
Ouderspunt vzw



Ouderspunt is een erkende cliëntenorganisatie voor ouders en opvoedingsverantwoordelijken met ervaring in de jeugdhulp. 
Samen met ouders ijveren we voor een participatieve hulpverlening, in functie van sterkere hulp aan kinderen en jongeren.

Inspiratiesessie Ouderspunt

Van harte welkom!



Een opwarmer…

• Open de app ‘Mentimeter’ op je smartphone 
(of download de app als je hem nog niet hebt ☺ )

• Op de volgende slide staat bovenaan een code die je kan ingeven
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Ouderspunt…
Wie zijn we?



• Reeds lange geschiedenis – 2016: van provinciale werkingen naar één 

Vlaamse werking (Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen)

• Een erkende cliëntenorganisatie

• Ons doel: een participatieve jeugdhulp waarin ouders een centrale 

rol spelen.  Versterken van de positie en betrokkenheid van ouders 

om zo een betere hulpverlening voor het kind te realiseren.

Ouderspunt…



• Centraal: ervaringen en belevingen van ouders omtrent jeugdhulp

• Oudergroepen, online bijeenkomsten, bevragingen,…

• Dialoog met zowel hulpverleners, organisaties als beleid (regionaal 

en Vlaams)

Hoe?



• In volle verandering… 

Samen met ouders herwerken we onze werking.

• Een nieuwe start!

Vrijdag 18 februari 

Meet the Parents – met Ouderspunt

Hoe?
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#ParticipatieTalks



Reeks van 5 filmpjes rond ouderparticipatie.

We gingen in gesprek met jeugdhulporganisaties en 

ouders in de jeugdhulp (uit Vlaams-Brabant) rond 

ouderparticipatie.

Via www.ouderspunt.be kan je de filmpjes 

terugvinden!

#ParticipatieTalks



#ParticipatieTalks
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Aan de slag…



Iedereen krijgt een enveloppe, hierin zit een omschrijving 

van een gezinssituatie – lees deze grondig en tracht je in te 

leven in de casus!

Zo dadelijk worden er stellingen geprojecteerd, en indien je 

vindt dat deze van toepassing is op jouw casus, mag je een 

snoepje uit de pot komen halen.

‘Sweetie game’



“Ik lees de verslagen na die mijn hulpverlener 

opstelde van onze gesprekken voor deze naar 

anderen gestuurd worden. Ik weet ook wie het 

verslag ontvangt.”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat 

deze stelling van toepassing is op jou…

Stelling 1



“Ik heb een vertrouwenspersoon die met 

me meegaat op gesprek, zeker bij de 

moeilijke gesprekken.”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat 

deze stelling van toepassing is op jou…

Stelling 2



“Ik ga morgen mijn dossier inkijken. Ik 

weet dat ik dit recht heb dankzij mijn 

hulpverlener.”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat 

deze stelling van toepassing is op jou…

Stelling 3



“Ik heb inspraak in de keuze van 

schoolrichting van mijn kind.”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat 

deze stelling van toepassing is op jou…

Stelling 4



“Ik weet de doelen waarrond gewerkt worden, 

deze zijn samen met mij opgesteld en helder 

en duidelijk voor mij. Als ik vragen heb, kan ik 

terecht bij mijn hulpververlener.”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat 

deze stelling van toepassing is op jou…

Stelling 5



“Ik heb het gevoel goed ondersteund te zijn 

door mijn omgeving en de hulpverleners 

rondom mij.”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat 

deze stelling van toepassing is op jou…

Stelling 6



“Ik heb het gevoel gehoord te worden door 

mijn hulpverlener, hij/zij communiceert helder 

en transparant,…”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat 

deze stelling van toepassing is op jou…

Stelling 7



“Ik heb inspraak in het beleid van de 

organisatie waar mijn kind verblijft: er worden 

oudercomités georganiseerd waar ik naar toe 

kan en waar mijn stem ook telt.”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat deze

stelling van toepassing is op jou…

Stelling 8



“Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn als 

ouder, ondanks ik hier ondersteuning bij krijg 

(ik heb niet het gevoel steeds mezelf te moeten 

verantwoorden als ouder)”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat deze stelling

van toepassing is op jou…

Stelling 9



“Ik kan feedback geven omtrent het 

hulpverleningsproces, ik kan dit zowel door 

rechtstreeks mijn begeleider aan te spreken als 

door een tevredenheidsmeting die regelmatig 

afgenomen wordt.”

Neem een snoepje uit de pot als je vindt dat deze 

stelling van toepassing is op jou…

Stelling 10



• Wie heeft er veel snoepjes?

• Wie heeft er weinig snoepjes?

• Wat deed dit met jou?

• Welke stellingen staan jou bij?

Hoe ging het?



• “Ik lees de verslagen na die mijn hulpverlener opstelde van onze gesprekken voor deze naar 
anderen gestuurd worden. Ik weet ook wie het verslag ontvangt.“

• “Ik heb een vertrouwenspersoon die met me meegaat op gesprek, zeker bij de moeilijke 
gesprekken.”

• “Ik ga morgen mijn dossier inkijken. Ik weet dat ik dit recht heb dankzij mijn hulpverlener.”

• “Ik heb inspraak in de keuze van schoolrichting van mijn kind.”

• “Ik weet de doelen waarrond gewerkt worden, deze zijn samen met mij opgesteld en helder 
en duidelijk voor mij. Als ik vragen heb, kan ik terecht bij mijn hulpververlener.”

• “Ik heb het gevoel goed ondersteund te zijn door mijn omgeving en de hulpverleners rondom 
mij.“

• “Ik heb het gevoel gehoord te worden door mijn hulpverlener, hij/zij communiceert helder en 
transparant,…”

• “Ik heb inspraak in het beleid van de organisatie waar mijn kind verblijft: er worden 
oudercomités georganiseerd waar ik naar toe kan en waar mijn stem ook telt.”

• “Ik heb het gevoel dat ik mezelf kan zijn als ouder, ondanks ik hier ondersteuning bij krijg (ik 
heb niet het gevoel steeds mezelf te moeten verantwoorden als ouder)”

• “Ik kan feedback geven omtrent het hulpverleningsproces, ik kan dit zowel door rechtstreeks 
mijn begeleider aan te spreken als door een tevredenheidsmeting die regelmatig afgenomen 
wordt.”

Stellingen…
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Tot slot…
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Einde…
Bedankt voor je aanwezigheid 

en betrokkenheid!

En… graag tot 18 februari 
‘Meet the Parents – met 

Ouderspunt’


