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Kwetsbare gezinnen

Gezinsproblemen:  huiselijk geweld, relatieproblemen, psychiatrische 
problemen, opvoedonmacht, gedragsproblemen, gebrek aan inkomen 
en ondersteunend sociaal netwerk, aanhoudende gevoelens van stress 
en onveiligheid, enz.

Sociale problemen:  isolatie en exclusie, schooluitval, 
criminaliteit, ongunstig toekomstperspectief, verminderde 
participatie, ongelijkheid, afname veiligheid en kwaliteit van 
leven in omgeving, enz.



Doel onderzoek

“Meer kennis vergaren over  de relatie tussen de empowerment van 
ouders en de gedragsproblemen van kinderen tijdens en na gezinsgerichte 

hulp en de betekenis voor het handelen”
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Empowerment

- Verbeteringen van het leven van mensen

- Emancipatie van kwetsbare individuen/groepen die sociaal, 
economisch en politiek gemarginaliseerd zijn

- Benadrukt krachten van mensen om samen met hun omgeving een 
positieve draai te geven aan hun omstandigheden

- Belang van verwerven hulpbronnen (economisch en sociaal)

- Speelt zich af op meerdere niveaus die met elkaar samenhangen



Empowerment van ouders als opvoeder
De uitkomsten van een proces waarin ouders worden versterkt in het 
opvoeden door een toename van hun gevoel van:

1. algehele persoonlijke controle/geloof in eigen kunnen                                                                        
(intrapersoonlijke component)

2. kritische bewustzijn in de omgang met problematische 
opvoedsituaties (interactionele component)

3. controle over het gedrag van hun kind                                                                                        
(gedragscontrole component)
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Intrapersoonlijk 

1. Ik heb mezelf heel goed onder controle 

2. Ik heb mijn leven goed in de hand 

3. Ik maak met niet snel druk 

4. Ik heb veel vertrouwen in de toekomst 

Interactioneel 

5. Ik maak gebruik van raad of steun van mensen uit mijn omgeving als dat nodig is 

6. Ik vecht altijd voor zaken die ik echt belangrijk vind 

7. Ik stuur het gedrag van mijn kind wanneer dat nodig is 

8. Ik grijp meteen in wanneer er problemen zijn met mijn kind 

9. Ik zoek zelf naar oplossingen wanneer ik een probleem heb met mijn kind 

Gedragscontrole

10. Ik heb controle over het gedrag van mijn kind 

11. Mijn kind gedraagt zich altijd zoals ik dat wil 

12. Ik heb de opvoeding van mijn kind in de hand 



Intermezzo | vragen of opmerkingen



Volgen van 450 gezinnen tijdens en na IAG
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AANVANG

Hoe vergaat het kinderen en hun ouders?
EINDE FOLLOW-UP

Kinderen vaak nog hulp nodig



IAG Residentieel/Pleegzorg

Gezins- en kindgerichte behandeling



Eén- en tweeoudergezinnen met IAG

1-oudergezinnen

2-oudergezinnen



Professionele uitdagingen

- Leer werken met de 3 componenten van empowerment

- Biedt niet alleen psycho-educatie:  doe ook samen veel positieve 
ervaringen op (voordoen, oefenen en bekrachtigen)

- UHP?: Werk gezinsgericht (systemisch en contextueel)

- Bij ouderlijke stress: eerst praktische – en sociaal emotionele 
ondersteuning

- Houd vaders aan boord

- Start samen met korte- én lange termijndoelen en een veranderplan



Dank voor jullie aandacht!

Ruimte voor vragen/opmerkingen en delen 
van ervaringen over empowerment van 
ouders



CONTACTGEGEVENS:
Harm Damen (Programmaleider onderzoek en innovatie bij Pactum)
h.damen@pactum.org

Expertisecentrum Gezinnen met Meervoudige en complexe problemen
Jana Knot-Dickscheit (hoofd, Universitair Hoofddocent, GZ-psycholoog)
j.knot-dickscheit@rug.nl

Kenniswerkplaats Jeugd Friesland
Alona Labun (coördinator) 
labun.a@jeugdhulpfriesland.nl

Dank voor jullie interesse ☺!
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