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind’ 7
 Ontstaan van de training  8

2 De training 9
 Doelstelling 9
 Doelgroep 9
 Globale inhoud van de training 9
 Tijdsinvestering voor de deelnemer 9
 Materialen 10
 Profieleisen voor de trainer 10
 Randvoorwaarden voor de training 11

 
3 De trainingsbijeenkomsten 12
 Bijeenkomst 1 Ouders: (er)ken mij; ouderschap centraal 12
 Bijeenkomst 2 Ouders: ken mij en mijn kind 23
 Bijeenkomst 3 Gekend en erkend: de professional en ouders  29

Literatuurlijst 33

Bijlage  34

3





Voorwoord

Beste lezer,

Voor u ligt het trainingspakket Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 
beperking: 4 trainingen in werken met sociale netwerken en aansluiten bij cliënten en hun 
ouders.

Dit trainingspakket is ontwikkeld door het lectoraat ‘Zorg voor Mensen met 
een Verstandelijke Beperking’ van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in 
samenwerking met Dichterbij, Pluryn, JP van den Bent stichting, Siza, ’s Heeren Loo, 
De Driestroom en MEE Gelderse Poort.

Het pakket omvat 4 trainingen die ontwikkeld zijn voor het Hoger Beroepsonderwijs 
en de zorgpraktijk:

Werken met Sociale Netwerken 

Doel: (aankomende) professionals worden zich bewust van het belang en de 
structuur van sociale netwerken van cliënten. Ze krijgen handvatten om het 
sociale netwerk in kaart te brengen, te analyseren en uit te breiden/te versterken.
Bijbehorende materialen: trainershandleiding, handleiding MSNA-VB en 
handleiding bij de trainingsfilm.

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind

Doel: (aankomende) professionals worden zich bewust van de rol van ouders in 
de professionele relatie en krijgen handvatten om in gesprek te gaan en blijven 
met ouders.
Bijbehorende materialen: trainershandleiding.

Zie mij als mens

Doel:  (aankomende) professionals worden zich bewust van de rol die macht 
kan spelen in de relatie tussen de begeleider en de cliënt en staan stil bij de 
competenties die belangrijk zijn om met deze machtspositie om te gaan.
Bijbehorende materialen: trainershandleiding.
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Menslievende professionalisering van (toekomstige) beroepskrachten 

Doel: (aankomende) professionals krijgen instrumenten in handen waarmee 
zij de menslievende professionalisering in hun eigen werkomgeving kunnen 
vormgeven en de interpersoonlijke dimensie van zorg (weer) kunnen 
benadrukken.
Bijbehorende materialen: trainershandleiding.

   

In dit pakket vindt u tevens een USB-stick. Op deze USB-stick zijn naast 
bovengenoemde handleidingen ook alle aanvullende materialen per training te vinden:

 de 4 onderzoeksrapporten waarop de trainingen gebaseerd zijn
 de werkmaterialen bij de trainingsbijeenkomsten
 de powerpointpresentaties 
 een trainingsfilm (hoort bij de module Werken met Sociale Netwerken)

Wij wensen u veel inspiratie toe bij het werken met deze materialen!

Prof. dr. Petri Embregts (lector)
Dr. Lex Hendriks (associate lector)
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1
Inleiding

Veranderingen in de zorg 

De rol die ouders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking willen, 
kunnen en mogen vervullen is veranderd. Tot zeker halverwege de vorige eeuw 
namen ouders ‘afscheid’ van hun kind als het werd opgenomen in een instelling. 
De instellingen lagen ver weg in de bossen en ouders konden op vastgestelde 
tijden op bezoek komen; de begeleiders beslisten over de zorg die nodig was. Uit 
onvrede met deze situatie en om elkaar te steunen in het kenbaar maken van hun 
gemeenschappelijke wensen zijn er ouderverenigingen opgericht. De emancipatie 
van de ouderverenigingen heeft ertoe bijgedragen dat de rol en de betrokkenheid 
van de ouders bij de zorgverlening steeds meer vorm krijgt en erkend wordt door 
de zorgverleners. Immers, ouders zijn degenen die het hele leven met hun kind (de 
cliënt) verbonden zijn. De professional daarentegen is een passant (Egberts, 2007).
Hoewel een goede samenwerking tussen begeleiders en ouders belangrijk en wenselijk 
is, verloopt deze in de praktijk niet altijd even soepel. In de praktijk blijken frustratie, 
verwarring en ongenoegen een terugkerend thema bij beide partijen (Murray, 2000). 
Een verklaring hiervoor wordt onder meer gezocht in het feit dat de samenwerking 
tussen ouders en begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
beperking veelal een gedwongen samenwerking is. Ouders en begeleiders kiezen niet 
voor elkaar, maar moeten in het belang van de mens met de verstandelijke beperking 
hoe dan ook met elkaar samenwerken. 

Onderzoek ‘Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind’

Vanuit het lectoraat ‘Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking’ zijn 
verschillende onderzoeken uitgevoerd. Een van deze onderzoeken richtte zich 
op ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen en had als onderzoeksvraag: Welke competenties vormen volgens 
ouders een goede basis voor het werken als begeleider in de zorg voor mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is gebruik gemaakt van interviews. Deze 
interviews vonden met negentien ouders (natuurlijke ouders of betrokkenen die 
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de rol van ouder vervulden) in de thuissituatie plaats en duurden gemiddeld een 
uur. De interviews waren deels open (“Schets ons de ideale begeleider”), deels 
semi-gestructureerd aan de hand van de competentiegebieden uit het Landelijk 
Competentieprofiel Beroepskrachten primair proces (Arensberger & Liefhebber, 
2005). Uit de interviews komt naar voren dat ouders duidelijk weten wat zij willen van 
een begeleider, maar ondersteund moeten worden bij het formuleren van concrete 
gedragskenmerken. Ouders benadrukken het belang dat begeleiders op betrokken en 
menslievende wijze afstemmen op en aansluiten bij hun zoon of dochter, zonder deze 
te overvragen, dan wel te ondervragen. Ouders willen vooral sámen met begeleiders 
de zorg voor hun kind vormgeven. Informatie-uitwisseling en oprechte dialoog lijken 
hierin dé bouwstenen om optimale kwaliteit van leven voor mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen te kunnen bieden. Het 
betekent dat begeleiders competenties moeten bezitten om de relatie vorm te geven.

Ontstaan van de training

Om de resultaten uit het onderzoek te vertalen naar zowel werkveld als onderwijs 
voor (toekomstige) professionals, zijn er in het voorjaar van 2011 vanuit het lectoraat 
‘Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking’ zogenaamde expertmeetings 
georganiseerd. Aan deze expertmeetings namen ouders, deskundigen uit de praktijk 
en het onderwijs deel. Het doel was om in het verlengde van de onderzoeksresultaten 
input te krijgen voor de ontwikkeling van ‘producten’ voor het onderwijs en de praktijk: 
de vertaalslag van onderzoek naar praktijk. De onderzoeksresultaten werden door de 
deelnemers herkend en onderschreven; benadrukt werd dat samenwerken met ouders 
voor alle mensen van belang is, maar dat de doelgroep mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen extra aandacht behoeft. 
Als centraal thema werd gekozen: ‘(Er)ken mij en mijn kind.’ Er is bewust gekozen 
om de ouders eerst te noemen; voor hen is het van belang dat ook de geschiedenis 
van de ouders gekend wordt. De deelnemers aan de expertmeetings geven aan 
dat de levensgeschiedenis van de cliënt veelal goed is beschreven in zorgplannen 
(ondersteuningsplannen); soms ontbreekt het ook hier nog aan informatie. Er zou een 
cursus/training ontwikkeld moeten worden voor het onderwijs, die ook toepasbaar is 
in de zorgpraktijk. Hierin moet centraal staan: het leren kennen van elkaars werelden 
(bijvoorbeeld PGB medewerkers die bij de ouders thuis komen), elkaars ervaringen 
overbrengen, en het daadwerkelijk handelen naar het thema. Hierin zou het motto “Be 
ONE’’ leidraad moeten zijn; ben ‘Open, Nieuwsgierig en Eerlijk’. Wanneer toekomstige 
beroepsbeoefenaren zich meer bewust zijn van de samenwerking met ouders en 
daar ook vorm aan kunnen geven, dan heeft de praktijk daar baat bij. Het vormgeven 
kan, volgens de deelnemers aan de expertmeetings met behulp van de methodiek 
‘Driehoeksbegeleiding’ van Chiel Egberts (2007). Met dhr. Egberts is overeengekomen 
dat onderdelen van de methodiek in deze training ingepast mogen worden.  
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2
De training

Doelstelling 

De deelnemers zijn zich bewust van de rol van ouders in de professionele relatie en 
hebben handvatten om in gesprek te gaan en te blijven met ouders. 

Doelgroep 

De training kan gegeven worden aan:
  Studenten MBO en HBO; bij voorkeur met ervaring met mensen met een 

verstandelijke beperking.
 Begeleiders.

Globale inhoud van de training

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten. Alle bijeenkomsten hebben een interactieve 
vorm. Ouders zijn (indien mogelijk) uitgenodigd voor bijeenkomst 1 en 3.
  In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan ouderschap en de betekenis 

van het krijgen van een kind met een beperking: de ouder staat centraal.
  De tweede bijeenkomst staat in het teken van het leren kennen van het kind en de 

ouder. Wanneer ken je iemand en wat is daar voor nodig?
  Tijdens de derde bijeenkomst staat de professional centraal. Er worden 

verschillende situaties geoefend, besproken en geanalyseerd om de professional 
handvatten te bieden met ouders in gesprek te gaan en te blijven. 

Tijdsinvestering voor de deelnemer

De drie bijeenkomsten nemen ieder een dagdeel (3 uur) in beslag.
De eerste bijeenkomst kent een voorbereidingsopdracht van 1 uur. 
De voorbereidende opdracht voor bijeenkomst 2, vraagt 3 uur.
Voor bijeenkomst 3 vraagt de voorbereidende opdracht ongeveer 2 uur. 
Dat betekent een totale tijdsinvestering van 15 uur.
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Materialen

De volgende materialen worden gebruikt bij het verzorgen van de training:

Materialen voor de deelnemers
  Handout per bijeenkomst (USB-stick: Powerpointpresentatie).
  Sohier, J., Meer, J. van der, Unger, H., Embregts, P., Hendriks, L. & Bongaerts, W. 

(2011). Wat vinden ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking 
en ernstige gedragsproblemen belangrijk in de begeleiding van hun kind? Arnhem: 
HAN University Press (USB-stick: Onderzoeksrapport).

  Deelnemersinformatie (USB-stick:  Deelnemersinformatie).

Materialen voor de trainer 
Naast de deelnemersmaterialen beschikt de trainer over:
  Deze trainershandleiding.
  Powerpointpresentatie bijeenkomst 1, 2 en 3 (USB-stick: Powerpointpresentatie). 
  Werkmaterialen (zie Bijlage 1 en USB-stick: Werkmateriaal).
   Ervaringsverhalen van ouders van mensen met een verstandelijke beperking. De 

trainer kan ouders uitnodigen die hun verhaal komen vertellen (in eerste en derde 
bijeenkomst). Indien dit niet mogelijk is kunnen bestaande verhalen gebruikt 
worden. Bijvoorbeeld: 

   Documentaire: Een kras op het bestaan’; 2e fragment (IKON, Hilversum, 1988). 
  Youtube: Leven met een gehandicapt kind, kiesBeter tv. 
   Documentaire: De Kinderen van De Hondsberg deel 1 en 2. (NCRV: Dokument, 

1998 (deel 1) en  2011 (deel 2)).  
 
Deze films zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet vertoond worden in een 
commerciële omgeving maar alleen in ‘huiselijke’ kring. We raden aan om de films te 
lenen in een studiecentrum.
Zie voor andere filmtips ook de website www.kfa-filmbeschouwing.nl onder 
‘filmbesprekingen’.  

Profieleisen voor de trainer

  De trainer bezit didactische vaardigheden, zoals het overbrengen van de inhoud, 
aansluiten bij de beginsituatie van de deelnemers, begeleiden van het groepsproces 
en het geven van feedback.

  De trainer bezit kennis en vaardigheden ten aanzien van het werken met mensen 
met een verstandelijke beperking in de praktijk. Daardoor kan hij zich inleven in de 
(toekomstige) werksituatie van de deelnemers en voorbeelden bewerken.
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  De trainer kan (toekomstige) professionals enthousiasmeren en motiveren.
  De trainer heeft affiniteit met de doelgroep ouders.
  De trainer heeft kennis van het gezin als systeem.
  De trainer heeft door ervaring/ gesprekken inzicht in de betekenis van het hebben 

van een kind met een (ernstige) verstandelijke beperking en kan dit aan anderen 
overbrengen.

  De trainer kan situaties, waarin deelnemers gesprekken oefenen, creëren en 
begeleiden en van feedback voorzien.

  De trainer kan (gesimuleerde) gesprekken tussen ouders en deelnemers begeleiden 
en van feedback voorzien.

Randvoorwaarden voor de training

  Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de bijeenkomst.
  De bijeenkomsten vinden plaats in een ruimte waar ook in subgroepen kan worden 

gewerkt.
  De deelnemers hebben bij voorkeur ervaring in het werken met mensen met een 

verstandelijke beperking (bv als stagiaire).
  De deelnemers zijn bereid om deel te nemen aan oefengesprekken.
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3
De trainingsbijeenkomsten

bijeenkomst 1 (Er)ken mij: ouderschap centraal

Doelstelling

  Deelnemers zijn zich bewust van de betekenis van het krijgen/hebben van een kind 
met een verstandelijke beperking.

  Deelnemers hebben zich verdiept in de rol van ouders in de professionele relatie.

Inhoud

  Kennismaken met elkaar.
  In interactieve vorm gaan de deelnemers eerst kijken naar hun eigen situatie, de 

verwachtingen van ouders als zij een kind verwachten en wat het doet met de 
verwachtingen als het kind een beperking blijkt te hebben.

  De plaats die ouders innemen in het zorgproces.
  Uitgangspunten van de methodiek ‘Driehoeksbegeleiding’. 

Materialen 

  Sohier, J., Meer, J. van der, Unger, H., Embregts, P.,Hendriks, L. & Bongaerts, W. 
(2011). Wat vinden ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en 
ernstige gedragsproblemen belangrijk in de begeleiding van hun kind? Arnhem: HAN 
University Press (USB-stick: Onderzoeksrapport).

  Deelnemersinformatie (USB-stick:  Deelnemersinformatie).
  Powerpoint dia 1 t/m 15 (USB-stick: Powerpointpresentatie).
  Hand-out bijeenkomst 1 (USB-stick:Powerpointpresentatie).
  Beamer (+ laptop).
  Bord of flap-over (+ stiften).
  Plakbriefjes.
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Draaiboek bijeenkomst 1

Kennismaken
De bijeenkomst begint met een kennismaking. Bedenk hiervoor een actieve werkvorm. 
Enkele voorbeelden: 
  Pak je sleutelbos en vertel aan de hand van elke sleutel kort iets over jezelf.
  Het onderwerp is ouders: wat voor ouder zou je willen zijn / ben je?
  Laat iedere deelnemer aangeven wat hij / zij beslist meeneemt van de eigen 

opvoeding.

Inleiding
Geef een korte inleiding over het ontstaan van deze training (zie USB-stick: 
Onderzoeksrapport, hoofdstuk 1: Inleiding) en een toelichting op de inhoud van de 
drie dagdelen (zie USB-stick:  Deelnemersinformatie).

Achtergrondinformatie
Alle mensen hebben ouders. Ouders die verwachtingen hebben van hun kind; 
kinderen die verwachtingen hebben van hun ouders. Hoe de relatie op enig moment 
ook is; ouders zijn niet weg te denken in het leven van een kind. 
In deze cursus staan ouders en hun relatie met de professional centraal. Naar 
aanleiding van de resultaten van een onderzoek bij ouders van mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen naar wat zij belangrijk 
vinden in een begeleider, zijn er bijeenkomsten geweest met deskundigen uit het 
werkveld, ouders en mensen uit het onderwijs. Hieruit is deze cursus ontstaan.
In de eerste bijeenkomst staat met name het ouderschap centraal; in de tweede 
bijeenkomst staan de ouder en het kind centraal en hoe je beiden leert kennen.
In de derde bijeenkomst staat de professional centraal. Hoe kan de begeleider met 
ouders in gesprek gaan en blijven?

Gebruik verder de informatie uit hoofdstuk 1 van het onderzoeksrapport  Wat 
vinden ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ernstige 
gedragsproblemen belangrijk in de begeleiding van hun kind? (Sohier, van der Meer, 
Unger, Embregts, Hendriks, & Bongaerts, 2011).(USB-stick: Onderzoeksrapport)

voorbereidende opdracht  

Aan de deelnemers is gevraagd om ter voorbereiding in steekwoorden op te 
schrijven: 
Ga eens terug naar je kindertijd: wat betekenden jouw ouders voor je, hoe was het 
toen je opgroeide, hoe is de relatie met jouw ouders nu? Hoe belangrijk zijn jouw 
ouders voor je (geweest)? Denk hierbij aan beslissingen die je neemt of vragen die je 
hebt.

>
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Nabespreking
De voorbereidende opdracht wordt gezamenlijk nabesproken:
  Laat de deelnemers groepjes van 3 à 4 personen maken. Voorzie de groepjes 

van plakbriefjes.
  Vraag de deelnemers om hun meegebrachte steekwoorden op de 

plakbriefjes te schrijven.
  Bespreek dit vervolgens klassikaal. Zet op een bord (flip-over) het woord 

‘ouders’ centraal. De deelnemers plakken de briefjes op rondom het woord 
ouders. Zorg dat iedereen de briefjes kan lezen; laat iedereen bij het bord 
staan.

  Stel de deelnemers de volgende vragen: 
 -  Zijn er veel overeenkomsten; wat valt op; wie wil er een toelichting geven?
 -  Herken je verschillende ouderschapsstijlen; waar zouden de verschillen 

vandaan kunnen komen? 

opdracht 1

Ouderschapsstijl
Lees onderstaande informatie en gebruik die in de discussie over 
ouderschapsstijlen met de deelnemers. 
Vraag de deelnemers wat zij  van huis uit hebben meegekregen aan normen en 
waarden.

Achtergrondinformatie: Ouderschapsstijl
De manier waarop mensen hun kinderen opvoeden is heel verschillend. Iedereen kent 
wel de anti-autoritaire opvoedingsstijl die vooral in de jaren ’70 in de belangstelling 
stond: kinderen moesten zich (zonder regels) kunnen ontplooien door gelijkwaardig 
te zijn, inspraak te hebben en zelf beslissingen te nemen. En iedere deelnemer zal 
kunnen aangeven wat zijn/haar ouders belangrijk vinden: huisregels, school, met 
twee woorden spreken. En bij de buren en vrienden was het anders. Kinderen in de 
puberteit roepen vaak dat andere jongeren veel meer mogen dan zijzelf. 
Over de definitie van ouderschapsstijl bestaat discussie, maar de kernbegrippen 
hebben betrekking op de aard van betrokkenheid en autoriteit, kwaliteit en 
intensiteit van ondersteunen, begeleiden, dirigeren, straffen, uitdagen, vrij laten 
en communiceren. Ook over de definitie van een goede opvoedingsstijl is men het 
niet helemaal eens met elkaar, maar warmte, liefde en duidelijkheid geven, oprechte 
belangstelling tonen en ondersteunen bij keuzes worden genoemd bij een stijl die leidt 
tot evenwichtige kinderen en volwassenen.
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opdracht 2

Dromen en verwachtingen 
In kleine groepjes worden ideeën, dromen en verwachtingen besproken die 
aanstaande ouders kunnen hebben ten aanzien van het kind dat geboren zal 
worden. Natuurlijk zeggen alle aanstaande ouders: “als het maar gezond is”, 
maar alle ouders hebben ook toekomstplannen.

Voor deelnemers met kinderen: Kijk terug voordat je zwanger werd,
Voor deelnemers zonder kinderen:  Wat zou je kunnen wensen?

 Nou, wij zullen altijd …
 Bij ons …
 Ik vind het belangrijk dat mijn kind …
 Lijkt me zo leuk om met mijn kind naar ……… te gaan 
 Lijkt me zo leuk om met mijn kind ……………te doen
 Mijn ouders hopen dat …
 Zoals bij X, zo gaan we het niet doen.
 etc.

De antwoorden worden vervolgens plenair besproken. 

Achtergrondinformatie: Verstoorde dromen en verwachtingen
Bij de geboorte van een kind met een beperking worden dromen en verwachtingen 
van ouders verstoord (Gresnigt & Gresnigt-Strengers, 1973; Hermsen, Keukens, & van 
der Meer van der, 2011). Dit kan de volgende waarden betreffen:
   Waarde van het afnemen van verantwoordelijkheid en macht 
  Als ouder verwacht je dat kinderen op een bepaalde leeftijd hun eigen weg zullen 

gaan, zelf beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen. Bij ouders van 
mensen met een verstandelijke beperking, met name een ernstige verstandelijke 
beperking neemt die verantwoordelijkheid niet af; hun kind zal steeds iemand 
nodig hebben zullen hun levenlang verantwoord die hem/haar steunt in het 
nemen van beslissingen. Ouders voelen dit vaak als een zware last. Ook omdat de 
eventuele andere kinderen deze verantwoordelijkheid van hen  over zullen moeten 
nemen. 

   Waarde van affectiviteit
  Het lichamelijke contact lijkt bij baby’s en kinderen zo vanzelfsprekend. Het 

oppakken en knuffelen van een baby wordt heel anders als het kind bijvoorbeeld 
heel slap is (weinig spiertonus heeft), of spastisch of als het kind contact afwijst.

  ‘Het hele voelen was zo anders’, zegt een vader. Een andere vader beschrijft dat hij 
zich afgedankt voelt. ‘Erik wil niet op schoot of aangehaald, het lichamelijke, je mag 
al niet eens aan zijn buitenkant komen.’ 
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   Waarde van kinderen als verlengstuk van jezelf 
  Zeker vroeger betekende het hebben van kinderen dat je verzekerd was van 

nageslacht (het in ere houden van de familienaam) en dat je tot aan je dood door 
je kinderen verzorgd zou worden. Een kind met een verstandelijke beperking zal 
daarentegen zelf steeds zorg nodig hebben. 

   Waarde van creativiteit 
  Zolang mensen nog geen kinderen hebben, fantaseren zij over hoe zij ze zullen 

opvoeden. Je kunt het afkijken bij anderen of zelf je eigen koers uitzetten. Een 
kind met een verstandelijke beperking vraagt creativiteit op heel andere terreinen. 
Opvoeding verloopt veelal niet vanzelfsprekend. En een voorbeeld hebben ouders 
meestal niet. 

   Waarde van de ‘happy family’ 
  De tv staat bol van beelden van de ‘happy family’. Op de reclame zie je weinig 

anders dan vrolijke (jonge) mensen met vrolijk rondspringende kinderen in vrolijk 
gekleurde kleren, die samen leuke dingen doen. Af en toe worden ook andere 
beelden getoond, maar aan ‘het’ beeld van de ‘happy family’ wordt echter niet 
voldaan. 

   Waarde van eer behalen
  ‘Die van mij liep al met elf maanden.’ ‘Die van mij doet volgend jaar eindexamen’ 

Op het consultatiebureau wordt trots het kind aan andere ouders getoond. De 
ouders van een kind met een verstandelijke beperking komen niet altijd op de 
reguliere bureaus. Hun kinderen zijn vaak onder controle bij de kinderarts.

   Waarde van het verkrijgen van een zekere status
  Voor sommige mensen is getrouwd zijn en kinderen krijgen het ideaalbeeld. In de 

politiek spreekt men over: ‘het gezin als hoeksteen van de samenleving’. 
  Een moeder zegt: ‘Ik schaamde me eerst zo, om zo’n kind te hebben, het te laten 

zien aan de buitenwereld.’ Ouders vinden het moeilijk omdat het kind toch ‘anders’ 
is dan zij hadden verwacht. 

Let wel: voor ieder ouderpaar zal het krijgen van een kind met een verstandelijke 
beperking anders zijn. Bij sommige ouders zullen alle genoemde waarden een 
rol spelen, bij andere ouders slechts enkele waarden. Vaak wordt de periode van 
onzekerheid over wat er met het kind aan de hand is door ouders als de moeilijkste 
periode ervaren. Nadat met zekerheid is vastgesteld dat het kind een verstandelijke 
beperking heeft, zijn er fasen van ontkenning, opstandigheid, onderhandelen over het 
noodlot en verdriet die ouders moeten doorlopen om uiteindelijk tot aanvaarding te 
kunnen komen. En aanvaarding kan voor iedere ouder anders zijn. Een moeder van 
een dochter met het syndroom van Down, schreef: ‘De ouders zullen moeten leren 
leven met een ander zelfbeeld, namelijk niet de ouders van een gezond/goed kind, 
maar van een gehandicapt kind. Het is een rouwproces; het “komen tot aanvaarding 
van het onherstel” (Hermsen, Keukens & van der Meer, 2011).
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opdracht 3

Het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking in andere culturen
In andere culturen / landen wordt soms anders aangekeken tegen mensen met 
een verstandelijke beperking.
Vraag of de deelnemers weet hebben van ‘een andere kijk’

Gebruik onderstaande informatie om hierover te vertellen. Doel is 
bewustwording dat de opvatting over het krijgen van een kind met een 
beperking leidend is voor de wijze van omgaan met mensen met een 
verstandelijke beperking en hun ouders. 

Achtergrondinformatie: Het krijgen van een kind met een verstandelijke beperking in 
andere culturen
In niet-westerse culturen kijkt men soms anders aan tegen het krijgen van een 
kind met een verstandelijke beperking. Zevenbergen (2004) beschrijft 4 mogelijke 
opvattingen:
   Niet accepteren: de geboorte wordt in verband gebracht met het werk van geesten 

en goden, zwarte magie. Het houden van en zorgen voor een kind met een 
beperking kan onheil afroepen over de gemeenschap waarin men leeft. Afhankelijk 
van welke regels in een samenleving gelden zal men het kind doden, verstoten of 
verwaarlozen.

   Min of meer accepteren: het kind met een verstandelijke beperking wordt gezien 
als noodlot of de bedoeling van God. In de meeste gevallen leven de mensen met 
een beperking aan de rand van de samenleving  en wordt de omgang en houding 
bepaald door condities als scholing en welvaart.

   Acceptatie: er zijn veel culturen waarin mensen met een verstandelijke beperking 
gewoon geaccepteerd worden; bijvoorbeeld bij de Annamieten (Vietnam) waar zij 
worden gezien als mensen waarvoor de hele gemeenschap verantwoordelijk is.

   Eerbied en ontzag: sommige volkeren beschouwen mensen met een verstandelijke 
beperking als heilig of als door goden uitverkoren.

In een wereldwijd onderzoek werd voor verschillende landen in kaart gebracht hoe 
de algemene bevolking tegen mensen met een verstandelijke beperking aankeek 
(Hermsen et al., 2011). Enkele uitkomsten van dat onderzoek zijn:
   Er zijn grote culturele verschillen ten aanzien van de beeldvorming. Zo denkt 13% 

van de Egyptenaren dat mensen met een beperking zichzelf niet kunnen wassen, 
vergeleken met 92% van de Russen. Van de Chinese respondenten denkt 78% dat 
mensen met een verstandelijke beperking niet in staat zijn gebeurtenissen in het 
nieuws te volgen, vergeleken met 47% van de Ierse bevolking.

   In het algemeen heeft men lage verwachtingen van de mogelijkheden van mensen 
met een verstandelijke beperking.
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   Wereldwijd vindt ongeveer tweederde van de bevolking dat mensen met een 
beperking kunnen participeren in het reguliere arbeidsproces.

   In westerse landen is de steun voor een zo zelfstandig mogelijk leven het grootst, 
in andere landen is er meer steun voor leven bij de familie of in een instituut.

   De meeste respondenten vinden dat mensen met een verstandelijke beperking 
onderwijs moeten volgen in speciale scholen.

Als belangrijkste barrières ten aanzien van integratie in de samenleving worden 
genoemd: 
   De negatieve beeldvorming (onder meer in de media).
   Gebrek aan adequate mogelijkheden tot scholing.
   Gebrek aan voorzieningen in de samenleving.
   Gebrek aan beroepsscholing (Hermsen, et al. 2011, p. 175).

opdracht 4

Het verhaal van ouders centraal 
Het verhaal van ouders kan op twee manieren worden uitgewerkt: 
 Verhaal van ouders: 
  De trainer nodigt ouder(s) uit om hun verhaal te doen en vraagt de 

deelnemers om na afloop van het verhaal in steekwoorden op te schrijven 
wat hen opviel en vragen te stellen.

  Bekijken en nabespreken van een door de trainer gekozen DVD / Youtube 
fragment. Bijvoorbeeld: 
-  Documentaire: Een kras op het bestaan (2e fragment).  IKON, Hilversum, 

1988; 
-  Youtube: Leven met een gehandicapt kind, kiesBeter tv.; 
-  Documentaire: De Kinderen van De Hondsberg deel 1 en 2. NCRV: 

Dokument, 1998 (deel 1) en  2011 (deel 2).  

Toelichting
De documentaire ‘Een kras op het bestaan’ is een opname uit 1988. Het gaat 
om het tweede (van de drie) fragment. Hoewel het een oude opname is, is 
deze goed bruikbaar omdat de ouders op een heldere, indringende wijze 
vertellen over de impact van het krijgen van een kind met een beperking 
(syndroom van Down). Sommige deelnemers zullen uitspraken in de film 
als schokkend ervaren: “Wat moet ik met zo’n kind”; “Nee, hier kunnen we 
niet voor zorgen; dat moet een ander maar doen”. Een aantal van de eerder 
genoemde waarden als affectiviteit en eer behalen komt duidelijk naar voren.

>>
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Nabespreking 
Bespreek met de deelnemers het gekozen filmfragment.
  Wat zijn eigen ervaringen met ouders of familieleden?
  Deelnemers wisselen ervaringen uit over contacten met ouders / 

familieleden:
- die (heel) plezierig zijn
-  die moeizaam verlopen

  Het kan gaan over contacten met ouders/ familieleden tijdens werk, stage, 
bijbaantje of contacten waarover je gehoord/gelezen hebt.

  Herkennen jullie  de eerder besproken ‘dromen en verwachtingen’?
  Wat roept de film bij je op?
  Wat kun je hier als (toekomstig) begeleider van leren?

opdracht 5

Het betrekken van de ouders van de cliënt
Het is voor begeleiders niet gemakkelijk om naast de cliënt, ook met ouders te 
maken te hebben. Om dit te illustreren, wordt het spel ‘3 is teveel’ gespeeld.

Deze opdracht kan binnen uitgevoerd worden als er veel ruimte is. Anders, 
indien mogelijk, het spel even buiten laten plaatsvinden. Alle stoelen en tafels 
worden aan de kant gezet. Eén van de deelnemers wordt aangewezen als 
‘tikker’. Zodra hij iemand aangetikt heeft, worden zij samen (hand in hand) een 
tikker. Zo ook met de derde persoon; hand in hand gaat men met z’n drieën 
iemand tikken. Zodra er een vierde getikt wordt, splitst het driemanschap zich 
in twee x twee personen en proberen de twee weer een derde te tikken. Dan 
weer een vierde en wordt er wederom gesplitst.

Nabespreking
  Deelnemers zullen ervaren dat het met z’n tweeën veel makkelijker is om 

je in de ruimte te bewegen, dan met z’n drieën. Dan wordt er soms aan de 
middelste persoon naar twee verschillende kanten getrokken.

  Dat weerspiegelt ook hoe het is om met zowel de cliënt als de ouders om te 
gaan; het vraagt goede afstemming  en energie om dezelfde kant op te gaan.

Invloed van het gezin/systeem/context 
Voor de deelnemers is het belangrijk om te weten dat de invloed van het gezin, het 
systeem, door meerdere auteurs wordt beschreven (zie achtergrondinformatie). 
Het is de basis voor de hulpverlening. De trainer bespreekt dit aan de hand van de 
achtergrondinformatie.
Ook wordt hier werken vanuit de ‘driehoek’ geïntroduceerd.
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Achtergrondinformatie: Invloed van het gezin/systeem/context
Een gezin kan worden gezien als een systeem; gezinsleden beïnvloeden elkaar en ieder 
gezin heeft eigen communicatiepatronen, gevoelsuitingen enzovoort. Ouders dragen 
bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid dan de kinderen. 
Een hulpverlener (begeleider) zal zich moeten realiseren dat hij niet alleen met de 
cliënt, maar ook met diens systeem te maken heeft. Het is daarom van belang iets te 
weten van het gezin en daarmee van de context van de cliënt.

Alfred Lange, hoogleraar klinische psychologie, heeft een grote bijdrage geleverd 
met boeken/publicaties aan systeemtheorie en - therapie; zijn werk wordt binnen 
de hulpverlening veel gebruikt. De cliënt en zijn sociale omgeving worden samen 
als eenheid van behandeling beschouwd. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat de 
therapeut (hulpverlener) oog heeft voor de manier waarop psychische problematiek 
van individuen veelal afhangt van, en invloed heeft op, heersende gezinsstructuren 
en interactiepatronen. De systeemtheorie gaat er van uit dat de mens pas werkelijk 
begrepen kan worden in de context van zijn relaties. Ondanks dat we vaak denken dat 
iemand een vaststaand karakter heeft, zien we mensen zich in verschillende contexten 
steeds anders gedragen. Ze zijn anders op het werk dan thuis, anders bij hun moeder 
dan bij hun schoonmoeder en ook weer anders bij hun sportclub dan bij hun kinderen. 
Mensen hebben blijkbaar een groot gedragsrepertoire en schakelen steeds per situatie 
over op ander gedrag. Mensen zijn dus contextgevoelig (Lange, 2006).  

Contextuele hulpverlening is gebaseerd op het gedachtegoed van Nagy, een 
Amerikaans-Hongaarse psychiater. De contextuele benadering ziet de mens nooit 
solitair, als een op zichzelf staand individu. Het begrip context verwijst dan ook naar 
het netwerk van betekenisvolle relaties met het individu. In de eerste plaats gaat het 
om directe familierelaties; maar ook het grotere familieverband behoort tot iemands 
context. Familierelaties worden ook wel gegeven relaties genoemd; het zijn relaties die 
niet verbroken kunnen worden: je houdt nooit op iemands vader, moeder of kind te 
zijn, zelfs al is er jarenlang geen contact. Daarnaast zijn er verworven relaties: relaties 
die iemand in de loop van zijn leven verwerft (van Ieperen-Schelhaas & Verharen, 2011).

Methode Driehoeksbegeleiding
In de systeemtheorie is men gericht op behandeling: de scheefgroei die is ontstaan 
door allerlei factoren wordt met systeemtherapie (zoveel mogelijk) weer hersteld. 
Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking houdt Chiel Egberts, 
orthopedagoog zich bezig met de samenwerking van ouders van mensen met een 
verstandelijke beperking, begeleiders en de mens met een verstandelijke beperking 
zelf. Hij gaat dus niet uit van problemen in het systeem (gezin) zelf, maar richt zich op 
leden van het systeem ten behoeve van kwaliteit van leven voor de cliënt. 
Hij heeft de methode Driehoeksbegeleiding ontwikkeld; veel begeleiders binnen 
instellingen worden getraind met deze methodiek. Het wordt de dynamische driehoek 
genoemd of kortweg ‘werken in de driehoek’. 
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Hij is auteur van het boek ‘Ouders op hún plek’, met als ondertitel: samenwerken in 
de driehoek cliënt, ouders en begeleiders (2007). Egberts schrijft: “Deze driehoek 
is gelijkzijdig en heeft een top en een basis. Met gelijkzijdigheid wordt uitgedrukt 
dat elke hoek een gelijkwaardige inbreng heeft. De toppositie is voor de cliënt 
gereserveerd. Daarmee wordt aangegeven dat het uiteindelijk om de cliënt draait. 
Ouders en begeleiders vormen samen de basis van deze driehoek. De basis draagt de 
top. Als de basis solide is, kan de top zich ontplooien. Als er echter spanning of ruzie 
op de basis is, komt de top in problemen” (p.25). 

Gevisualiseerde driehoek: 

                               Cliënt

 
        

  Ouder  Begeleider

In bijeenkomst 2 wordt er nader ingegaan op de Driehoeksbegeleiding.

opdracht 6

Formuleren van interviewvragen en protocol opstellen ten behoeve van de 
voorbereidende opdracht.
Iedere deelnemer houdt tussen de eerste en tweede bijeenkomst een interview 
met een ouder, broer/zus of wettelijk vertegenwoordiger. Gezamenlijk wordt 
door de deelnemers een interviewguide/protocol opgesteld t.b.v. het interview.

Doel van het interview 
Wat betekent het om een kind (broer/zus) met een verstandelijke beperking te 
hebben? Het verhaal vanuit het perspectief van de ouder, broer/zus of wettelijk 
vertegenwoordiger over het krijgen/hebben van een kind met een beperking. 
Mogelijke vragen:
  Wat betekent het dat hun kind niet meer thuis woont / kan wonen?
  Wat verwachten zij van begeleiders: naar hen zelf toe, naar het kind toe?
  Welke vragen zou je willen stellen; welke vind je lastig om te stellen?
  Welke aspecten staan in de interviewguide? 

Oefening: vragen stellen
Korte oefening met de opgestelde interviewguide/protocol. Hoe stel je de 
vragen?
Laat deelnemers vooral oefenen met het stellen van open vragen.
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voorbereidende opdracht

Voorbereidende opdracht voor volgende bijeenkomst:
  Neem het gesprek op: liefst op beeld, minimaal met geluid.
  Selecteer 1 of meer fragmenten die je graag wilt laten zien/horen (dat mogen 

fragmenten zijn waarover je heel tevreden bent, waarover je niet tevreden 
bent of waarover je vragen hebt).

  Ga in gesprek met een ouder over de volgende onderwerpen
-  het verhaal vanuit het perspectief van de ouder, broer/zus of wettelijk 

vertegenwoordiger over het krijgen/hebben van een kind met een 
beperking;

-  wat betekent het dat hun kind niet meer thuis woont of kan wonen;
-  wat verwachten zij van begeleiders: naar hen zelf toe, naar het kind toe.

 
Evaluatie van de eerste bijeenkomst 
  Ben je tevreden over de inhoud?
  Ben je tevreden over jouw eigen rol en bijdrage?
  Ben je tevreden over de samenwerking in de groep?
  Ben je tevreden over de trainer of docent?

Aanbevolen literatuur

Isarin, J. (2001). De eigen ander: Moeders, deskundigen en gehandicapte kinderen
Filosofie van een ervaring. Budel: DAMON.
Isarin, J. (2011). Kind als geen ander: Moeders van gehandicapte kinderen tussen wie en 

wat. Budel: DAMON B.V.
Een kras op het bestaan. IKON, Hilversum, 1988.  Regie: Ike Bertels (verkrijgbaar op 

DVD) 
De Kinderen van De Hondsberg deel 1 en 2. NCRV: Dokument, 1998 (deel 1) en  2011 

(deel 2). Regie: Roel van Dalen (verkrijgbaar op DVD en te bekijken via uitzending 
gemist (deel 2)).
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bijeenkomst 2 Ouders: ken mij en mijn kind 

Doelstelling

  Deelnemers zijn zich bewust van de betekenis van iemand kennen. Wat vraagt dat 
aan informatie? Wat moet je weten van een mens met een verstandelijke beperking 
om hem/haar te kennen? Wat moet je weten van hun ouders om hen te kennen? 

  Deelnemers kunnen de competenties benoemen die van belang zijn om een mens 
met een verstandelijke beperking en zijn ouders te (leren) kennen. Deelnemers 
kunnen benoemen welke competenties zij al beheersen en welke nog aandacht 
behoeven.

  Deelnemers hebben zich verder verdiept in het werken met Driehoeksbegeleiding 
in aansluiting op de eerste bijeenkomst.

Inhoud

In deze bijeenkomst staat centraal:
  Hoe kunnen ouders ervaren dat zij en hun kind ‘gekend’ worden? Ouders hebben 

aangegeven dat zij graag gehoord en gekend willen worden, omdat het de zorg aan 
hun kind ten goede komt. Zij kennen hun kind en willen dit graag delen met de 
begeleiders. 

  In de eerste bijeenkomst is Driehoeksbegeleiding besproken; in deze bijeenkomst 
vindt vanuit het perspectief van de ouders en de cliënt verdere verdieping plaats 
van het werken in de driehoek.

Materialen

  Powerpoint dia 16 t/m 26 (USB-stick: Powerpointpresentatie).
  Beamer.
  Whitebord / flapover en stiften.
  Plakbriefjes.

Draaiboek bijeenkomst 2

Inleiding 
Geef een korte inleiding waarin onderstaande informatie aan bod komt.

Achtergrondinformatie
Begeleiders hebben met ouders te maken omdat begeleiders betrokken zijn bij 
de ondersteuning van een dochter of zoon met een verstandelijke beperking. 
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Maar begeleiders zijn steeds slechts een passant in het leven van iemand met een 
beperking; ouders daarentegen zijn er continue. Ouders geven dan ook aan dat het 
voor hen van groot belang is dat begeleiders hun kind kennen. Ouders van mensen 
met een ernstige verstandelijke beperking benadrukken dit omdat hun kind zelf niet 
(goed) kan aangeven wat zijn/haar wensen zijn en waarom hij/zij deze wensen heeft. 
Het ‘kennen’ van de ouders en hun kind vraagt aandacht voor meerdere vragen: wat 
heb je als begeleider nodig aan informatie om ouders te kennen en om ouders het 
vertrouwen te geven dat je hun kind kent? Hoe weet je (kom je te weten) wat hun kind 
prettig en niet prettig vindt?

voorbereidende opdracht

Terugblik voorbereidende opdracht 
Deelnemers hebben in de periode tussen bijeenkomst 1 en 2 een interview bij 
een ouder, broer/zus of wettelijk vertegenwoordiger gehouden met als doel te 
verkennen wat het betekent om een kind (broer/zus) met een verstandelijke 
beperking te hebben. Zij hebben geluisterd naar het verhaal van de ouders over 
het krijgen en hebben van een kind met een beperking. 

Nabespreking
  In kleine groepjes worden de ervaringen uitgewisseld naar aanleiding van het 

gesprek met de ouder.
  In 3 kernwoorden wordt opgeschreven wat voor dat groepje de kern van de 

ervaringen weergeeft.
  In de grote groep worden de kernwoorden uitgewisseld.
  De opdracht wordt afgesloten met het beantwoorden van de volgende 

vragen: Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Wat betekent dat voor het 
functioneren als begeleider?

opdracht 1

Competenties van begeleiders
Nadat de deelnemers vanuit de interviews hebben benoemd wat ouders, 
broers/zussen of wettelijk vertegenwoordigers belangrijk vinden, wordt er 
stilgestaan bij de betekenis hiervan voor de competenties waarover begeleiders 
moeten beschikken.
  Laat de deelnemers uitwisselen welke competenties zij al beheersen en 

welke competenties aandacht behoeven. 
  Deelnemers maken voor zichzelf een lijstje met de competenties die zij 

verder willen ontwikkelen. Deze informatie komt in de laatste bijeenkomst 
terug.
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opdracht 2

Iemand ’kennen’ 
De trainer vraagt de deelnemers:
  Beschrijf wat ik van jou moet weten om je te ‘kennen’ – om jou goede zorg te 

kunnen geven?
  Wat moet er over jou in jouw individueel zorgplan staan? 

Nabespreking
  Vraag de deelnemers de beschrijving die ze van zichzelf gemaakt hebben in te 

leveren.
  Pak een willekeurige beschrijving en lees die voor: vraag de deelnemers wie hier 

beschreven is. Herhaal dit enkele keren.
  Hoe makkelijk/moeilijk is het om iemand te herkennen uit een ‘eigen’ 

beschrijving? Benadruk dat dit het beeld is dat iemand van zichzelf heeft willen 
neerzetten.

  Bespreek hoe lastig het voor iemand met een (ernstige) verstandelijke beperking 
kan zijn om een beeld van zichzelf te geven. Juist dan is speciale aandacht nodig 
voor het interpreteren van signalen.

Nodig enkele deelnemers uit om te vertellen wat zij belangrijk vinden dat 
anderen over hen weten om goede zorg te kunnen leveren. 
  Op welke wijze zou dat beschreven moeten worden? 
  Wanneer staat er helder wat je graag wilt? Is dat voldoende in concreet gedrag 

beschreven?
  Waar moet deze informatie in het dossier staan zodat het overdraagbaar is naar 

nieuwe medewerkers?

opdracht 3

‘Alles weten’
Hebben de begeleiders het idee ‘alles’ te weten over de cliënt?

Bespreek plenair met de deelnemers op welke wijze begeleiders aan informatie 
komen over de cliënten.
  Geven de genoemde bronnen een volledig beeld? 
  Zo niet, welke informatie ontbreekt en hoe zou je de ontbrekende informatie 

kunnen achterhalen?
Laat de deelnemers vooral nagaan hoe dat is voor ouders van kinderen met 
een (ernstige) verstandelijke beperking.
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Achtergrondinformatie: Verdere verdieping van Werken in de driehoek 
De trainer geeft een toelichting: 
Nadat in de eerste bijeenkomst de ouders centraal hebben gestaan en in deze 
bijeenkomst het ‘kennen’ van het kind en de ouders; wordt er nu verder ingegaan op 
de betekenis van de ouder en het kind in de driehoek.

Toon dia (20) waarop de Driehoeksbegeleiding staat gevisualiseerd:
Wat weten de deelnemers nog van de vorige keer? 

Maak het belang van een goede driehoek duidelijk met het voorbeeld van een 
pingpong balletje dat op de top ligt. Als de basis niet in balans is, valt het balletje 
eraf. Begeleiders zullen moeten werken aan die balans. De driehoek uit de eerste 
bijeenkomst wordt in deze bijeenkomst verder uitgewerkt: er staan nu centrale 
thema’s bij iedere actor (d.w.z. autonomie bij de cliënt, loyaliteit bij de ouder, 
professionaliteit bij de begeleider).

Achtergrondinformatie: Autonomie, loyaliteit, professionaliteit

                   Cliënt (autonomie)

Ouder (loyaliteit)     Begeleider (professionaliteit)

De begrippen autonomie, loyaliteit en professionaliteit kunnen als volgt worden 
toegelicht:
  Autonomie: het streven blijft, hoe ernstig de beperking ook is, de cliënt zoveel 

mogelijk zijn/haar eigen keuzes te laten maken en tegemoet te komen aan de 
wensen en behoeften van de cliënt. 

  Loyaliteit: ouders en kinderen zijn in wezen altijd loyaal naar elkaar; ook al zeggen 
zij iets anders. Het is belangrijk dat hulpverleners zich dit terdege realiseren. 
Egberts (2007) formuleert dit als volgt: “Wanneer een cliënt zich niet loyaal 
ten opzichte van zijn ouders gedraagt, zal een hulpverlener de cliënt aanhoren 
en steunen in zijn gekwetste gevoelens, maar niet zonder af te sluiten met een 
uitspraak die de loyaliteit tussen ouders en cliënt bevestigt” (p. 77).

  Professionaliteit: professionals zijn een deel van de driehoek; ze hebben een vak 
geleerd en worden betaald om dat vak deskundig uit te oefenen. 
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opdracht 4

Omgaan met spanning

Het ontstaan van spanning
Tussen ouders en begeleiders kan spanning ontstaan.
Het doel van deze opdracht is het bewust worden van factoren bij zowel 
ouders als begeleiders die kunnen leiden tot spanning. 

Toon dia 21: ‘Wat leidt tot spanning’?
Bespreek met elkaar (kan ook eerst in subgroepen) welke gedragingen en 
gevoelens, zowel van ouders als begeleiders, tot spanning kunnen leiden 
tussen begeleiders en ouders; bespreek wat daaraan ten grondslag kan / zou 
kunnen liggen (bijvoorbeeld: wantrouwen of gebrek aan deskundigheid).

Mogelijke reacties
Toon dia 22: ‘Mogelijke reacties’.
Egberts beschrijft mogelijke reacties van zowel ouders als begeleiders:
  ouders: vechten, vastbijten, verdedigen en vergelden
  begeleiders: vluchten, vermijden, verontschuldigen en veinzen

De trainer vraagt of de deelnemers de reacties herkennen en of zij bij iedere reactie 
een voorbeeld kunnen geven?

De trainer tekent de driehoek op het bord (flap-over) en gaat van iedere reactie 
na wat dat betekent voor de plaats van de ouder en de begeleider. Hoe ziet de 
driehoek er uit gegeven de beschreven reactie?
Er komen scheve driehoeken uit, waarbij de ouder of begeleider ver weg van 
elkaar of juist dichtbij het kind komen te staan.

Oplossingen
Toon dia 23: ‘Oplossingen’.
Egberts beschrijft oplossingen voor spanningen in de relatie met de begrippen: 
verzoenen, verbinden, verzachten, verstaan, verrassen, verkennen, verbeteren 
en verwennen.

Nabespreking 
  Herkennen de deelnemers de oplossingen? Kunnen zij bij iedere oplossing 

een voorbeeld geven?
  Hoe komt de driehoek er uit te zien wanneer de oplossingen worden 

gevolgd? 
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Tot slot
Nog enkele statements om met de deelnemers te bekijken en te bespreken (dia 24). 
Doel is om samen met de deelnemers de inhoud van de twee bijeenkomsten concreet 
vorm te gaan geven. Hoe doe je het in de dagelijkse praktijk? Wat heb je er voor nodig?

Wat vinden de deelnemers van onderstaande motto’s voor begeleiders (ontleend 
aan uitspraken uit de expertmeetings en uit Ouders op hún plek. Samenwerken in de 
driehoek cliënt, ouders en begeleider van Egberts (2007)):
  Doe wat je belooft; liefst iets meer, liefst iets eerder.
  Zorg goed voor de cliënt, zorg beter voor diens moeder! 
  Be ONE: open, nieuwsgierig en eerlijk. 
  Het is nooit te laat om met ouders in gesprek te gaan.

voorbereidende opdracht

Voorbereidende opdracht voor de volgende bijeenkomst
  Zoek een artikel over samenwerken met ouders; dat mag uit allerlei bronnen 

komen (denk aan KLIK, Markant, websites van ouderverenigingen, boeken of 
jaarverslagen van organisaties voor zorg aan mensen met een verstandelijke 
beperking).

  Schrijf een korte reactie op de inhoud.
  Wat is jouw mening over de samenwerking tussen ouders en begeleiders? 
  Beschrijf minimaal 2 casussen die gaan over de relatie met ouders, die je zou 

willen bespreken.

Evaluatie van de tweede bijeenkomst 
  Ben je tevreden over de inhoud?
  Ben je tevreden over jouw eigen rol/bijdrage?
  Ben je tevreden over de samenwerking in de groep?
  Ben je tevreden over de trainer/docent?

Aanbevolen literatuur 

Weijenberg, J. (2004). Professionele ouderbegeleiding. Assen: Koninklijke Van  
Gorcum BV.

Willemse, J. (2010). Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeeembenadering. 
Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
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bijeenkomst 3 Gekend en erkend: de professional en ouders  

Doelstelling

 Deelnemers hebben handvatten om in gesprek te gaan en te blijven met ouders.
 Deelnemers kunnen hun rol benoemen in de professionele relatie met ouders.

Inhoud

In deze bijeenkomst staat het bespreken en oefenen van situaties met ouders centraal. 
Nadat de gevonden artikelen zijn besproken, worden deelnemers uitgenodigd om 
verschillende situaties te spelen en te bespreken. Er wordt van iedereen een actieve 
deelname verwacht. Belangrijk is dat de deelnemers aan het eind van de bijeenkomst 
kunnen aangeven welke competenties zij (verder) hebben ontwikkeld.

Materialen 

 Powerpointpresentatie dia 27 t/m 29 (USB-stick: Powerpointpresentatie).
 Beamer.
 Whitebord/Flapover en stiften.
 A4 vellen met de tekst: cliënt, ouder, begeleider.
 Opname- en afspeelapparatuur.

Indien mogelijk wordt er een ouder uitgenodigd om tijdens de bijeenkomst ervaringen 
te delen en toe te lichten.

Draaiboek bijeenkomst  3 

voorbereidende opdracht

Terugblik voorbereidende opdracht 

Literatuurbespreking
De trainer inventariseert kort de ervaringen met het zoeken van een artikel over 
samenwerking met ouders:
 Was het moeilijk om een artikel te vinden?
 Waar hebben jullie artikelen gezocht?

>
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De trainer vraagt de deelnemers om hun schriftelijke reactie op het gelezen 
artikel voor te lezen.
Alternatief: de deelnemers bespreken in subgroepjes hun bevindingen en 
rapporteren kort plenair hier over.

De trainer vraagt of het lezen van de  artikelen een andere kijk op de 
samenwerking met ouders oplevert.

Bespreking van de casussen over de relatie met ouders.
De trainer vraagt de deelnemers in het kort hun casus te vertellen en schrijft in 
steekwoorden de onderwerpen op het bord.
De trainer nodigt de deelnemers uit om een keuze te maken uit de ingebrachte 
onderwerpen/casussen. 

opdracht 1

Uitspelen van een casus

Ter voorbereiding
  De trainer laat de deelnemers de stoelen aan de kant zetten en legt een 

A4-vel op de grond,  waarop cliënt, ouder en begeleider in een driehoek zijn 
afgebeeld.

  De trainer licht toe dat de driehoek gebruikt gaat worden door de 
deelnemers om de gesprekken te analyseren.

  De trainer bespreekt de spelregels bij het geven van feedback en stimuleert 
de deelnemers om dit als volgt te doen: “Ik hoorde jou zeggen:  …….”; ik zou 
op dat moment dit zeggen : “…..”

 De trainer benadrukt dat het niet om goed of fout gaat.

  Geef de deelnemers de opdracht om in groepjes een casus te observeren. 
 Geef per groepje enkele van onderstaande aandachtspunten:
 - Hoe werd de samenwerking gezocht?
 - Welke vragen leverden veel op?
 -  Welke reactie herken je bij de ouder (vechten, vastbijten, verdedigen en 

vergelden)
 -  Welke reactie herken je bij de begeleider (vluchten, vermijden, 

verontschuldigen en veinzen)
 - Wat was sterk; wat zou je anders doen?

  De trainer zet de opnameapparatuur klaar; installeert de camera.
>
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De casus uitspelen
De trainer kan ervoor kiezen dat de deelnemers eerst in een klein groepje de 
casus oefenen of direct in de grote groep het rollenspel spelen.

De trainer zet een tafel met twee of drie stoelen in het midden van de ruimte.
De trainer nodigt twee of drie deelnemers uit om de voorgestelde casus te 
spelen.
1 deelnemer is de begeleider; 1 of 2 deelnemers spelen de ouder(s).

De casus wordt gespeeld.

Mogelijkheden voor de trainer om te variëren bij deze opdracht:
  Laat een andere deelnemer het gesprek halverwege overnemen.
  Laat in de situaties de reacties van de ouders verschillen; bijvoorbeeld een 

situatie waarbij de ouders direct op alles ‘ja’ zeggen, maar waarbij in feite 
duidelijk wordt dat ouders niet in zullen gaan op een verzoek, juist in de 
weerstand gaan zitten.

Nabespreking
  De trainer nodigt eerst de begeleider uit om op het gesprek terug te kijken: 

waar ben je tevreden over, waar liep je vast?
  De trainer nodigt vervolgens de ouder(s) uit om te reflecteren op het 

gesprek: wat hebben zij als steunend (in woord en houding) ervaren?
  De observanten worden uitgenodigd om hun observaties toe te lichten.
  De trainer vraagt aan de deelnemers:
 -  In welke sfeer worden de oplossingen gezocht? Zijn daar de besproken 

begrippen aan te verbinden: verzoenen, verbinden, verzachten, verstaan, 
verrassen, verkennen, verbeteren, verwennen?

 - Is er iets beloofd dat niet nagekomen kan worden?

Visualisatie van de driehoek
De trainer vraagt 3 deelnemers om ieder op een punt van de driehoek te gaan 
staan (dus ieder vanuit een ander perspectief). De trainer vraagt vervolgens:
  Kunnen de deelnemers de beginsituatie van het gesprek in beeld brengen 

door het papier op te pakken en verder of dichter bij de ander te gaan staan?
  Kunnen de deelnemers de fases in het gesprek ook op deze wijze aangeven? 

Wat zorgde ervoor dat zij dichterbij of verder van de ander afkwamen? 
  Hoe zou het einde van het gesprek in beeld kunnen worden gebracht?
  Is de driehoek nu redelijk in balans? Zo niet; wat zou er voor kunnen zorgen 

dat dit wel het geval is?
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opdracht 2

Situaties en bijbehorende rollen  (zie bijlage 1 en USB-stick: Werkmateriaal)
In Bijlage 1 worden drie situaties geschetst die door de deelnemers gespeeld 
kunnen worden.
De trainer kopieert vooraf aan de bijeenkomst de informatie over de rollen voor 
iedere deelnemer.
Situatie 1: een onverwachte wending
Situatie 2: een gesprek op initiatief van de begeleiders
Situatie 3: een gesprek op initiatief van de ouder

Evaluatie van de derde bijeenkomst en afronding van de cursus 
 Ben je tevreden over de inhoud?
 Ben je tevreden over jouw eigen rol/bijdrage?
 Ben je tevreden over de samenwerking in de groep?
 Ben je tevreden over de trainer/docent?

Aanbevolen literatuur

Weijenberg, J. (2004). Professionele ouderbegeleiding. Assen: Koninklijke Van  
Gorcum BV.

Willemse, J. (2010). Anders kijken. Theorie en praktijk van de systeeembenadering.
Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
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bijlage  Situaties en bijbehorende   rollen

Situatiebeschrijving 1

Het is maandag. Meneer/mevrouw van Vliet komt op bezoek bij dochter Femke.
Femke heeft donderdag tijdens het douchen met haar rug tegen een verwarmingsbuis 
gestaan met als gevolg een brandplek. Op advies van de arts behandelen jullie de plek 
met een speciale brandzalf.

Jij (de begeleider) zegt: gelukkig gaat het al wat beter met de wond op de rug.

Meneer/ mevrouw reageert: Wond op de rug?  Hoezo? Weet ik niets van ……..

Jij zegt :   
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Situatiebeschrijving 2

Marloes (26 jaar) woont al 10 jaar in deze instelling; een woning op het terrein. Zij is 
ernstig verstandelijk beperkt en als zij haar zin niet krijgt, wordt het een drama. Er zijn, 
in samenspraak met de ouders, afspraken gemaakt over hoe te handelen bij ‘zeuren’ 
en ‘drammen’.
Toch gaat ze ieder weekend een dag naar huis. Haar ouders zorgen dan dat een van 
de andere kinderen er is, om bij moeilijke situaties te helpen. Marloes snoept graag en 
jullie letten er op dat ze niet te zwaar wordt. Maar als zij thuis is, krijgt ze veel lekkers 
en als ze terugkomt heeft ze altijd een zak snoep bij zich; meestal al half leeg gegeten. 
Haar gewicht is de laatste tijd nogal toegenomen. In een teamoverleg kwam ter sprake 
dat de begeleiders vinden dat er met de ouders over het eetgedrag in het weekend 
gesproken moet worden. 

Instructie begeleider
Jij bent de persoonlijk begeleider van Marloes. Je hebt een goed contact met de 
ouders. De meeste mensen in het team vinden de ouders overbezorgd en hebben er 
last van dat zij zich slecht aan afspraken houden: ze verwennen Marloes verschrikkelijk 
en geven haar in alles haar zin. Jij vindt de ouders wel overbezorgd en hebt al 
meerdere keren aan de orde gesteld dat het fijn zou zijn als zij de gemaakte afspraken 
rondom ‘ongewenst’ gedrag ook thuis nakomen.

Instructie ouders
Jullie zijn de ouders van Marloes. Hoewel het jullie zwaar valt, voelen jullie je bijna 
verplicht om ‘zolang het nog kan’ Marloes naar huis te halen. ‘Het is toch je kind’. 
Thuis is Marloes nogal eisend, jullie laten haar haar gang maar gaan en proberen te 
voorkomen dat ze boos wordt. Jullie draaien haar favoriete muziek, gaan een stukje 
wandelen en moeder geeft een voetmassage (want dat vindt ze zo fijn). Marloes vraagt 
(op haar manier) ook telkens om wat lekkers; loopt zelf naar de koelkast om iets aan 
te wijzen. Als ze teruggaat krijgt ze standaard een zak met milky ways; bedoeld om 
uit te delen aan haar medebewoners. Marloes wil de zak vasthouden en al in de auto 
maakt ze de zak open en begint te snoepen. Tegen de tijd dat jullie bij haar huis (de 
instelling) zijn, is de zak half leeg. 

Nabespreken
Hoe werd de samenwerking gezocht?
Hoe kun je vorm geven aan duidelijk zijn in verwachtingen?
Welke vragen leverden veel op?
Wat was sterk; wat zou je anders doen?
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Situatiebeschrijving 3

Tom (17 jaar) is een paar maanden geleden bij jullie op de groep komen wonen. Hij is 
ernstig verstandelijk beperkt. De ouders konden de situatie niet meer aan, met name 
de agressieve uitbarstingen.
Bij de opname van Tom zijn met de ouders afspraken gemaakt over de aanpak van 
ongewenst gedrag van Tom. Wanneer hij agressief wordt, krijgt hij een time-out om 
af te koelen. Gebeurt dit aan tafel dan wordt hij door twee mensen van het team 
opgepakt en op de gang gezet. De afspraken zijn vastgelegd in het voorlopig zorgplan; 
de ouders stemden er mee in.  Vader heeft vanmorgen gebeld. Hij wil vandaag nog 
een gesprek. ” Het gaat om de gemaakte afspraken”, zei hij.

Instructie begeleider
Jij bent in dienst. Je werkt al een tijd op deze groep. Een groep met 6 bewoners met 
een ernstige verstandelijke beperking en ‘probleemgedrag’. Het team hecht erg aan 
een gedragsregulerende aanpak. Gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. 

Instructie ouder(s)
Tom is jullie jongste kind; met zijn moeilijke gedrag heeft hij een stempel op de 
gezinssituatie gedrukt. Maar jullie hebben hem eigenlijk altijd thuis willen houden; een 
van de ouders is gestopt met werken. Met veel pijn hebben jullie besloten dat Tom 
niet langer thuis kan wonen. Lang gezocht naar een geschikte plek, wat niet meeviel. 
Nu woont Tom al enkele maanden op een groep met nog 5 bewoners, allemaal met 
hun eigen manier om zich te uiten. Tot nu toe zijn jullie redelijk tevreden over de 
samenwerking met zijn persoonlijke begeleider en de overige begeleiders van de 
groep. 
Na een bezoek is een van jullie nog even teruggelopen om een jas op te halen. Op het 
moment dat je langs de woonkamer liep zag je net dat twee begeleiders Tom op een 
nogal ‘hardhandige wijze’ naar de gang brengen (sleuren in jouw ogen); onacceptabel 
en niet volgens de afspraken.
Jullie willen hier direct over in gesprek: 
Maak je verschrikkelijk boos; zeg bijvoorbeeld dat je een klacht indient of met de 
directie wil praten of Tom direct mee naar huis wil nemen

Nabespreken
Hoe werd de samenwerking gezocht?
Hoe kun je vorm geven aan duidelijk zijn in verwachtingen?
Welke vragen leverden veel op?
Wat was sterk; wat zou je anders doen?
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