Jij hebt een hart voor
zorgintensieve, kwetsbare
kinderen, anders las je
Vakblad Vroeg niet. Maar hoe
zit het met je hart voor ouders? Zeg eens eerlijk? Zijn ouders voor jou een
lust of eerder een lastig bijproduct van de kinderen waar je voor gaat?
Katrien Laane

Je hoeft je niet te schamen als je
omgang met ouders best lastig vindt.
Ik spreek dagelijks beroepsopvoeders
in zorg, welzijn en onderwijs die zich
niet capabel voelen om met ouders in
gesprek te gaan. Laat staan dat ze lastige dilemma's durven aan te kaarten of
ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kwetsbare kinderen.

Dilemma’s delen
De OpvoedParty (zie kader) kan professionals helpen om dat lastige

OpvoedParty
Een OpvoedParty is een bijeenkomst van ongeveer twee
uur, waar vier tot tien deelnemers onder deskundige leiding met elkaar discussiëren
over één of meerdere opvoedingsthema’s of -dilemma’s
naar keuze. Dit helpt zowel
medewerkers van wijkteams
als beroepsopvoeders (zorg,
welzijn, onderwijs & kinderopvang) om moeiteloos in
gesprek te komen met ouders
die worstelen met alledaagse
opvoedingsvragen. Daarnaast
is het een uitermate geschikte interventie om ouderbetrokkenheid handen en voeten te geven.

gesprek wél aan te gaan zonder dat
het veel energie hoeft te kosten.
Sterker nog, je hoeft niet eens veel
van opvoeden te weten om een
OpvoedParty te kunnen begeleiden. Je
bent de facilitator van een goed
gesprek over opvoeden. Je zit namelijk
niet één-op-één in een kamertje met
ouders, maar je legt de dilemma's voor
aan andere ouders aan de tafel. Geen
vraag is gek of onbelangrijk. In een
OpvoedParty vertelt de ouder hoe hij
of zij het doet en dus niet hoe het
moet. Maar bedenk wel dat elke ouder
veel kennis heeft als het gaat om het
opvoeden van een kwetsbaar kind. Tot
op heden wordt deze bron aan kennis
te weinig gebruikt ten dienste van
andere ouders. De OpvoedParty
brengt daar verandering in. Het is een
laagdrempelige preventieve interventie
voor opvoedingsondersteuning &
ouderbetrokkenheid in zorg, welzijn,
onderwijs en kinderopvang.

Meerwaarde
Door met verschillende ouders aan
tafel de dagelijkse dilemma's te delen
over opvoeding, ontwikkeling van kinderen en ouderbetrokkenheid sla je
meerdere vliegen in één klap. Ouders
worden met elkaar in contact gebracht
en verbonden. Op die manier wordt
kennis vermenigvuldigd. Tegelijkertijd
neemt opvoedingsonzekerheid af doordat ouders ervaren dat ze niet alleen
staan. Ouders worden bovendien aangesproken op dienstbaarheid en eigen
kracht, in plaats van hun - soms
schaamtevolle - rol als hulpvrager. De
tijd van adviseren (zenden) is voorbij.

De ouder verdient een eigen plek, als
bron van eigenWIJSheid over zijn/haar
bijzondere kind (brengen/oogsten).

AltijdWat-Spel
Speciaal voor ouders van zorgintensieve (chronisch) zieke kinderen heeft
Lunamare het AltijdWatOpvoedPartySpel ontwikkeld. Deze
ouders van kinderen waar ‘Altijd Wat’
mee is, verdienen meer dan wie ook
een steuntje in de rug bij hun dagelijkse
kwetsbare expeditie die opvoeden heet.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
heeft onlangs 2,25 registerpunten in
de vrije ruimte toegekend aan de opleiding tot ambassadeur voor de
OpvoedParty. Kijk voor meer informatie op: opvoedparty.nl.

auteursinformatie
Drs. C.M. (Katrien) Laane
(katrien@lunamare.nu) is trainer, pedagoog en docent bij
Lunamare, een trainingsbureau
gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning op maat. Tevens
is zij auteur en ontwikkelaar van
de OpvoedParty.
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